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Angereds bokmässa på Blå Stället 6 - 7 maj.

I år är det för femte året i rad dags för det omtyckta 
arrangemanget Angereds bokmässa.
Den sjätte och sjunde maj kan du ta del av samtal, 
sagovandring, workshops, läsningar med mera.
Bokmässan är öppen för alla och har fritt inträde.

Bokmässan är en arena för både etablerade som  
oetablerade författare från Angered och andra förorter. 
Angereds bokmässa är ett ideellt initiativ. Man vill ta 
litteraturen till medborgarna för att göra den mer 
tillgänglig.
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Specialvarvet i Slottsskogen 12 maj

Årets gladaste lopp! Specialvarvet är ett lopp anpassat för 
dig med funktionsvariation. Starten är vid Björngårdsvillan 
i Slottsskogen. Målgång är inne på Slottsskogsvallen. Du 
väljer att springa antingen den långa banan på 3,3 
kilometer eller den korta banan på 2,1 kilometer. Snöra på 
dig skorna och var med!
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Göteborgsvarvet 13 maj

Bli en del av världens största halvmaraton. 13 maj är 
det återigen dags för Göteborgsvarvet. 21 kilometer 
folkfest i ett varv runt hela Göteborg. Ett evenemang i 
världsklass som får många att må bra.

Ö
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Start och mål vid 
Slottsskogsvallen. Det finns 
många peppande aktiviteter 
längs vägen. Massor med 
olika orkestrar uppträder.

Detta året kommer det även 
arrangeras ett 
Göteborgsvarvet maraton 
där man springer två varv 
runt banan. Det loppet är 
dock inte förrän på hösten.

Göteborgsvarvet
 



2021 fyllde Göteborg 400 år. På grund av pandemin flyttades dock 
det pampiga firandet fram till i år. 2 juni inleds firandet med 
Göteborgs Jubileumsfestival vid Frihamnen. Musik, mat och 
överraskningar utlovas enligt arrangören. 

2 juni–3 september visas utställningen Prototyp Göteborg som lyfter 
initiativ och lösningar som arbetar aktivt för en hållbar omställning. 

Det blir även festligheter på ett flertal institutioner runt om i 
staden. Liseberg, Botaniska trädgården, Göteborgs konstmuseum, 
Akvariet på Sjöfartsmuseet, Slottsskogsvallen, Göteborgs Konsthall 
och Göteborgs Naturhistoriska museum, Götaplatsen och Avenyn 
byggdes alla till den stora Jubileumsutställningen 1923 och firar
därmed 100 år i år. 

Det hela avrundas med en final 31 augusti - 3 september där bland 
annat Frihamnsdagarna och Göteborgs Kulturkalas kommer att få 
en extra jubileumsprägel.

Göteborg 400 år 2-5 juni

Göteborg 400 år 
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I samband med firandet av stadens 400-års jubileum besöker 
kung Carl XVI Gustaf Göteborg. Det sammanfaller även med 
att Carl XVI Gustaf firar 50 år som kung i Sverige.
4 juni är förhoppningen att kungaparet ska åka kortege i häst 
och vagn på Göteborgs paradgata Avenyn och andra gator i 
staden.
Det blir en festlig upplevelse och hoppas att ni får möjlighet 
att delta i firandet.

Kungligt besök 4 juni 

Kungen besöker Göteborg  
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West Pride 5-11 Juni 

West Pride

Årets tema under West Pride i år är idrott ur ett HBTQI- 
perspektiv. 
Inom idrotten är det svårt att komma ut som HBTQI-person.
Det är därför West Pride har valt det som tema för i år.

West Pride vill synliggöra problemen med att alla inte upplever 
sig kunna vara en del av idrottsvärlden. De vill verka för att vem 
som helst ska kunna känna sig inkluderad och välkommen. 

Den 10 juni är det den officiella Pride Paraden i Göteborg i år. 
Alla är välkommna att var med i den. 

I år är den efterlängtade Pride Park tillbaka på sin vanliga plats i 
Bältespännarparken.

Mer information finns att läsa på webben. Scanna QR-koden här 
nedan så kommer ni in på West Prides hemsida.
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