
Änggårdsbergen ligger som en stor 
ö mitt i Göteborg. Centrala stadsdelar 
förbinds genom skogen via stigar 
och stråk. 

Tempoväxlingen är påtaglig mellan 
stad och skog. Skogen har en 
alldeles särskild förmåga att inge 
lugn. Träden står som naturliga 
pelare och passar perfekt för att 
hänga upp en hängmatta. 

Från hängmattans vaggande blir 
skogens lugn ännu mer påtagligt. 
Ljud och synintryck fokuseras och 
skärps. Man får iakta trädkronorna 
från ett nytt perpektiv och man kan 
höra prassel från marken. 
Kanske vaggas man in i en 
välbehövlig tupplur. 

Mattomaten vill göra det 
lättillgängligt och roligt för alla att 
koppla av spontant i stadsnära 
skogmiljö när man vill. 

Skogsmattomaten fungerar lite som 
stadens styr och ställ cyklar. 
Låneautomaterna står utplacerade 
längs med stigarna i  
Änggårdsbergen. Att låna en 
hängmatta är gratis och fungerar 
med ett pantsystem.

Med en app kan man välja önskad 
modell att hämta ut i närmsta matto-
mat. Det finns enkel eller dubbel 
hängmatta, minimatta för barn samt
hängstol att välja mellan. TIll samtliga 
modeller kan man låna till ett extra 
regntak. 

En pant dras från appen på ca 150 kr. 
När man lämnar tillbaka mattan i val-
fri mattomat får man panten tillbaka. 

Skulle man glömma att lämna till-
baka sin matta går panten till nästa 
pantare som kommer förbi och vill 
tjäna enkla pengar. På detta sätt 
kommer mattorna inte att glömmas
bort i skogen.

Skulle man vilja behålla sin 
hängmatta för privat bruk går det 
också fint till priset av panten.

Det låga priset är möjligt då 
mattorna är tillverkade av restbitar 
från fasad och konstruktionsväv. 

Utöver att vara en billig och bra 
restprodukt är materialet starkt, 
tåligt för väder och har en hålighet 
som gör att dem inte samlar smuts. 
Till regntaken används en 
heltäckande konstruktionsduk. 

Då restbitar används får man även 
en naturlig variation i form, färg och 
väv. 

I närheten av de utplacerade 
skogsmattomaterna finns 
förberedda krokar monterade för 
den bekväme. Här har kanske också 
ett stenblock eller liknande redan 
placerats så att det kan användas 
som ett fikabord.

För äventyraren är skogens alla träd 
potentiella hängplatser. 
Hänganordningen är flexibel och skon-
sam mot trädstammarna. 
Tack vare spännband och krokar 
anpassas mattan enkelt till olika stamt-
jocklek och avstånd. 
Spännbanden är försedd med en mjuk 
vaddering  som skyddar 
trädstammen.  

För alla barn finns lågsittande krokar att 
hitta så att de enkelt kan montera sina 
egna hängmattor. 

På nästa plansch presenteras olika 
modeller och upphängningsmöjligheter.

 



Eftermiddagslur med regnskydd. 

Dagistur med vilostund i Änggårdsbergen.

Fikapaus på promenaden.


