HBTQAI+PLATSER ETC. I GÖTEBORG MED
OMNEJD
Här kommer en lista på mötesplatser, föreningar och liknande som finns för
hbtqia+personer i Göteborg med omnejd. Många har en facebook-sida som
hemsida men en behöver inte ha facebook för att kunna komma in på sidan,
dock kan en behöva ha det för att komma in på eventen. Vi hoppas att alla
hittar något som passar!
Lycka till, från oss ledare och styrelsemedlemmar på Hänget!

Gays in Angered (GIA)
Mail: gia@angered.goteborg.se
Web: www.facebook.com/GIA-Gays-In-Angered-109658015858130/?fref=ts
Ålder: 13-25
Plats: Angered (kontakta föreningen för mer info)
Kort info: Det är en mötesplats med hemligt medlemskap och hemlig plats för att deltagarna ska
kunna vara anonyma.

Hbtq-labbet (Mölndal)
Mail: kim.henriksson@molndal.se
Web: www.molndal.se/startsida/uppleva-och-gora/ung-i-molndal/hbtq-labbet.html
Ålder: 13-25
Plats: Kontakta samordnare Kim för att få veta (se mail)
När de ses: Oftast tisdagar.
Kort info: De finns för dig som är eller tror dig vara hbtq. Mötesplats med fika och umgänge.

Spektra
Mail: spektragbg@gmail.com
Web: www.facebook.com/SpektraFryshusetVast
Ålder: 13-18
Plats: Fryshuset Väst. A
 dress: Nedre Kaserngården 5. N
 ärmaste hållplats: Kviberg eller Brovägen.
När de ses: Onsdagar
Kort info: En mötesplats för dig som är hbtq+ eller funderar på om du är det.

Transammans Väst
Mail: transammans.vast@gmail.com
Web: www.transammans.se/lokalgrupper/transammans-v%C3%A4st
https://www.facebook.com/transammans/ (facebooksida för hela Transammans och inte enbart
för Göteborg med omnejd)
Ålder: Från 13 år och uppåt
Plats: Lite olika, beror på vilken aktivitet du vill delta i. Kolla in hemsidan för att se var och när!
Kort info: De har både separatistisk verksamhet (enbart för transpersoner) och verksamhet för
både transpersoner och anhöriga. De har både mötesplatser, samtalsgrupper och andra spännande
aktiviteter. De har även en facebookgrupp för Transammans Väst, där du kan ansöka om
medlemskap: https://www.facebook.com/groups/1883282461913086/.

Rutofikon, EKHO Göteborg
Mail: ungdom@ekho.se
Web: https://www.facebook.com/ekho.goteborg/
Ålder: 15-30
Plats: EKHOs kontor. A
 dress: Stora Badhusgatan 6. Närmaste hållplatsen: Stenpiren.
När de ses: Kolla under “evenemang” på deras facebooksida så ser du allt de planerar.
Kort info: De är en kristen förening som finns för troende hbtq-personer. De håller i ett läger i
augusti för personer under 30 år som brukar vara mycket populärt, det finns som event på
facebook. Annars är det lättast att hitta info på deras facebooksida (se länken), som är specifikt för
EKHO Göteborg.

Lesbisk makt
Mail: goteborg@lesbiskmakt.nu
Web: www.lesbiskmakt.nu
Ålder: Alla åldrar. Så länge en är positivt inställd till lesbiskhet i största allmänhet (men behöver inte
vara lesbisk).
Plats: Kulturhuset Verket. A
 dress: Lilla Stampgatan 1A. Närmaste hållplatsen: Ullevi Norra.

När de ses: Frukosten är ca. 1 lördag i månaden, kolla under “Kalender” på deras hemsida för mer
info.
Kort info: Lesbisk makt är en förening som hittar på lite olika saker, framför allt är det “Lesbisk
frukost” som vi tror kan vara av intresse. Varje frukost har ett tema och en måste oftast boka en
plats i förväg, i så fall står det i informationen för respektive frukost.

QueerNördarna Väst
Mail: vast@queerandnerdy.se

Web: www.queerandnerdy.se/vast
Ålder: Alla är välkomna!
Plats: Olika, beroende på vad du vill göra.
När de ses: Kolla under “Verksamhet” på deras hemsida så får du mer info beroende på vad som
verkar intressant.
Kort info: En plats för hbtqi-nördar. Spel, cosplay, rollspel, bokcirkel etc. Bland annat håller de i
QueerCon på Stockholm Pride. En sak är säker: Det kan inte bli för mycket nördande!

Mötesplats Simone
Mail: styrelse@motesplatssimone.se
Web: www.motesplatssimone.se , https://www.facebook.com/motesplats.simone.9/
Ålder: 13-30
Plats: A
 dress: Masthuggsterassen 4D. Närmaste hållplats: Masthuggsstorget, gå till Hemköp och upp
för den stora trappan vid Hemköp.
När de ses: Kolla “Verksamhet” och “Kalendarium” på deras hemsida.
Kort info: Ideell förening för tjejer och transpersoner. Mötesplats med fika och lite olika aktiviteter.

Hbtq-studenter Göteborg
Mail: gothenburg@hbtqstudenterna.se
Web: https://www.facebook.com/sfqgoteborg/
Ålder: För dig som går på universitet och högskola.
Plats: Olika när och var, de ses ofta på olika cafeer.
Kort info: Följ dem på facebook så gör de event med jämna mellanrum där de lägger upp tid och
datum för nästa träff.

Reclaim Pride
Mail: reclaimpridegbg@gmail.com
Web: https://www.reclaimpride.se/ , https://www.facebook.com/reclaimpridegbg/

Ålder: För alla.
Plats: Under 2019 är festivalen på Världskulturmuséet 23-24 augusti.
När de ses: Se deras events på facebook för att se när och var de ses nästa gång.
Kort info: En alternativ Pride som pågår ett par dagar på sommaren, då de anser att det “vanliga”
Pride blivit för kommersiellt. Utöver Reclaim Pride-festivalen så gör de lite olika saker: Umgås,
planerar inför pride, och de ser jättegärna att en engagerar sig och då bara precis så mycket eller
litet en själv vill!

HBTQ-hänget Härryda, Landvetter
Web: https://kultur.harryda.se/kalender/urval-unga.html
Ålder: Från 13 år och uppåt.
När de ses: De har haft sin sista träff för terminen men till hösten kommer det fler. Håll koll på
hemsidan när hösten närmar sig för att se när och var de ses!

Kulturhuset “Kåken” har hbtq-bokcirkel
Ett kulturhus som inte är specifikt för hbtqai+personer, men som i sommar har en hbtq-bokcirkel!
Länk till bokcirkeln: https://www.facebook.com/events/279156633036439/
Mail: lisu.asu@kultur.goteborg.se
Telefonnummer: 0702343539
Ålder: ca. 13-20 (men de har inte satt en definitiv gräns åt något håll)
Plats: Kulturhuset Kåken, Lilla salen. Adress: K
 ålltorpsgatan 2. N
 ärmaste hållplats:
Stockholmsgatan.
När de ses: Första träffen är 19 juni, och de kommer fortsätta även under hösten! Kan du inte vara
med på första träffen? Maila eller smsa och fråga om du kan vara med på de andra.
Kort info: För att vara med på bokcirkeln: Gå in på eventet och anmäl dig genom att skicka ett mail,
sms eller PM. Du behöver inte ha läst något innan! Det kommer bjudas på veganskt fika och har du
någon allergi så meddela gärna det när du anmäler dig så ordnar de så det finns något för alla.

Gays in Biskopsgården
Telefon: 0736-911366
Web:
goteborg.se/wps/portal/enhetssida/varvindens-fritidsgard/gib/!ut/p/z1/hY0xC8IwFIR_Tde-17Ra
detUaBRxanyLpBDTQkxKEg346y04CYq33d13HBAIICsfk5ZxclaaxZ9pfalYi0VXFbw9Yo0nzvi2PDDGVz
X0_wBaavyhBqED0sYN76vGDuVGA3l1VV75_O6XeIxxDrsMM0wp5do5bVQeVIbfFqMLEcQHCPNNPPe
qb17fSJLe/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh
Kort info: De är en sluten grupp som riktar sig till dem som inte kan vara öppna, därför står det inte
allt för mycket information om dem på hemsidan utan en behöver kontakta dem för mer info.

RFSL Ungdom Sydväst:
Web: https://www.facebook.com/rfslungdomsydvast/
Mail: sydvast@rfslungdom.se
Kort info: RFSL:s lokala avdelning för ungdomar i Göteborg. 13 juni kommer de att ha ett årsmöte
där du kan vara med och bestämma vad de ska göra under det kommande året och att engagera
dig i en förening. Här finns mer info om deras årsmöte:
https://www.facebook.com/events/1394255407379169/

Här nedan kommer lite tips på olika ställen och sammanhang som inte är
mötesplatser, men som ändå har med hbtqai+ att göra, i Göteborg!
Salong Qlipp
De ger hårklippningar till queera personer! Det är två frivilliga entusiaster som inte är utbildade men
som gärna klipper gratis (om en vill betala så får en och då kommer de pengarna att återinvesteras i
queercommunityt). Du hittar dem på Instagram: https://www.instagram.com/salong_qlipp/.

West Pride
Pride-festival i Göteborg med alla möjliga roligheter, 12-16 juni. Deras hemsida:
https://westpride.se/

Göteborg Queer Lindy Festival
Precis som namnet säger: En queer lindy hop-festival, 27-29 september. “Lindy Hop” är en glad
pardans från 40-talet och här dansas det utan de heteronormativa rollerna. Det går att anmäla sig
för att dansa eller att besöka för att titta på. De kommer att ha ett prova-på-tillfälle under West
Pride. Mer info (på engelska) finns på deras hemsida:
https://www.gothenburgqueerlindyfestival.com och på deras facebook-event:
https://www.facebook.com/events/2439330042964131/.

Frilagret
Ett kulturhus som med jämna mellanrum hbtq-fokuserade happenings så håll ett öga på deras
kalender eller på deras facebooksida: https://www.facebook.com/frilagret/! Deras hemsida:
https://www.frilagret.se/.

Queer up
Queers som klättrar! Ett nätverk med mål att skapa nyktra sammanhang för olika fysiska aktiviteter
och lek med socialt umgänge fritt från machokultur, maktutövande och press på prestations. Det
finns ingen åldersgräns utskriven. Länk till facebookgruppen:
https://www.facebook.com/groups/1666136853652710/

