
Välkommen till  

FRUKTLUNDEN
TRIVSELREGLER
För att fruktlunden ska fortsätta vara 
en trevlig plats att komma till vill vi 
att du visar hänsyn genom att:

• bara plocka för privat bruk och 
spara lite frukt och bär till de som 
kommer efter dig

• inte bryta grenar, kvistar eller 
blommor

• inte skräpa ner

• höra av dig till Göteborgs Stad om 
något är trasigt eller om fruktlunden 
är skräpig

Tack för visad hänsyn  
och smaklig frukt- och bärstund!

www.goteborg.se/fruktlundar

KONTAKT
Göteborgs Stad 
Kontaktcenter
Telefon: 031-365 00 00 

KONTAKTUPPGIFTER  
FÖR FELANMÄLAN
Göteborgs Stad Kontaktcenter
Telefon: 031-365 00 00 

PLOCKA FRUKT
Till fruktlunden är göteborgare, be-
sökare, skolor, föreningar med flera 
välkomna att komma och plocka 
frukt för eget bruk eller bara sätta sig 
ner för en stunds avkoppling under 
fruktträden. 

I vanliga fall får du inte plocka blommor 
och annat i anlagda planteringar. Men 
i de kommunala fruktlundarna får du 
gärna plocka frukt och bär, antingen 
för att äta direkt på plats eller för att 
göra en paj till fikat hemma. 

De senaste åren har Göteborgs Stad 
anlagt flera fruktlundar och ordnat 
platser för stadsnära odling. Det 
grundar sig i önskemål från götebor-
gare om fler gröna oaser och möjlig-
het att plocka frukt och odla i staden.

Du hittar mer information om frukt-
lundarna på: 
www.goteborg.se/fruktlundar
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KORSVÄGEN
Äpple, päron, plommon.

POSITIVPARKEN
Äpple, päron, körsbärs- 
plommon, kvitten  
och mullbär.

BERGSKRISTALL- 
PARKEN
Äpple.

BACKA RÖD
Äpple, päron, körsbär.

VÅRVÄDERSGATAN
Äpple, päron, plommon 
och mullbär.

ERIKSBO
Äpple, päron, körsbär  
och vinbär.

FRUKTLUNDARNA  
I GÖTEBORG

GÅRDSTENSDALEN
Äpple, päron, körsbär.

ALTPLATSEN
Äpple, plommon, körsbär, 
valnöt.

HISINGSPARKEN
Äpple, päron, plommon, 
körsbär och många olika bär.

BILLDALS PARK
Äpple. 

SLOTTSSKOGEN
Äpple, päron, plommon, 
körsbär, rabarber och 
många olika bär.

STOBÉES  
TRÄDGÅRD
Äpple, päron, plommon, 
körsbär.
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