
Hej fotbollsupporter!
Polisregion Väst hälsar er hjärtligt välkomna till Göteborg och nya Ullevi. På detta sätt vill vi ge er informa-
tion om arrangemanget, staden och aktuell lagstiftning för att göra er vistelse trygg och trevlig. Vi hoppas att 
ni får en härlig vistelse i Göteborg och att vi alla får se en välspelad match!

Så tar du dig till arenan
Observera att inträde till eventområdet sker från Gårdaområdet, via bron, öster om arenan. För er som reser 
med egen bil rekommenderar vi parkering i Gårda. Efter matchen står de organiserade bussarna parkerade i 
direkt anslutning till utsläppet på andra sidan Levgrensvägen. För er som kommer med supportertåget gäller 
avstigning vid Lisebergs station. Efter matchen avgår tåget från Göteborgs central kl. 16.30. Polisen möter 
upp och samverkar med företrädare för supporterorganisationen vid ankomst och avresa.  

Åtskilda supportrar
Polisen kommer aktivt att arbeta för att förebygga och förhindra konfrontationer mellan supportergrupper. 
Ett led i detta är att hålla samlingsplatser och eventuella marscher åtskilda. Vi kan därför begränsa tillträde 
till vissa platser. 

Alkohol och pyroteknik
Inne på arenan, vid bortaklacken, finns ett avgränsat eventområde med försäljning av mat och dryck.  
Matchbiljett krävs för inträde. Det är inte tillåtet att dricka alkohol på gator och torg i de centrala delarna av 
Göteborg. Minderåriga som påträffas med alkohol riskerar att få den förverkad och uthälld på plats. 
Det är förbjudet att bränna pyroteknik, bengaler, smällare, fyrverkerier med mera. Det gäller både inne på 
arenan och utanför. Det råder även maskeringsförbud på arenan och ute på stan om syftet är att undvika att 
ställas till ansvar för ett brott eller i samband med ordningsstörning.

Bidra till god stämning
Vi värnar om en positiv stämning både på arenan och ute på stan. Detta är något som vi alla får hjälpas åt att 
upprätthålla. Det ska vara kul att komma till Göteborg och se på fotboll! Har ni frågor eller funderingar så är 
ni hjärtligt välkomna att prata med oss när ni kommer till Göteborg. Polisen finns på plats för att hjälpa er.

Må bästa lag vinna!
Vänliga hälsningar, polisregion Väst


