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På spåret
med Stig ”Stikkan” Andersson
som går ut i markerna för att testa
motionsspåren för oss

”Nybyggt timmerhus byggt med 
känsla och på ”gammaldagsvis”, ca 
25 kvadratmeter stort med strandtomt 
och en fantastisk sjöutsikt beläget i 
ett naturskönt område på bekvämt 
avstånd från citykärnan i Göteborg.

Fastigheten erbjuder tillgång till grill 
inomhus och utanför husknuten finns 
det bekväma parkbänkar att koppla 
av på och där du kan ta din fikastund, 
på köpet får du både fågelsången och 
vågskvalpet i dina öron” 

Ja, så skulle delar av en fastighetsannons 
i ÖHP kunna se ut. Men nu gäller det 
den nyuppförda raststugan några hundra 

meter från Bertilssons stuga som är till för alla 
naturälskare som gästar Delsjöområdet. 

Riktigt bra jobbat av Park & Natur som 
återuppfört stugan. Den brann ned för 2,5 år 
sedan. Det enda som räddades kvar var sten-
plattorna på golvet som har återanvänts.

Och det är inte vilket hus som helst. Du 
får en härlig känsla när du sitter inne i huset. 
Det känns ”äkta” och det är uppfört på ett 
skickligt och hantverksmässigt sätt där de 
ansvariga lagt sig vinn om att utföra arbetet 
på ett gammaldags sätt. Här har handledaren 
och ”arkitekten” bakom huset – Ingemar 

Gustafsson – gjort ett förstklassigt arbete och 
givetvis även den som ansvarat för bygget – 
”byggmästaren” Andreas Wetterström.  

En viktig information är att det har byggts 
handikappvänligt. Du kan till exempel 
komma in i huset med en rullstol.

Andreas Wetterström: ”Ja, fungerar det för 
handikappade så fungerar det för alla”, och 
det har han verkligen rätt i.   

Förresten, allt byggnadsmaterial kommer 
från Delsjöskogen och är tillsågat i Park & 
Naturs ”fabrik” vid Brudaremossen. Något 
som ytterligare förstärker den genuina och 
äkta känslan.

Var ligger då huset? Jo, några hundra 
meter från Bertilssons stuga. Antingen når du 
stugan genom att gå från parkeringsplatsen 
ovanför Bertilssons stuga och promenera 
nedför backen genom kaffestugans 
område. Fortsätt framåt några hundra 

meter så ser du huset till vänster vid stranden 
av Lilla Delsjön.

Kommer du från motionscentralen tar du 
vägen förbi Skidklubbens hoppbackar och 
följer vägen mot Stora Delsjön. Snart kom-
mer du till Lilla Delsjön. Några hundra meter 
innan Bertilssons stuga på höger sida ligger 
”nybygget”. En lagom promenad på cirka 
4 kilometer. Håll med om att det är läckert 
att ha tillgång till en sådant litet fint hus där 
stockarna och bänkarna utanför kommer från 
närområdet – d v s Delsjöskogen.

Det är bara att konstatera att här har Del-
sjöområdet fått ett riktigt bra tillskott som 
du har förmånen att fritt få använda. Gör ett 
besök. Du kommer inte att ångra dig.

Området runt just Lilla Delsjön erbjuder 
ett antal fina rastplatser. Park & Natur har 

märkt ut dem som ”Go Plats”. Ta en 
promenad runt Lilla Delsjön t ex så 

hittar du flera av dem. Vi kanske 
återkommer med en ”fördjupning” 
om platserna i höst. Förresten, du 
kan se en av de goa bänkarna längs 
vägen bland bilderna. 

Ha en trevlig sommar och njut av 
densamma, varför inte i Delsjöom-
rådet hälsar Sol-Stikkan.

Här ser du delar av Delsjöskogen som 
har använts till bygget.

Här finns utrymme att grilla din favoriträtt. 
Alldeles strax kommer plexiglasen på 
plats så det kommer att bli ombonat och 
dragfritt inne i huset.

Läcker utsikt från ”Strandvillan”. Varför 
inte doppa tårna från strandkanten!

SNART FÄRDiGTSTÄLLT – grillen och skorstenen på plats, takpappen, läkten och sedan spåntaket. Om någon vecka eller två är 
bygget klart. Det handlar om den nya raststugan några hundra meter från Bertilssons stuga. Foto: stig andersson

Alltid hög aktivitet i Delsjöskogen. Bron 
mellan Lilla- och Stora Delsjön.

Mot Stora Delsjön, motionärer i backen 
efter Skidklubbens hoppbacke. Den lilla stugan

är tillbaka
– helt klart värt ett besök eller två i sommar
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”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”

NY Mölndal , 031-40 40 24  Flöjelbergsgatan 20B (Engelska Möbelmagasinet)
NY  Kortedala Torg, öppnar april/maj 2012, (Kortedala Torg 4)
NY  Kviberg ,  031-47 52 82 (Krutvägen 6)  
Björkekärr ,  031-25 29 00 (Smörslottsgatan 26) 

GBG Lilla Bommen ,  031-51 49 00 (Lilla Bommen 5) 
Ale/Nol ,  0303-74 16 50 (Folketshusvägen 1) 

Hisings Backa,  031-15 52 20 (Folkvisegatan 15)
Gårda,  031-15 15 52  (Norra Kustbanegatan 19)

Majorna, 031-42 11 10 (Karl Johansgatan 27) 
Storås,  031-331 10 90 (Storås Industrigatan 20) 

Kortedala,  031-48 99 50  (Dagjämningsgatan 1)  
Långedrag,  031-29 98 88 (Redegatan 1)

Lerum,  0302-516 15 (Göteborgsvägen 3)
Åbybadet,  031-86 47 00 (Idrottsvägen 7)

Våren är 
äntligen här!
Nu är det hög tid att komma iform inför sommaren.
Börja träna hos oss idag. Det är aldrig försent att börja träna.

SOLKORT
199:-

10 ggr, Ord.pris 249:-

gäller 3månader

1290:-
GULDKORT 

Hela LIFEs utbud ingår i Guldkortet
3 månader kontantkort

 Gäller endast nytecknande, erbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden

Medlemsavgift på 199:- tillkommer som en fast engångsavgift vid tecknande av autogiro- och kontantavtal

799:-
BRONSKORT 

 Styrke - Konditionsträning
3 månader kontantkort 

 Gäller endast nytecknande, erbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden

Medlemsavgift på 199:- tillkommer som en fast engångsavgift vid tecknande av autogiro- och kontantavtal

999:-
SILVERKORT 

Grupp - Styrke - Konditionsträning
3 månader kontantkort 

 Gäller endast nytecknande, erbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden

Medlemsavgift på 199:- tillkommer som en fast engångsavgift vid tecknande av autogiro- och kontantavtal

Erbjudandet gäller tom. 120531

OBS! SÄLJER • BYTER • KÖPER

INLINES, FLYTVÄSTAR  
OCH UTHYRNING  
AV LONGBOARDS

 
 

NYTT & BEGAGNAT Magasinsgatan 7 Hållplats: Domkyrkan, 30 m. från Kungsgatan. 
Tel. 13 88 30. För öppettider se hemsidan. www.snabbsport.se   

- Hockey  
- Konst  
- Utrustning  
- Snowboard

Tio meter från stugan, till och med en liten brygga.

Där ligger det, några hundra meter från Bertilssons stuga och här 
fångar det några stavgångares intresse.

”Arkitekten” Ingemar Gustafsson och ”Byggmästaren” Andreas 
Wetterström till höger.

Härlig bänk med fin utsikt över Lilla Delsjön – en fin plats att vila 
sig en stund på.

Stöd BRIS!
Medlemskap 250 kr, eller gåva.

Pg 90 15 04-1

Även den som 
är rädd vill göra

sin röst hörd.
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