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Efter en rekordlång vinter var fingrarna starkare än någonsin efter all campusering. Välkomna 
till säsongen 2006! 
   Här kommer lite förhållningsregler för hur vi skall bete oss i klätterområdena kring 
Göteborg. I ett par år nu har vi noterat att klättrare under sin vistelse i Göteborg tältar i 
Utbybergen, och i många fall rör det sig om danska klättrare. Inom stadsplananlagt område 
gäller inte allemansrätten och Utby tillhör Göteborg Stad så det är därför förbjudet att tälta. 
Lite extremt kan man säga att det är lika förbjudet som att tälta på Rådhusplatsen. Under 
Climb-In ansöker vi i Göteborgs KK om tillstånd för att få tälta på ängen och detta är det enda 
undantag Göteborgs Stad gör under hela året! Vi ber om tillmötesgående från gästande 
klättrare och danska klätterorganisationer om att inte vildcampa i Utby eller närliggande 
områden. Tråkigt att skriva ett surt brev men det finns ett par punkter till som skall tas upp. 
Det är endast tillåtet att elda i väl avgränsade eldstäder. Det är absolut förbjudet att elda direkt 
på stenhällar och under eldningsförbud. För information om eldningsförbud se 
www.raddningstjansten.rsgbg.se.  Sedan gammalt har vi avtalat med villaföreningen i Utby att 
inte parkera på Ungmästaregatan. Närboende börjar nu protestera mot tält, bajs, eldning och 
felparkerade bilar. Myndigheterna har börjat titta närmare på lagöverträdelserna. Vi ligger löst 
till.  Vi måste acceptera att tiden är förbi när man kunde vildcampa vid bergen. Med ökat 
tryck måste man byta tankesätt. Detta fick de gamla rävarna se i Verdon och vi ser det just nu 
i Bohuslän. När det blir för många får hela klätterkollektivet börja betala för camping. Ingen 
enskild kan klandras, vi är helt enkelt för många. 

Vid accessträffen i Bohuslän för ett år sedan kom en förfrågan från Dansk Bjergklub om vi 
kunde fixa en camping åt danska gäster i Utby. Detta har visat sig orimligt dyrt och 
arbetskrävande, dessutom har liknande försök gjorts förr men inte fungerat. Istället har jag 
tagit kontakt med etablerade campingplatser i området. Tyvärr har jag inte kunnat fixa rabatt 
men om klättrare blir stamgäster och allt fungerar fint skall det nog kunna förhandlas.

Lisebergs camping
Ligger i Skatås, vilket är mycket nära Utbybergen, ca 5 km.
Detta är en familjecamping som inte vill ha stökiga gäster.
Under sommaren öppnar de en camping till (även det i Skatås) som är lite billigare. De har 
även rum och stugor, se hemsidan.
www.liseberg.se  031-840 200 
Öppet hela året 7.00-23.00

För att kunna boka måste man ha ett ”Campingkort”. Det kostar 90 sek och gäller ett år. Alla 
behöver inte ha det men ett kort per bokning. Detta är någon typ av försäkring.

Tält med bil 
Sön –fred 185 sek tält/dygn, max 4 personer per tält.
Fred- sön 205 sek tält/dygn, max 4 personer per tält.

Tält utan bil, det tar ca 20 min att cykla till Utby. 
Sön- fred 145 sek tält/dygn, max 4 personer per tält.
Fred- sön 165 sek tält/dygn, max 4 personer per tält.

Kvibergs Vandrarhem 
www.vandrarhem.com
031-435 055

http://www.vandrarhem.com/
http://www.liseberg.se/
http://www.raddningstjansten.rsgbg.se/


Öppet hela året 8.00-20.00
Ca 3 km från Utbybergen, men tyvärr ej tält.
Rum för 4 personer 600 sek/dygn.
Mer än 8 personer ingår frukost!

Väl mött
Accesskommittén Göteborgs Klätterklubb


