Här har du 4 starka skäl att
besöka Röda Sten-området
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Klippan vid Röda sten är ett område som gränsar mot älvstranden i västra delen
av Göteborg, nära Älvsborgsbron och ligger i stadsdelen Majorna.
Det första man möter vid Klippan är den anrika slående vackra utsikten som
har gjort sig känd både bland inbitna Göteborgare samt besökare runtomkring
hela Sverige. På sommaren är den en stor attraktion för turister som hittar hit.

Utsikten från Klippans Konstcafé.

Konstcafé med oslagbar utsikt  
Många är nog de gäster som slås av det vackra
man möts av vid Klippanområdet. Att kunna
strosa längs älven i soligt väder och samtidigt
njuta av utsikten är nog oslagbart. Inte helt
otippat heter stigen här hälsostigen.  
Zeki Celik har drivit Klippans konstcafé i
nio år och berättar om de många kunder som
besöker caféet för att njuta och varva ner.
Under soliga dagar på uteserveringen
är solnedgången bakom Älvsborgsbron en
praktfull syn men även under vinterhalvåret
så finns det vackra kvar att skåda.
Zeki berättar om framtidsplanerna nu som
är att förstora och förnya köket samt att glasa
in uteserveringen under vinterhalvåret till en
vinterträdgård och förlänga säsongen för sina
besökare.  
Caféet erbjuder en familjär atmosfär och en
rätt för alla smaker. Här hittar vi ett dignande
utbud av bland annat kötträtter, fisk, pasta
och skaldjur. För den fikasugne finns det ett
brett sortiment av lunch, sallad, smörgåsar,
kakor och bullar.  
– Man ska kunna lämna bilen och vandra
omkring här, njuta av utsikten, atmosfären
och stressa ner efter en hektisk dag. Ta ett glas
vin i vår ute bar eller njuta av en god måltid
med familjen berättar Celik.  
– Jag vill att våra besökare ska kunna luta
sig tillbaka och få en energikick av att vara
här. Platsen, utsikten, insupa hav och solenergin som är en oslagbar kombination, en kopp
kaffe eller ett glas vin och njuta av lugnet
tillägger Zeki.  
I glassbaren hittar vi svalkande glass av
olika slag från SIA Glass som serveras med
äkta grädde.  
Klippans Konstcafé erbjuder även möjlighet att anordna fest som bland annat bröllop,
konferens, firmafest, födelsekalas med
mera.
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Röda Sten Restaurang
drivs av en familj
Här finner vi bland annat Röda Sten café och
restaurang. Familjeförtaget startades 2012 och erbjuderbåde kött och vegetariska rätter. Köket utvecklas ständigt och är
en mix av ”rolig” husmanskost och det bästa
från Mellanöstern. I cafét kan man slå sig ner
och njuta av utsikten till ett brett utbud av
dryck, ”creddigt” kaffe samt hembakade sötsaker. Här är ambitionen att man ska trivas
i en unik miljö som tillåter konst, kultur och
musik att mötas på en plats bortom innerstadens stress.
Ett populärt inslag är Meatfree Sundays som är en vegetarisk brunch inspirerad
av det irakiska köket och medelhavets allra
bästa smaker i ett.
– Vi är bra på vegetarisk mat och allt är lagat av min mamma ifrån grunden med bra
råvaror berättar Faik Shakarchi
Utöver restaurangen satsar man på bra
alternativ musik. Det ska kännas som att man
är i Göteborg fast ändå inte säger Faik, som
själv är DJ och har som en duo under
artistnamnet Shakarchi & Stranéus, vunnit det prestigefyllda Göteborgspriset 2013 i
kategorin Musik. Kom hit och njut av konst,
mat och musik, uppmanar Faik.
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Stort intresse för silverhantverket  
Kan det vara den vackra miljön som får den
kreativa andan att spira är en fråga vi ställer
till Anna Martinsson som arbetar som silversmed vid Röda sten/klippan.  
– Jag har haft min ateljé i Sockerbruket
ända sedan jag började mitt arbete som
silversmed 1997 och här vill jag fortsätta vara.
Det är en härlig känsla med ljuset och luften
kring älven och bron. Miljön är en stor källa
till inspiration i mitt arbete och här hittar jag
material att använda i en del av min smycketillverkning.  
Silver är grundmaterialet i Annas smycken
och varje verk är omsorgsfullt bearbetat och
egendesignat från skiss till smycke.  
– Ofta använder jag silver helt rent utan
andra inslag. Men många gånger är det vackert och spännande att sätta samman silver
med guld eller andra metaller och material.  
Egen formgivning och tillverkning av
smycken sker med försäljning på plats i ateljén. Att det blivit populärt med något unikt
som inte någon annan har märker Anna
bland annat genom  
de olika beställningar hon får, en hel del
gäller förlovning och vigselringar men även
alla andra sorters smycken.  
Det har visat sig att det finns ett verkligt
stort intresse för silverhantverket, vilket gläder mig. Detta märks genom alla bokningar,
möhippor, födelsedagsfiranden och kurser när
folk kommer för att med egna händer göra
ett smycke i silver. Det har blivit hundratals
evenemang genom ganska många år. När
du kommer på ett evenemang eller en kurs
hos mig får du prova att silverhantverka i
en professionell ateljé under min personliga
handledning. Och så får du uppleva den storslagna miljön vid Röda Sten! fastslår Anna. n

Hotell med anor från 1700-talet
Här kan du bo och konferera på ett av
Göteborgs bästa lägen vid Röda sten. Låt dig
förföras av utsikten vid Göteborgs inlopp, där
stad och havsmiljö möts. Upplev öppna vyer
över älvstranden och Göteborgs historiska
hamnområde och konferera i en minst sagt
inspirerande och avkopplande miljö. Med
närheten till stadens utbud och förstklassig
service erbjuds du en i särklass unik upplevelse
Här finns det 150 hotellrum och de
individuellt designade rummen ligger i 7
olika byggnader, varav vissa har anor från
1700-talet
Nya Varvets eleganta restaurang serverar
en blandning av klassiska skandinaviska och
internationella rätter, Under vinterhalvåret
kan man avnjuta maten i en vinterträdgård
med utsikt över vattnet
– Vi kan ordna det mesta här. Vi är väldigt
flexibla och vill kunna tillgodose det som våra
kunder efterfrågar. Vi har en hel del konferensbokningar men även bröllop och andra
högtidsfester som lämpar sig bra med den
vackra miljön och fantastiska utsikten berättar Jessica Jadegren som är hotellchef.
Här anordnas guidade historiska turer som
är ett mycket uppskattat inslag speciellt bland
de utländska turisterna..
Gästerna består av en salig blandning. En
stor del är olika konferensgrupper samt
turister som hittar hit under sommarhalvåret
Många gäster kommer långväga men även
besökare från och kring Göteborgs området
kommer hit.
– Även om man bor i närheten ska man
kunna bo på hotellet, slappna av och njuta
av det vackra som finns att utforska kring
Röda sten. En fördel för besökare är den egna
bryggan dit man kan anlända med båt, berättar Jessica.
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Hotellet Nya Varvet Studios.

Restaurang Röda Sten.
www.rodastenkonsthall.se

annamartinsson.se

www.hotellnyavarvetstudios.se

www.klippanskonstcafe.se

