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MAT & GRÖNA NÄRINGAR
Restauranger och matställen
Redan under genomgångens kunde ett generellt problem identifieras vilket består i att det för en
besökare / resenär är svårt att snabbt skaffa sig en överblick över vilka matställen och
restauranger som finns längs vägen. Det är först genom att kombinera flera söktjänster som det
går att skaffa sig en relativt heltäckande bild. Detta i kombination med att informationen inte
alltid var tillförlitlig (ett tydligt exempel på detta är restaurangkartan.se/) pekar mot att
informationen bör samlas på ett och samma ställe.
Vad gäller själva matutbudet är de rena restaurangerna få och inte jämt fördelade längs väg 190,
däremot finns det gott om pizzerior och liknande matställen samt en del caféer längs sträckan.

Gröna näringar och matproduktion
Ett framträdande drag för väg 190 vad gäller mat är antalet verksamheter som erbjuder
lokalproducerad och ekologisk mat, vilket tydligt anknyter till områdets lantliga och gröna
karaktär. Med anledning av områdets gröna karaktär blir dessa verksamheter mycket
betydelsefulla i arbetet med att lyfta fram väg 190 och det omgivande området där den gröna
maten och näringarna kan utgöra en av besöksanledningarna.
Av samma anledning är det viktigt att samla information om dessa verksamheter på en och
samma plats. I dagsläget finns två söktjänster där en besökare får information om dessa
verksamheter (https://www.gardsnara.se/, https://lokalproducerativast.se/) och en söktjänst där
alla verksamheterna i området finns samlade hade varit önskvärt.
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Skyltning
Ett allmänt problem i området är att skyltning i stort saknas för mat, upplevelser och boenden.
För den besökare eller person som endast är på genomresa blir spontanstopp på matställen och
besök hos verksamheter inte möjliga.

Slutsatser och förslag
Ett förslag på satsningar skulle vara att lyfta fram området som en matdesination med anledning
av det stora antalet aktörer som producerar mat. Detta skulle kunna göras i samarbete med
restauranger, matställen och caféer som skulle kunna ansluta sig till satsningen och exempelvis
marknadsföra sig som gröna matställen / restauranger med lokalproducerat utbud.
Vidare skulle verksamheterna kunna samarbeta kring event där besökare kan färdas mellan
gårdarna för att ta del av ett brett utbud av grön mat och upplevelser med anknytning till djur och
gårdar.
Som nämnts ovan bör utökad skyltning längs vägen också utgöra en väsentlig del av satsningen.
I bilaga 1 finns alla matproducenter i området redovisade i samlad form. De är även listade
kommunvis nedan.

I PUNKTFORM
NULÄGE
•

•

•

Det är svårt att få en överblick över vilka matställen och restauranger som finns i
området. Information om dessa borde presenteras samlat via en hemsida. De
hemsidor som finns i nuläget är antingen inte heltäckande eller inte uppdaterade /
tillförlitliga.
Det är även svårt att hitta samlad information om de gårdar med matproduktion som
finns i området. Information finns på tillförlitliga sidor men är inte heltäckande. För
att hitta samtliga behöver man besöka flera sidor.
För området generellt saknas skyltning vilket också gäller för matställen, restauranger
och gårdar. Detta bidrar till att dessa är svåra att hitta, särskilt för den som är på
genomresa och inte har sökt särskild information om vägen / området.

FÖRSLAG
•
•

•

Längs vägen finns ett stort antal gårdar / verksamheter som producerar närodlad och
ekologisk mat. Dessa skulle gemensamt kunna bilda en destination för matturism.
Gårdarna skulle också kunna bli en resurs för de restauranger, matställen och
verksamheter som finns i området om dessa lade till en grönare profil på sina
verksamheter. Detta skulle både bidra till en kulinarisk profil för hela området och
öka verksamheternas intäkter eftersom efterfrågan på närodlad/ekologisk mat ökar.
Ett konkret förslag för att testa detta är att genom en kampanj lyfta fram gårdarna
och bjuda in till besök och event på gårdarna under exempelvis en helg. I nuläget
anordnas julmarknader på några av gårdarna vilket skulle kunna användas till att
skapa ett event.
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GÖTEBORGS KOMMUN
HJÄLLBO
Hjällborestaurangen
Erbjuder lunch och catering samt uthyrning av festvåning.
Hjällborestaurangen
Hjällbo Lillgata 1, Angered
https://hjallborestaurangen.se/

Lärjeåns Kök & Trädgårdar
Trädgårdskafé med gårdsförsäljning av egenodlade grönsaker, växter och honung. Vi odlar
tomater, gurka, chili och paprika i kallväxthus samt en mängd olika grönsaker på friland. Vi säljer
även snittblommor. Under vinterhalvåret säljer vi förädlade produkter och kaféet med ekologisk
profil är öppet året runt. Lärjeåns Kök & Trädgårdar är ett socialt arbetskooperativ.
Ekevadsvägen 5
424 65 Angered
https://larjeanstradgardar.se/

Restaurang Mesopotamien
Fotbollsvägen 39
424 33 Angered
https://sv-se.facebook.com/pages/Restaurang-MesopotamienHj%C3%A4llbo/150823681683840

The Green Bakery AB
Bakar surdegsbröd med bra närodlade råvaror utan inga tillsatser.
Certifierade för EU-Ekologisk produktion, för KRAV-produktion och enligt IP Livsmedel.
Storås Industrigata 15
424 69 Angered
http://thegreenbakery.se/
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Pizzeria II Vagabondo
Förstamajgatan 5
415 10 Göteborg

Hjällbo Pizzeria
Bergsgårdsgärdet 80
42432 Angered
https://sv-se.facebook.com/HjallboPizzeria

Restaurang Da Salvatore
Korgbollsvägen 1A
424 33 Angered
http://dasalvatore.roest.se/

ANGERED
Restaurang Bordet
Angereds torg 1
424 65 Angered
http://www.restaurangbordet.se/

Chung Hwa Restaurant
Angereds Lastgata 1
424 65 Angered

Chwar Chra
Restaurangen serverar mat från det traditionella kurdiska köket med anor långt tillbaka i tiden.
Restaurangen har snabbt skapat ett gott rykte som en av Göteborgs godaste grillrestaurang och är
väldigt populär bland lokalbefolkningen och turister.
Spadegatan 11
424 65 Angered
http://www.chwarchra.se/
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Café Bueno
Hos Café Bueno hittar du allt från goda piroger och fräscha sallader till läckra tårtor, bakelser och
kakor, såsom spanska småkakor och orientaliska kakor. Till det serverar vi en rad olika
kaffedrycker och mycket annat.
Vi fixar gärna beställningar efter dina önskemål, allt från bakelser till större tårtor. Hos oss kan du
även designa din egen tårta.
Angered Centrum
424 65 Angered
http://www.buenosweden.se/

HAMMARKULLEN
Café Hammarkullen
Hammarkulletorget 62 B
424 37 Angered

GUNNILSE
Lerjedalens Golfrestaurang
Kroksjövägen 1
424 56 Gunnilse
http://www.lerjedalen.se/anlaggning/golf-restaurang/

Gunnilse honung
Producerar honung från Gunnilse och ljunghonung från Marstrand enligt ekologiska principer.
På Trädgårdföreningen och Unniverseum finns observationskupor där allmänheten kan följa livet
i en bikupa och förstå hur viktiga bina är för oss. Företaget kan ta emot besök.
Gunnilse Granväg 35
42456, Gunnilse

Gunnilse Kebab Pizza Restaurang
Långavallsgatan 8B
424 57 Gunnilse
http://www.onlinepizza.se
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BERGUM
Bergums biologiska bärodling
Säljer bland annat ekologiska tomater och blommor.
http://bergumsbiologiska.se/ [Hemsida under uppbyggnad]

Lilla jordbruket i Bergum
Gårdsbutik augusti-oktober.
Lilla jordbruket är en småskalig grönsaks- och äggproducent beläget i vackra Bergum strax
utanför Göteborg. Säljer även frukt och bär. Äggprenumeration via webben:
facebook.com/lillajordbruket
https://www.facebook.com/lillajordbruket/

OLOFSTORP
Krua Thai
Bergums Prästgårdsväg 8
424 70 Göteborg
https://sv-se.facebook.com/pages/Krua-Thai-Take-Away/173617939346619

Olofstorp Chili Pizzeria och grill
Olofstorps Skolväg 2
42470 Olofstorp

Pizzeria Arman Place
Lerumsvägen 29A
424 90 Olofstorp
https://www.facebook.com/pages/Armans-Place/325548077783842
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Pizzeria Bella
Bergums Prästgårdsväg 8
424 70 Olofstorp
https://sv-se.facebook.com/Pizzeria-Bella-621982071233545/

Salles skafferi
Lerumsvägen 25
424 90 Olofstorp
http://www.sallesskafferi.se

Tappen grill
Björsaråsvägen 2,
424 71 Olofstorp
http://tappen.se/
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LERUMS KOMMUN
LERUM
Kaffedoppet
Göteborgsvägen 21
443 30 Lerum
https://www.facebook.com/Konditori-Kaffedoppet-Lerum-703133789781469/

GRÅBO
Campino Pizzeria
Lundbyvägen
443 43 Gråbo
http://campinopizzeriagrabo.se/

Gråbo restaurang och pizzeria
Mjörnbotorget 6
443 42 Gråbo
https://sv-se.facebook.com/grabopizzan/

Lailas Konditori och Lunchcafé
Mjörnbotorget 4
443 42 Gråbo
Tel 0302 40540
http://www.lailaskondis.se/
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Lammet och bonden
Lammet & Bonden AB är ett litet familjeföretag som har kor, får och grisar. På Öijared, vid
Leråns dalgång utanför Lerum och på strandängar vid sjön Mjörn kan man se företagets djur
beta. På åkrarna odlas gräs och klöver som djuren får äta på vintern. Gården är öppen för besök
där man kan titta, klappa och ställa frågor om allt från mat och miljö till traktorer och kossor.
Säljer även produkter från andra producenter i området, bland annat Skattegårdens getost i Magra
och Bergums bärodling i Bergum.
Hällingsbo gård
Hällingsbovägen 21
443 71 Gråbo
http://www.lammetochbonden.se/

Nions Thai Take Away
Gråbo Industriväg 5
443 40 Gråbo
http://thaigrabo.se/

Stannumskött AB
Tolsjöhultsvägen 9
443 71 Gråbo
Hemsida saknas

SJÖVIK
Hagströms lanthandel
Östadsvägen 367
443 74 Sjövik

https://sv-se.facebook.com/Hagstr%C3%B6ms-lanthandel-487605474634798/

Sjöviks pizzeria
Hampes väg 35
443 45 Sjövik
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ALINGSÅS KOMMUN
ALINGSÅS
Brobacka kaffestuga
Brobacka kaffestuga erbjuder kaffe, smörgåsar, hembakt och våfflor som är certifierade enligt
Edrimners mathantverk.
I beskrivningen av verksamheten pekar man på närheten till Mjörn och Anten och möjligheter till
rekreation i form av vandringsstigar, fiske, fågelskådning. Även närheten till den gamla järnvägen
nämns.
Brobackavägen 121
441 91 Alingsås
http://www.brobackakaffestuga.se/

Vikaryds köttbod
Vikaryds köttbod är både en gårdsbutik och en köttleverantör. Här kan du köpa nöt, lamm, vilt,
fläsk, kalkon, kyckling, korv med mera. På gården föds kalvar och lamm upp ekologiskt. Vikaryds
Köttbod har ett godkänt viltslakteri. Samtliga lamm och vilt slaktas i det egna slakteriet och köttet
säljs på ICA i bla Alingsås, Lerum, Vårgårda och Vänersborg samt Hemköp i Alingsås.
2:a advent varje år har de en stor välbesökt julmarknad.
Vikarydsvägen 5
441 91 Alingsås
https://www.vikaryd.com/

SOLLEBRUNN
42:ans Kiosk & Gatukök AB
Trollhättev. 74
466 32 Sollebrunn

Bierka Honung
Torpvägen 28
466 94, Sollebrunn
http://bierkahonung.blogspot.se/ (Ej uppdaterad sedan 2015)
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GlassGår´N i Bjärke
Tillverkar mjölk och gräddglass som säljs till butiker. Råvarorna i glassen är närodlade frukter och
bär, honung från lokala biodlare och svenska ägg.
Bergsgårdsvägen 7
46693, Sollebrunn
http://www.glassgar.n.nu/

Lindelövs Slottscafé i Gräfsnäs
Kungsallén
466 95 Sollebrunn
http://www.lindelov.eu/grafsnas-slottscafe

Kaffekoppen i Sollebrunn
Gräfsnäsvägen 6
466 30 Sollebrunn
http://www.kaffekoppenisollebrunn.se/

Lena Manea Andelsjordbruk
Loo 950 441 75 Sollebrun
Sollebrunn
https://lokalproducerativast.se/producenter/beyond-organic/

Pizzastugan i Sollebrunn
Trollhättevägen 4
466 30 Sollebrunn
https://sv-se.facebook.com/Pizzastugan-365839441858/

Pizzeria Fontana
Gräfsnäsvägen 15
466 30 Sollebrunn
https://sv-se.facebook.com/pages/Pizzeria-Fontana/108368225913115

13

Stora Mellby Ekolanthandel & Cafe
Mellbyvägen 138, Stora Mellby
466 94 Sollebrunn
http://www.bjarkebygden.se/stora-mellby-ekolanthandel-caf%C3%A9-16052127

Restaurang Tangra
Trollhättevägen 5
46631 Sollebrunn

https://sv-se.facebook.com/pandatangra/

Östängs gård
På Östängs gård vill man skapa en levande gård med odlingar, djur och en bredd på
verksamheter.
Östängs gård
Jonas Dahl och Ylva Lundin
Loo Östäng 135
466 92 Sollebrunn
http://ostangsgard.se/

MAGRA
Skattegårdens Lantost
Vi öppnar gårdsbutiken för Dig när vi är hemma (nästan jämt). Ring gärna innan ankomst om Du
vill vara helt säker!
Delikatessostar av mjölken från våra egna lantrasgetter, rökt getfiol, kallrökt getsalami, kanelbullar
och surdegsbröd
Hos Skattegårdens Lantost i Magra på den västgötska landsbygden bor familjen Lundberg. I
gårdsmejeriet tillverkas getost av mjölken från våra 60 lantrasgetter. Förädlingen sker
hantverksmässigt och lantbruket bedrivs småskaligt efter ekologiska principer. Ostarna bär namn
såsom Skattegårdens Get-Camembert (SM-guld 2009), Skattegårdens Blå Get, Skattegårdens
Geting, Skattegårdens Vit Caprin och Skattegårdens Geta. Välkommen att handla i vår
gårdsbutik, hälsa på våra getter eller boka studiebesök med ostprovning eller fika.
Ostprovning, fika och studiebesök på gården bokas i förväg.
www.lantost.com
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ESSUNGA KOMMUN
NOSSEBRO
Calzone Restaurang och bar
Storgatan 16
465 30 Nossebro
https://sv-se.facebook.com/CalzoneNossebro

Casa Restaurang och bar
Kvarngatan 2
465 30 Nossebro
https://sv-se.facebook.com/CASA-Restaurang-och-Bar-1024755837670894/

Eriksons chark
Eriksons Chark AB är ett familjeföretag som tillverkar kött- och charkuterivaror som innehåller
100 % svenskt kött.
Eriksons Chark i Nossebro AB
Storgatan 11
465 30 Nossebro
http://www.godkorv.se/

Restaurang Liljedahl
Hos Restaurang Liljedal serveras traditionella husmansluncher i trivsam retroatmosfär. Dessutom
ingår soppa som förrätt och kaffe & kaka som efterrätt.
Restaurang Liljedal
Essungavägen 4
46531 Nossebro
http://restaurangliljedal.se/kontakt.html
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BOENDE LÄNGS VÄG 190
Boenden
På samma sätt som med matställen och gröna näringar är det för en besökare svårt att skaffa sig
en överblick över de tillgängliga boendena längs väg 190. För att få en översikt behövs sökning
på flera hemsidor vilket pekar på behovet av en plats att samla informationen på.
Satsningen på skyltning i området bör även innefatta boenden.
Vad gäller själva boendena är dessa förhållandevis få inom kategorierna hotell, camping och
privat uthyrning. Av dessa är flertalet anpassade till natur- och fritidsturism där självhushållning
är vanlig.
Förutom de verksamheter som erbjuder boenden erbjuds ett flertal boenden via privat uthyrning.
Här utgör tjänster som ”Air BNB” och ”Campaya” viktiga tillägg till hotellen, campingarna
etcetera i området.

Slutsatser och förslag
Eftersom det finns relativt få boenden längs sträcken skulle antalet verksamheter inom varje
boendekategori behöva utökas.
Vad som saknas längs sträckan är boenden som erbjuder en något högre standard och service.
Dessa boenden skulle fortfarande vara anpassade till friluftsliv och natur, om än med mer service.
Områdets lantliga och naturnära prägel bör lyftas fram också vad gäller boenden. Exempelvis
finns möjlighet att via de många gårdarna i området i högre utsträckning erbjuda boenden på
gårdarna där det kan kombineras med att uppleva lantgårdsliv, djur och natur.
För befintliga boenden skulle ett utökat fokus på att erbjuda exempelvis uthyrning av kanoter och
cyklar, guidning i områdets natur samt fisketurer/weekends.
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I PUNKTFORM
NULÄGE
•
•
•
•
•
•

Det är i nuläget svårt att få en överblick över vilka boenden som finns tillgängliga längs
vägen, via sökning på internet. Information om dessa bör samlas på ett ställe.
Tydlig skyltning till de boenden som finns saknas när man kör längs vägen.
Det finns relativt få boenden inom kategorierna Hotell, Camping och privat uthyrning.
Boenden med något högre standard och komfort saknas.
De befintliga boendena är generellt sett anpassade till natur- och friluftsturism med
självhushållning.
I området erbjuds flertalet boenden hos privatpersoner. Via sidor som ”Air BNB” och
Campaya finns både lägenheter i Hjällbo med omnejd och hus längs resten av väg 190
tillgängliga för kortare och längre vistelser.

FÖRSLAG
•
•
•
•

Antalet boenden inom respektive kategori behöver utökas om målet är att locka fler
turister.
Boende med lite högre standard, service och bekvämlighet bör tillkomma. Detta behövs
för att bredda gruppen av turister. Exempelvis skulle befintliga campingplatser och
stugor kunna utökas med avdelningar med högre nivå på service och bekvämlighet.
Dessa mer bekväma boenden skulle kunna anpassas för friluftsliv men samtidigt uppfylla
krav på mer service.
Man borde dra mer nytta av områdets lantliga och gröna karaktär genom att lyfta fram
boende på lantgårdar och liknande. De boenden som finns av denna typ är idag svåra att
hitta fram till.

GÖTEBORGS KOMMUN

Lerjedalens Golfklubb
Uppställningsplats med el för husbil / husvagn. I priset ingår förutom el även tillgång till
klubbhusets omklädningsrum.
Pris: 100 kronor
Telefon: 031-94 30 83
E-post: info@lerjedalen.se
Hemsida: http://www.lerjedalen.se/spela/414-2/
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LERUMS KOMMUN

Camp Lake Mjörn / Stall Might B
2 stugor, vardera med 4 bäddar. Båda stugorna är fullt utrustade, har parabol-TV och ligger precis
vid sjön Mjörns västra strand. Flera motorbåtar finns till uthyrning i samband med hyra av stuga.
Man kan köpa till slutstädning och hyra sängkläder. Återförsäljare av fiskekort. Öppet året om.
Krokavägen 45
443 74 Sjövik
Telefon: 070-43 82 590
E-post: stallmightb@telia.com
Hemsida: http://www.stallmightb.se/

Aspenäs Herrgård
Erbjuder 112 rum. Verksamheten inriktar sig på konferenser, bröllop och större fester.
Seatons Allé
44391 Lerum
Telefon: +46 302 63 00 00
E-post: aspenasherrgard@comwell.se
Hemsida: aspenasherrgard.se/

18

ALINGSÅS KOMMUN

Ingelstorp Kyrkås
Erbjuder en lägenhet med 5 bäddar fördelade på två rum.
Förutom boende erbjuds ridning, åkturer med häst och vagn samt cykeluthyrning. Närhet till
laxfiske, bad, kanot och cykling framhålls. Ingår i ”Bo på lantgård”
(https://www.bopalantgard.se/)
Ingelstorp 501
46692 SOLLEBRUNN
Telefon: +46 512 550 36
E-post: info@ingelstorpsweden.se
Hemsida: www.ingelstorpsweden.se

Pia Nordgren
1 rum o kök 4 bäddar
Erska kyrkväg 9
Sollebrunn.
Kontakta Pia Nordgren 0708-257588
http://www.bjarkebygden.se/turist-i-bjärke-16050444

Sallys stuga
Naturskönt belägen stuga att hyra, för en övernattning eller boende veckovis. Stugan har en
familjesäng och bäddsoffa, köksdel, dusch och toalett. Det finns även TV och internet.
Sallys stuga
Magravägen 49
46692 Sollebrunn
https://www.sallysstuga.se/
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Sollebrunns Gästgiveri
Gästgiveriet fungerar främst som lunchrestaurang men erbjuder också boende i tre rum (Detta
framgår inte på hemsidan, endast på Västsverige.com).
Gästgivaregatan 1
46630 Sollebrunn
http://www.sollebrunnsgastis.se

Lövekulle camping
Verksamheten erbjuder husvagnsplatser, tältplatser och stugor för uthyrning.
Det går också att hyra kajak mellan 1 maj – 30 september, kanoter och båtar för turer på Mjörn.
Lövekulle Camping
Badplatsvägen 121
441 44 Alingsås
http://www.lovekulle.com/

Stora Mellby Västergård

Tillgång till färskvatten, kök, dusch, tvätt, wc och sopkärl. Både husvagn och husbil.
Öppet: 1 maj - 1 okt
Platser/varav el: 6/6
Pris: 150:- inkl. el
Mellbyvägen 126
441 73 Sollebrunn
Telefon: 0736-417495
E-post: sannapooh@hotmail.com
Hemsida: http://www.bjarkebygden.se
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ESSUNGA KOMMUN

Kyrkås Stommen
3 rum och kök (80 kvm)
Ingår i ”Bo på lantgård”.
Kyrkås Stommen
46593 NOSSEBRO
Telefon: +46 512 550 17
E-post: carldicander@gmail.com
Hemsida: kyrk-stommen.se

Madam Blå
Kommunens enda hotell
Havrevägen 6
46594 NOSSEBRO
Telefon: +46 709 428 792
E-post: madam@madam-blue.com
Hemsida:

Nossebrobadets Camping
30 campingtomter med el för husvagn och husbil
4 stugor
1 onumrerat tältområde
Marknadsgatan 4
46530 NOSSEBRO
Telefon: +46 512 570 43
E-post: info@nossebrobadet.se
Hemsida: nossebrobadet.se
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SEVÄRDHETER & AKTIVITETER
Aktiviteter
Längs väg 190 finns ett stort antal upplevelser och aktiviteter för besökare att ägna sig åt. Den
största delen av dessa är tydligt kopplade till natur och landsbygd men det finns också en hel del
industrihistoriska och historiska besöksmål.
För sevärdheter och aktiviteter gäller samma som för mat och boende – att informationen om
vilka aktiviteter som erbjuds i området inte är samlade på en och samma plats. Detta gör det svårt
för besökare att på ett lätt sätt hämta in information. Däremot finns stora delar av informationen
samlad och strukturerad på kommunernas hemsidor.

Slutsatser och förslag
Det vara en stor fördel att kunna samla information om sevärdheter och aktiviteter på en plats.
Exempelvis skulle den information som presenteras på respektive kommuns hemsida kunna
användas på en framtida hemsida.
Fokus bör ligga på att utveckla aktiviteter kopplade till natur och landsbygd – ridning, cykling,
kanot, vandring och liknande. För att underlätta detta skulle fasta punkter för uthyrning av
exempelvis båtar och cyklar finnas i området, samtidigt som också boendena kunde erbjuda detta.
Även organiserade guidade turer i området skulle kunna lyfta områdets möjligheter till friluftsliv.
Tidigare har föreslagits att lyfta de gröna näringarna och den gröna maten i arbetet med att
framhäva områdets som en destination för hållbar och ekologisk matturism. På samma sätt skulle
aktiviteter knutna till natur och hållbarhet kunna kopplas till både mat och boenden för att bygga
en helt grön upplevelse av området.
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I PUNKTFORM
NULÄGE
•
•
•
•

Den största delen av de upplevelser som erbjuds i området är kopplade till natur och
landsbygd.
I området finns också några industrihistoriska och flera historiska besöksmål.
Sammantaget finns mycket att göra och uppleva, men informationen är inte samlad och
lättillgänglig via internet.
På kommunernas hemsidor under ”Se och göra” samt ” Friluftsliv” finns bra och samlad
information om aktiviteter såsom fiske, vart man kan köpa fiskekort, ridning, kanot,
kajak, uthyrning av kanot, badplatser etcetera. Alla aktiviteter är uppräknade inom varje
kategori.

FÖRSLAG
•

•
•
•
•
•

Information om att ”Se och Göra” samt ” Friluftsliv” på kommunernas hemsidor skulle
även presenteras på turistsidorna då denna information är relevant för besökare. Nu får
man ingen helhetsbild genom att bara söka på kommunernas turismsidor.
Fokus i området bör ligga på de upplevelser som är kopplade till natur och landsbygd och
på att utveckla dessa.
Detta kan göras genom att samla och presentera information om dessa på en och samma
plats.
Upplevelserna bör också göras mer bekväma för besökaren genom att skapa samlade
punkter för uthyrning av exempelvis kanoter, cyklar och kajaker.
Besökare bör ges möjlighet till guidade turer på destinationerna i området och dessa turer
bör lätt kunna hittas på Väg 190 hemsida.
Aktiviteterna kan paketeras som exempelvis fiske- och ridningsweekends eller smaka på
mat från traktens gårdar. I bilaga 2 finns några förslag till samarbetspartners för att skapa
paket med aktiviteter.
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GÖTEBORGS KOMMUN
ANGERED – HJÄLLBO
Hammarkullekarnevalen
Sveriges största karneval!
https://www.karneval.se/

LÄRJEÅN
Lärjeåns vattenfall
Lärjedalen är som en djungel mitt i stan. Här är växtligheten hur frodig som helst, träden är
jättehöga och ån slingrar sig fram med brunt vatten. Vattenfallet ligger i närheten av Hjällbo. Njut
av dånet från det forsande vattnet medan du fikar på klipporna bredvid. Se till att ha lite extra tid.
En tur längs Lärjeleden utmed Lärjeån rekommenderas varmt.
https://detvildagoteborg.se/aventyrsguiden/vattenfall/larjeans-vattenfall/

Vandring längs Lärjeån
Idag är området ett av de djur- och växtrikaste kring Göteborg. Här finns många ovanliga
insekter, träd, fåglar, fiskar, bävrar och musslor.
https://detvildagoteborg.se/valkommen-till-djungeln/

Barnvagnsvandra i djungeln
Mellan Hjällbo och Angered ligger ganska oväntat en hel djungel. Så ser det nästan ut i alla fall.
Här slingrar sig Lärjeån fram med brunt vatten. Den kantas av mängder av träd som antingen står
med rötterna ner i leran eller ligger nedfallna och täckta av mossa. Vem som helst kan börja
fantisera om att en krokodil eller papegoja ska dyka upp...
Här kan du vandra längs ån, nere i den ravin som vattnet skapat. Det är en vandring på cirka sju
kilometer och stigen är lätt att gå och det funkar fint med barnvagn förutom i slutet, närmare
Angered, där du får lyfta uppför ett par trappor. Efter dem kommer du till Lärjeåns trädgårdar.
Här finns odlingar och ett kafé där du kan få äta av det som vuxit i trädgårdslandet. En fin
avslutning på vandringen!
https://www.goteborg.com/familjevanliga-aventyr/
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Paddling längs Lärjeån
Wow! Är det här det största paddeläventyret i Västsverige? Det kan vara det! När du glider fram i
en kanot på Lärjeån får du nya naturupplevelser hela tiden. Vid sidan om dig passerar allt från
åkerlandskap med betande kossor, till ett Amazonas-liknande landskap med hängande träd och
leriga stränder. Här och var finns det forsar. Ett äkta äventyr.
https://detvildagoteborg.se/aventyrsguiden/paddla/paddla-larjean/

Lerjedalens Golf Klubb
Kroksjövägen 1
424 56 Gunnilse
http://www.lerjedalen.se/

VÄTTLEFJÄLL
Det här är ett av de coolaste göteborgsäventyr vi testat. Vättlefjäll är ett sällsynt vackert
naturområde, precis vid Angered. Rätt otippat att man så nära staden kan hamna i ett landskap
fullt av sjöar, skogiga små öar och trånga kanaler med träd som hänger över vattnet. Man kan
hitta sin egen lilla vik, stanna och bada, eller göra upp eld vid något av alla vindskydd. Det är
nästan helt tyst, man märker inte av trafiken eller stadens brus. Häftigast är det att paddla genom
de trånga passagerna som går mellan sjöarna. Förutom det tänker vi inte tipsa om någon speciell
rutt, det är bara att sätta sig i kanoten och paddla i den riktning man känner för.
https://www.goteborg.com/familjevanliga-aventyr/

Paddla i Vättlefjäll
Vättlefjälls naturreservat är ett av de största naturområdena i Göteborg. Här bjuder naturen på en
rik variation av mossar, ljunghedar, löv- och barrskog. Kanotpaddla eller fiska i de många sjöarna,
vandra längs Bohusleden och Vättlefjällsleden och njut av det vackra, kuperade landskapet.
https://www.goteborg.com/vattlefjall/

Kanotpool i Vättlefjäll
https://www.goteborg.com/kanotpool-vattlefjall/
http://www.kanotpoolen.se/

25

Vättlestugan
Vid Vättlestugan går det att mellan maj – september att hyra kanot där paddlar, flytväst och
kanotvagn ingår i hyran. Det finns också friluftsmateriel att hyra för till exempel övernattning.
http://www.vartgoteborg.se/prod/sk/vargotnu.nsf/1/kultur_o_fritid,vattlestugan_ar_porten_til
l_vattlefjall

GUNNILSE
Klättrig i Gunnilse
https://detvildagoteborg.se/aventyrsguiden/klattra/klattring-gunnilse/

UTBY
Utbygrottorna
https://detvildagoteborg.se/aventyrsguiden/grottor/utbygrottorna/
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LERUMS KOMMUN
Gamla Banvallen
Detta var platsen där den gamla smalspåriga Västgötabanan (VGJ) gick. Många av byarna längs
banan uppstod runt dess stationer. Här kan man promenera eller cykla utmed sjön Mjörn, hela
vägen från Gråbo till Sjövik. Längs vägen finns flera sevärdheter, bland annat en trappa som leder
upp genom en gammal port till en stor cementgrund med fin utsikt. Strandkullenpromenaden på
väg mot Björboholm är också en trevlig liten avstickare från den asfalterade leden. Här fanns förr
ett dansställe dit folk reste från både Alingsås och Göteborg med ångbåt och tåg. Närmare Sjövik
passerar stråket en 139 meter lång tunnel genom en framskjutande bergås.
http://parlorigoteborgsinsjorike.se/besoksmal/gamla-banvallen/

Kvarnruinen vid Lövsjöspåren
Mitt ute i skogen ligger efterlämningarna från denna kvarn och såg. Ett fint gammalt stenvalv har
klarat av tidens tand och vittnar om gamla tiders skickliga hantverk. Denna kvarn ska ha drivits
av de legendariska Ljungslättsbönderna Anders Andersson och Anders Andreasson.
Det är en plats där man kan sätta sig ner, ta en paus och känna vingslagen från gångna tider, mitt
i den tysta skogen. Kvarnen ligger mellan Lilla och Stora Lövsjön utmed den grönmarkerade 9
km leden på Lövsjöspåret.
http://parlorigoteborgsinsjorike.se/besoksmal/aas-kvarnruin/

Dergårdens Hembygdspark
(I Lerum, ca. 7 km från väg 190)
Välkommen till Dergårdens Hembygdspark.
Här kan du känna historiens vingslag från 1700-tal, 1800-tal och 1900-tal. Just här har legat en
rätt stor gård, Dergården, vars mangårdsbyggnad ”Johns stuga” finns kvar. Den är byggd 1825 och
sägs vara ett av Lerums äldsta manhus. Gården brukades fram till slutet av 1940-talet.
Undantagsstugan är från slutet av 1860-talet. Du kan också titta in i Mossetorpet från slutet av
1700-talet och det ståtliga Hallsåshuset från sekelskiftet 1900. Dessa hus är hitflyttade liksom våra
två stora lador – Gräfsnäsladan och Kievernäbbsladan. I den ena ladan förvaras bl.a. större
föremål såsom vagnar, jordbruksmaskiner och redskap samt en del brandredskap från Lerums
Frivilliga Brandkår. I den andra har vi kontor, kök och cafélokal.
Under torsdagar i juli månad bjuds det in till café med våfflor och hemlagad aroniasylt. I samband
med cafén kan ni besöka vår sommarutställning. Sista lördagen i augusti firas hembygdsdag med
försäljning av hemgjorda alster, lotterier och utställningar.
http://parlorigoteborgsinsjorike.se/besoksmal/dergarden/
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Klevsjöloft
Mitt i Risveden, en äkta bit västsvensk vildmark, ligger utsiktspunkten Klevsjöloft. Strax under
200 m.ö.h. har man milsvid utsikt över delar av Risveden och Klevsjöarna i sydost
samt Matbrunn & Skäfthultssjön i sydväst. Risvedenspåret som är en vandring på 18 km passerar
Klevsjöloft och många andra vackra platser. Leden börjar vid Östad kyrka och går genom Lerum,
Ale och Alingsås kommun. Risveden har en spännande historia med dess många torp och
småbruk, men har även präglats av de storgods och slott som finns i området. Det finns mycket
mer att läsa i länken nedan.
http://parlorigoteborgsinsjorike.se/besoksmal/klevsjoloft/

Risvedensspårets vandringsled
Denna vandringsled går igenom storskogsspår med insprängda gamla sevärda torpmiljöer, hagar
och ängar, skogar och med en fantastisk utsikt vid Klevsjöloft, varifrån man har en storslagen
utsikt med milstals vidder. Leden passerar också flera klarvattensjöar - några med stor
siktdjup.Med omväxlande natur och en mångfald av sjöar och vattendrag är Risveden ett
riksintressant barrskogsområde mellan Göta älvdalen och Anten-Mjörn. Endast de östra delarna
ligger i Alingsås kommun.
https://www.lerum.se/globalassets/global/bildhanteraren/uppleva-ochgora/friluftsliv/natur/vandringsleder-risveden.pdf
https://www.vastsverige.com/alingsas/produkter/risveden-vandringsled/?site=2671

Rådjursviken
Leden från Humlebadet till Rådjursviken är ett bra exempel på när resan är målet i sig själv.
Här går stigen i kuperad terräng på höjden över sjön Aspen. Flera raviner skär sig ner mot sjön
och bjuder på en spännande och varierande vandring.
Vid Rådjursviken finns badplats med bord och bänkar, samt ruinen från ett gammalt torp.
Stigen börjar på Bohusleden bakom hopptornet vid Humlebadet. Härefter följer man stigen tills
den delar sig i en t-korsning strax efter man har gått över en bäck som har sitt ursprung i
Ramsjöarna. Härifrån är stigen väl märkt med blåa markeringar. Det finns möjlighet att fortsätta
hela vägen till Lerum eller gå på någon av vandringslederna i Goråsbergen.
http://parlorigoteborgsinsjorike.se/besoksmal/radjursviken/
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Säveåns Natrreservat
Mellan Floda och Knavra bro ligger ett fantastiskt fint, lättillgängligt och välbesökt naturreservat
utmed Säveån. Under alla tider på året har detta omväxlande vattendrag med omgivningar något
spännande att bjuda på. En lättvandrad och väl iordningställd vandringsled med närhet till
lokaltågsstationerna Floda och Stenkullen gör att man inte behöver använda bilen för att besöka
denna spännande pärla i Göteborgs Insjörike.
http://parlorigoteborgsinsjorike.se/besoksmal/saveans-naturreservat/

Stall Might B
Ridning i westernsadel. Erbjuder ridlektioner och ridturer för alla nivåer och åldrar.
På deras hemsida finns erbjudanden för ridning i skog, natur och i paddock.
Ponnyridning för mindre barn och barnkalas med hästpyssel, ridtur i paddocken inkl. korv &
bröd erbjuds också.
Har även en årligen återkommande julmarknad
http://www.stallmightb.se/197078805

SÄVEÅN
Paddla Säveån
Säveån är en riktig läckerbit för paddlare. Speciellt om du gillar lite extra äventyr. Ån slingrar sig
genom landskapet och här och var kommer partier med forsar. Träden hänger ut över vattnet,
som är så klart att du förmodligen vill hoppa i och bada hela tiden. Första biten är vild och
vacker, ju närmare Göteborg du kommer desto mer civilisation upptäcker du.
https://detvildagoteborg.se/aventyrsguiden/paddla/paddla-savean/

Vandring längs Säveån
(Ca. 5 - 7 km från väg 190)
Det här är definitivt en av de vackraste vandringar du kan göra i Göteborgsområdet. Det tycker
vi i alla fall. Vi tog tåget till Floda och vandrade längs Säveån och hjälp, vad fint det är. Det
forsande vattnet är fullständigt klart, och det finns små badstränder här och var där du kan stanna
och sitta i solen eller ta ett dopp under trädkronorna. Det ser faktiskt lite ut som en fjällfors i
Norge…
https://detvildagoteborg.se/det-ser-ut-som-en-fjallfors/
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Badplats Säveån
Definitivt en av Göteborgsområdets vackraste sötvattenbadplatser! Ändå är det inte fullt av folk
här, men det borde det vara. Säveån forsar fram med klart vatten och just här gör ån en krök runt
en liten sandstrand med grillplats. Runtom hänger träden ut över vattnet. Det är lätt att komma
hit med pendeltåget från Göteborg, stationen ligger bara ett par hundra meter bort. Om du vill
göra mer än att bada är det en stark rekommendation att ta pendeln till Floda istället, och följa
vandringsleden som går därifrån längs Säveån, till Stenkullen. Och så avslutar du med det här
magiska badet.
https://detvildagoteborg.se/aventyrsguiden/badplatser/badplats-savean/

Forspaddla Säveån
(7 km från väg 190)
Vitt skummande vatten och massor av adrenalin. Forspaddling är riktigt spännande, och det går
att göra vid Floda! Här rinner Säveån förbi, en fantastiskt vacker forsande å, som erbjuder en lång
och fin vandringsslinga och en härlig badplats. Något även för den som inte gillar adrenalin,
alltså. Sensommar och höst, när det är högt vattenflöde, brukar vara bäst för forspaddling.
https://detvildagoteborg.se/aventyrsguiden/paddla/forspaddla-savean/

GRÅBO
De angivna besöksmålen nedan utan länkar är från Lerums Kommuns turistinformation på
Västsverige.com

Upplevelserundor i Gråbo
Lokalhistoria, promenader, spel och kluriga problem att lösa – det är vad du kan uppleva mer av i
Gråbo. Sammanlagt finns nu 29 skyltar som berättar om olika platser, människor och tidsepoker
utmed 3 olika rutter runtom i Gråbos omgivningar. Välj själv hur du vill ta dig an dessa - busa
med mössen Grå & Bo, ta cykeln runt eller om vi får föreslå den mellanstora rundan i Fröken
Agdas sällskap?

I fröken Agdas sällskap
Agda tar dig med på en lagom lång utflykt på 4 km, förbi fina naturområden och oväntade
utsikter. En berättelse genom koleraepidemi såväl om hur man förberedde inför en fest dit
kungen aldrig kom. Den startar vid Gråbos bibliotek. På orten finns ockå rundor som är 2 km
respektive 13 km. Ladda kostnadsfritt ner appen "Lerum Live" via App Store eller Google Play,
så finns alla rutter där.
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Hedefors Fabriker
Hedefors Fabriker är ett betydelsefullt kapitel i Lerums tidiga industrialisering under 1800-talet .
Runt Hedefors fabriker , där det framförallt vävdestyger, uppstod det ett brukssamhälle med
arbetsbostäder, disponent och tjänstebostäder. Hedefors sägs ha varit den största arbetsplatsen i
lerums socken under en period. Många av de antällda var kvinnor. Den främsta orsaken till att
förhållandevis många av de tidiga väst svenska fabrikerna hamnade i Lerums- och Alingsåstrakten
var den goda tillgången på vattenkraft från säveån

Stora Lundby Golfklubb - Gråbo
I augusti 1972 slog Sveriges största golfambassadör Sven Tumba invigningsslaget på Stora
Lundby GK, som då hette Stannums GK. Den världsberömda arkitekten Frank Pennink har
skapat en bana som mjukt följer det böljande landskapet i en gammal klassisk jordbruksbygd i
Lerums kommun.
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ALINGSÅS KOMMUN
Brobacka Naturreservat
Reservatet ligger strax norr om sjön Mjörns norra ände i Brobacka. Det mest säregna i reservatet
är de många halva jättegrytor i olika storlekar som finns i bergbranterna ner mot den lilla sjön
Åsjön. Denna typ av halva grytor kallas kolkbäcken, de lär ha bildats av de isälvar som vid
avsmältningen av den stora inlandsisen under lång tid forsande fram i detta trånga bergspass.
Vattnet förde med sig stora mängder grus och sten som med stor kraft svarvade fram de
grytor/kolkbäcken i bergets sprickzoner som vi kan se idag. Det var en kolossal blästring under
väldigt lång tid. Den största grytan är ca 18 m i diameter!
I reservatet finns några vandringsslingor, dels genom hagmarkerna och utefter Åsjön, dels genom
jättegrytsområdet och upp på bergsplatån där man går i ett barrskogsbestånd och över en liten
mosse. Man kan även njuta av den hänförande utsikten över Mjörn. Dessa platser är även
lämpliga för att skåda fåglar, t ex fiskgjuse, örn och vråk som ofta utnyttjar uppvindarna vid
platåns västra sida. Det finns även en utsiktsplattform ovanför Åsjön.
Centralt i reservatet ligger Högs torp, ett litet soldattorp som är över 100 år. Där bodde
skomakare Hög vid förra sekelskiftet med sin familj, totalt sju personer på en yta av ca 20 kvm.
Numera används stugan av Naturskyddsföreningen i Alingsås, som ett litet informationscentrum.
Planer finns på att förnya utställningen med inriktning på det säregna geologiska landskapet i
reservatet.
http://parlorigoteborgsinsjorike.se/besoksmal/brobacka/

Anten-Gräfsnäs Museijärnväg
Museijärnvägen Anten – Gräfsnäs går igenom naturskön miljö och tar dig tillbaka till en historisk
tid. Med ångloksdragna tåg färdas du den 12 km långa sträckan längs sjön Anten. På
stationsområdet finns ett museum, café, järnvägspark och stationshuset där du kan köpa din
biljett. Väl i Gräfsnäs ska loket vändas och sedan serveras hembakad kaka i slottscaféet. I
Slottsparken finns flera gamla hus, smedja och slottsruinen från sent 1400-tal.
https://www.vastsverige.com/alingsas/produkter/agj/

Brudsängen
Brudsängen, eller Bruarängen, kallas en klipplatå på andra sidan Åsjön. Brudsängen och
jättegrytorna närmast sjön var det område på 4 ha som fridlystes 1922. För att komma till denna
platå ovanför Åsjön får man krypa igenom det sk Nålsögat, en smal passage i berget.
Platsen är mytomspunnen, bl a ska jätten Åland som bodde uppe i bergen suttit här och blivit
förtjust i älvorna som dansade över sjön ibland. Han fångade älvan Anta som han sedan höll
fången på denna lilla bergsplatå, men hon blev aldrig hans brud utan i sin förtvivlan slängde hon
sig ner i sjön och drunknade. Åland blev så sorgsen över detta så han blev förstenad. Man kan se
honom uppe i skogskanten som en stor rundad bergstopp!! Denna berättelse finns illustrerad
inne i soldatstugan.
http://parlorigoteborgsinsjorike.se/besoksmal/brudsangen/
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Flygmonumentet
Fredagen den 20 oktober 1944 kl 00.25 störtade ett amerikanskt kurirflygplan av typen
Consolida-ted C-87 Liberator vid Anten, ca 11 km NV om Alingsås. Hela besättningen om 6
man omkom.
Det störtade planet hade tillsammans med fyra andra plan startat från England med destination
Stockholm Bromma, men på grund av dåligt väder omdirigerades planen till Torslanda Göteborg.
Fyra plan landade lyckligt och väl på Torslanda men NC-18618 kom aldrig fram. Vad som
orsakade olyckan vet man inte, men seglivade rykten gör gällande att kulhål fanns i planet. Om
dessa härstammade från ett tidigare tillfälle vet man dock inte.
Flygplanet som var lastat med 110 dunkar olja ingick i en hemlig krigsoperation kallad Project
Sonnie. Denna operation var så hemlig att i Amerika spreds efter olyckan rykten att planet hade
störtat i Asien.
Året efter olyckan restes ett minnesmonument på platsen. Invigningen som bevittnades av över
1000 personer skedde söndagen den 27 maj 1945 och på plats fanns förutom svensk militär, polis
och brandmän, även representanter från amerikanska flygvapnet.
http://parlorigoteborgsinsjorike.se/besoksmal/flygmonumentet/

Gräfsnäs slottsruin och slottspark
Möjlighet att få egen guidad tur. Man bokar direkt hos guiden. Från 30 minuter.
Kontakta Holger Andersson handersson492@gmail.com eller 0708-405482
http://parlorigoteborgsinsjorike.se/besoksmal/slottsruin/
https://www.vastsverige.com/alingsas/produkter/guidningar-i-alingsas/

Naturreservat Loholmen
Loholmen en lite ö i sjön Anten. Här finns rester av en medeltida borg, troligen bodde Gudmar
Månsson Hjortehufvud Lagman över Västergötland här fram till 1313. Sveriges Drottning
Margareta Leionhufvud bodde här då hon träffade sin man Gustav Wasa som var på besök i
Västergötland. Borgen flyttades och byggdes upp på nästet i Gräfsnäs och stod klart på den plats
anno 1570.
http://www.bjarkebygden.se/turist-i-bj%C3%A4rke-16050444

Naturreservat Idaåsen
Idåsen på 201möh, med sitt ödetorp och vindskydd och öppen slåtteräng. Här finns ett elljuspår
och stora skogar. Slåttergille ordnas varje sommar.
http://www.bjarkebygden.se/turist-i-bj%C3%A4rke-16050444
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Hawaiihålan
Om detta är kultur eller natur kan väl diskuteras. Till och med om det är en verklig ”pärla”, men
det är i alla fall en väldigt ovanlig badplats. Höga sanddynor och turkost vatten gör Hawaiihålan
väl värd ett besök en varm sommardag.
http://parlorigoteborgsinsjorike.se/besoksmal/hawaiihalan/

St. Mellby Mekaniska Museum
När västgötabanan drogs fram genom bygden gavs möjligheter för idérika personer att
förverkliga sina planer. Handel och industrier växte upp, vid järnvägen avstyckades tomter, på en
av dem byggdes St Mellby mekaniska verkstad år 1916.
Karl Larsson tog 1920 över verkstaden, han var en bygdens son som såg möjligheter när
mekaniseringen tog över på landsbygden. Han tillverkade två storlekar av tändkulemotorer och
tröskverk som det fanns stort behov av. Senare tillverkades även gröpkvarnar, skruvstycken samt
legotillverkning till firmor. Reparationsarbeten har utförts åt bygdens folk ända fram till 1994, då
Erik Andersson var ensam ägare av verkstaden och med ålderns rätt gick i pension.
http://parlorigoteborgsinsjorike.se/besoksmal/mekanisk-museum/

Rullstenen
Rullstenen i Risveden är ett stort klippblock som man kan få att gunga med bara handkraft. Testa
om du är stark nog!
Stigen fram till stenen är en trevlig promenad på ca 15-20 minuter i gammalt odlingslandskap och
skog. Det finns ett flertal leder och sevärdheter i området.
http://parlorigoteborgsinsjorike.se/besoksmal/rullstenen/

Pilgrimsled Stora Mellby - Gräfsnäs
http://www.lodose.eu/vandringsled/gra%CC%88fsna%CC%88s-stora-mellby/

Väderkvarnarna i Stora Mellby
https://www.vastsverige.com/alingsas/produkter/mellbykvarnarna/

Väderkvarnen i Borg
http://parlorigoteborgsinsjorike.se/besoksmal/vaderkvarn/
http://www.bjarkebygden.se/turist-i-bj%C3%A4rke-16050444
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Stora Mellby Västergård
Ett utflyktsmål i Bjärke, Alingsås kommuns norra kommundel i Västra Götaland
Välkommen till oss för att uppleva ett levande lantbruk.
Gårdvärden berättar gärna om gårdens liv under åren och om kvinnornas slit på landsbygden.
Mjölkor har funnits fram till juni 2006, idag finns en träko att mjölka på, bara för att få känna på
"tekniken". Stora Mellby är en radby med anor 1000år tillbaka. Då gick landsvägen till Skara förbi
här mitt emellan Sollebrunn och Geneved.
Guidning av gårdens historia och användning i dagens bondeproduktion.
Stor bilparkering på gårdsplan eller påbjuden parkering
Gården ordnar med lotteri från lokalproducenter.
http://www.bjarkebygden.se/mellby-v%C3%A4sterg%C3%A5rd-16052093

Gjord Skaparverkstad
Butik, pysselverkstad, café och ordnar workshops i ateljén. Har årligen en julmarknad.
https://www.facebook.com/gjord.se/

Skattegårdens Islandshästar
Ridskola för barn och vuxna, nybörjare – vana och knattar. Vi har även weekendkurser och
turridning i härlig natur.
https://www.alingsas.se/uppleva-gora/friluftsliv-och-sport/hastaktiviteter

Antenslingan
Längs med sjön Anten är utsikten mycket vacker. Här är det nästan enbart landsvägar med smal
eller ingen vägren. Väg 42 och väg 190 är vältrafikerade, så cykelkärra är inte att rekommendera,
även om underlaget tillåter det. Från Sollebrunn till Gräfsnäs finns en separat grusad gång- och
cykelväg. Ett rikt djurliv finns längs hela sträckan.
https://www.alingsas.se/sites/default/files/antenslingan.pdf
https://www.vastsverige.com/alingsas/produkter/cykelutflykter/?site=2671
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ESSUNGA KOMMUN
De angivna besöksmålen nedan utan länkar är från Essunga Kommuns turistinformation på
Västsverige.com

Biograf Stjärnan
Retrobiograf som drivs av den ideella föreningen Nöjesstjärnan.
http://www.nojesstjarnan.se

Nossebrobadets Camping och Gym
Nere vid ån Nossan finns Nossebros bad-, camping- och friskvårdsanläggning. Simma och
koppla av i någon av bassängerna: 25 meters tempererad utomhus, barnbassäng utomhus samt
12,5 meters inomhus med höj och sänkbar botten. Här finns café och lunch servering, kiosk,
lekplats, kanoter, fiske, gym, gruppträning, solarium och andra aktiviteter för såväl turister som
ortsbor. Dessutom ombud för ATG.
Campingen är en liten familjecamping som ligger naturskönt, men ändå i direkt anslutning till
samhället. Här finns ett 25-tal elplatser för husvagn och husbil samt ett antal fyr- och
fembäddsstugor. Det är även här som Essunga kommuns turistinformation finns med foldrar
och personal som kan ge tips på utflyktsmål i omgivningarna.

Nossans GK
Nossebro Golfklubb
http://www.nossansgk.se/

Världens största sax
Världens största sax enligt Guiness rekordbok finns på marknadsplatsen i Nossebro. Saxen
tillkom inför en invigning inne i Nossebro och självklart skulle man med denna gigantiska sax
klippa det blågula bandet! Saxen står nu som ett monument och kan beses om du besöker
Nossebro marknad eller bara gör ett besök inne i centrum.

Andra Våningen
Retrolägenhet som kan besökas.

Domarringen Bäcka stenar
Domarring från 500 talet belägen i Främmestad strax utanför Nossebro samhälle. I närheten kan
också Baljefors välvda stenbro ses 7.5 meter ovanför strömmande Nossan.
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Magnolia
Vacker trädgårdsanläggning och en trivsam restaurang.
Magnolias vackra trädgårdsanläggning med trivsamt café och inspirerande butiksdel är inrymd i
vad som förr var en liten bondgård med allehanda djur. Här i utkanten av Varaslätten kan du
slappna av, äta gott, njuta av omgivningen och ha det riktigt skönt!

Ångbåtstur med s/s nossan - Nossebro
S/S Nossan tar dig på en ångbåtstur i vacker miljö.
Du kommer att vara med om en trevlig resa när du åker genom naturskönt landskap, omgiven av
en fantastisk vegetation. Personalen på plats guidar längs vägen.

Bäreberg
En hällkista utöver det vanliga.
Europas bäst bevarade hällkista från yngre stenåldern finns att bese i Bäreberg strax utanför
Nossebro.

Hejaren
Industriminne i Nossebro av okänd upphovsman
På Gustavsplatsen i Nossebro finns industriminnet Hejaren. Hejaren användes till smidesarbeten
på Necks Verkstäder och väger nära 60 ton. En kan lätt föreställa sig hur dess dova slag hördes
från morgon till kväll i samhället. Necks Verkstäder grundades 1919 och kom att få stor betydelse
för samhället, som mest hade företaget drygt 300 anställda.
Hejaren kom på plats år 2005 tack vare ett samarbete mellan Essunga kommun, Lions Club
Nossebro och Sparbanksstiftelsen Skaraborg.

Kyrkås Laxfiske
Här kan ni fiska lax i våran damm, belägen i naturskön miljö!
Vi har fiskeredskap, eget rökeri, matplats och en fin damm med färska laxar i!
Öppet året runt. I vår damm finns inplanterad lax och flera andra arter av god kvalité.
Tar du med dig familjen finns på området smådjur i form av getter och kaniner för barnen att
gosa med. För badsugna en liten sandstrand för ett avsvalkande dopp.
Här kan du grilla din nyupptagna fisk direkt på platsen eller avnjuta en inköpt varmrökt i förväg!
Försäljning av fiskprodukter, rökspån och recept.
Handikappanpassat med ramp och brygga.
För större sällskap, såsom grupper, föreningar och skolklasser tar vi ut en avgift på 300 kr/tim.
Vill ni ha fisken orökt kostar den 102 kr/kg eller så röker vi den åt er för 135 kr/kg (rökningen
tar ca 120 minuter). I båda fallen får ni den inslagen i papper, enkelt och bekvämt att ta med sig.
Vi röker fisken efter ett gammaldags recept och kryddar fisken med våra goda kryddor.
Dessutom en liten sandstrand med leksaker
Öppettider: Öppet året om. Perioden 15 juni-15 augusti: tisdag - söndag klockan 13.00-20.00
http://www.kyrkaslaxfiske.se/index.html
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KÄLLOR
HEMSIDOR
Alingsås kommun
https://www.alingsas.se/uppleva-gora

Bjärkebygden
http://www.bjarkebygden.se/turist-i-bj%C3%A4rke-16050444
Det vilda Göteborg
https://detvildagoteborg.se/om-oss/
https://detvildagoteborg.se/aventyrsguiden/
Eldrimner
http://www.eldrimner.com/

Essunga kommun
http://www.essunga.se/uppleva--gora.html

Mathantverk
http://www.mathantverk.se/kartboken/#!/
Google maps
https://www.google.com/maps
Gårdsnära
https://www.gardsnara.se/
Lerums kommun
https://www.lerum.se/Uppleva-och-gora/
Lokalproducerat i Väst
https://lokalproducerativast.se/

Pärlor i Göteborgs insjörike
http://parlorigoteborgsinsjorike.se/
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Retrovägen
http://www.retrovagen.se/
Restaurangkartan
www.restaurangkartan.se
Ridvägar Lerum
https://www.lerum.se/Uppleva-och-gora/Idrott-motion-friluftsliv/Aktiviteter-ochfriluftsliv/Ridning/Ridvagar/
Västsverige
https://www.vastsverige.com/

ELEKTRONISKA DOKUMENT
Översiktsplan för Essunga kommun
http://www.essunga.se/download/18.7ce5395915da183d3158fd5/1502372121039/2017-0522%20Beslutsunderlag.pdf
Essunga Ryttarförening – Kartläggning av Ridvägar i Essunga kommun med omnejd
http://www.essungarf.se/RidvagariEssungakommun/
Ridvägar Lerum
https://karta.lerum.se/mapserver2015/fusion/templates/mapguide/Lerum4/index.html?Applic
ationDefinition=Library://GSViewerFusionLerum/Lerum4.ApplicationDefinition
Historiska skatter i Göteborgs insjörike
http://media.basetool.se/file/6725/Historiska-skatter-i-Goteborgs-insjorike.pdf
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Bilaga 1
NÄRPRODUCERAT & GÅRDSBUTIKER
1. Lärjeåns Kök & Trädgårdar
Trädgårdskafé med gårdsförsäljning av egenodlade grönsaker, växter och honung. Vi odlar
tomater, gurka, chili och paprika i kallväxthus samt en mängd olika grönsaker på friland. Vi säljer
även snittblommor. Under vinterhalvåret säljer vi förädlade produkter och kaféet med ekologisk
profil är öppet året runt. Lärjeåns Kök & Trädgårdar är ett socialt arbetskooperativ.
Ekevadsvägen 5
424 65 Angered
https://larjeanstradgardar.se/

2. The Green Bakery AB
Bakar surdegsbröd med bra närodlade råvaror utan inga tillsatser.
Certifierade för EU-Ekologisk produktion, för KRAV-produktion och enligt IP Livsmedel.
Storås Industrigata 15
424 69 Angered
http://thegreenbakery.se/

3. Gunnilse honung
Producerar honung från Gunnilse och ljunghonung från Marstrand enligt ekologiska principer.
På Trädgårdföreningen och Unniverseum finns observationskupor där allmänheten kan följa livet
i en bikupa och förstå hur viktiga bina är för oss. Företaget kan ta emot besök.
Gunnilse Granväg 35
42456, Gunnilse
Hemsida saknas

4. Bergums biologiska bärodling
Säljer bland annat ekologiska tomater och blommor.
http://bergumsbiologiska.se/ [Hemsida under uppbyggnad]

40

5. Lilla jordbruket i Bergum
Gårdsbutik augusti-oktober.
Lilla jordbruket är en småskalig grönsaks- och äggproducent beläget i vackra Bergum strax
utanför Göteborg. Säljer även frukt och bär.
Äggprenumeration via webben: facebook.com/lillajordbruket
https://www.facebook.com/lillajordbruket/

6. Lammet och bonden
Lammet & Bonden AB är ett litet familjeföretag som har kor, får och grisar. På Öijared, vid
Leråns dalgång utanför Lerum och på strandängar vid sjön Mjörn kan man se företagets djur
beta. På åkrarna odlas gräs och klöver som djuren får äta på vintern. Gården är öppen för besök
där man kan titta, klappa och ställa frågor om allt från mat och miljö till traktorer och kossor.
Säljer även produkter från andra producenter i området, bland annat Skattegårdens getost i Magra
och Bergums bärodling i Bergum.
Hällingsbo gård
Hällingsbovägen 21
443 71 Gråbo
http://www.lammetochbonden.se/

7. Stannumskött AB
Tolsjöhultsvägen 9
443 71 Gråbo
Hemsida saknas

8. Vikaryds köttbod
Vikaryds köttbod är både en gårdsbutik och en köttleverantör. Här kan du köpa nöt, lamm, vilt,
fläsk, kalkon, kyckling, korv med mera. På gården föds kalvar och lamm upp ekologiskt. Vikaryds
Köttbod har ett godkänt viltslakteri. Samtliga lamm och vilt slaktas i det egna slakteriet och köttet
säljs på ICA i bla Alingsås, Lerum, Vårgårda och Vänersborg samt Hemköp i Alingsås.
2:a advent varje år har de en stor välbesökt julmarknad.
Vikaryds Köttbod
Vikarydsvägen 5
441 91 Alingsås
https://www.vikaryd.com/
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9. Bierka Honung
Torpvägen 28
466 94, Sollebrunn
http://bierkahonung.blogspot.se/ (Ej uppdaterad sedan 2015)

10.

GlassGår´N i Bjärke

Tillverkar mjölk och gräddglass som säljs till butiker.
Bergsgårdsvägen 7
46693, Sollebrunn
http://www.glassgar.n.nu/

11.

Lena Manea Andelsjordbruk

Adressuppgifter:
Loo 950 441 75 Sollebrun
Sollebrunn
https://lokalproducerativast.se/producenter/beyond-organic/

12.

Östängs gård

På Östängs gård vill man skapa en levande gård med odlingar, djur och en bredd på
verksamheter.
Östängs gård
Jonas Dahl och Ylva Lundin
Loo Östäng 135
466 92 Sollebrunn
http://ostangsgard.se/
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13.

Skattegårdens Lantost

Vi öppnar gårdsbutiken för Dig när vi är hemma (nästan jämt). Ring gärna innan ankomst om Du
vill vara helt säker! Delikatessostar av mjölken från våra egna lantrasgetter, rökt getfiol, kallrökt
getsalami, kanelbullar och surdegsbröd. I gårdsmejeriet tillverkas getost av mjölken från våra 60
lantrasgetter. Förädlingen sker hantverksmässigt och lantbruket bedrivs småskaligt efter
ekologiska principer. Ostarna bär namn såsom Skattegårdens Get-Camembert (SM-guld 2009),
Skattegårdens Blå Get, Skattegårdens Geting, Skattegårdens Vit Caprin och Skattegårdens Geta.
Välkommen att handla i vår gårdsbutik, hälsa på våra getter eller boka studiebesök med
ostprovning eller fika.
Ostprovning, fika och studiebesök på gården bokas i förväg.
www.lantost.com

Säljer Ekologiskt och Närodlat
1. Eriksons chark
Eriksons Chark AB är ett familjeföretag som tillverkar kött- och charkuterivaror som innehåller
100 % svenskt kött.
Eriksons Chark i Nossebro AB
Storgatan 11
465 30 Nossebro
http://www.godkorv.se/

2. Stora Mellby Ekolanthandel & Café
Mellbyvägen 138, Stora Mellby
466 94 Sollebrunn
http://www.bjarkebygden.se/stora-mellby-ekolanthandel-caf%C3%A9-16052127
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Bilaga 2
FÖRSLAG PÅ SAMARBETSPARTNERS
LERUMS KOMMUN
FORSPADDLING

Eskapader – Forspaddling i Göteborg med omnejd
Företag som erbjuder kurser i forspaddling i Göteborg med omnejd.
http://www.eskapader.se/forspaddling-19730791

Forspaddlarklubben
Klubb som anordnar utbildning och paddling i bland annat Säveån
http://www.bohusvals.se/fg_savean.htm

BÅTUTHYRNING

Mjörns båtuthyrning
Båtuthyrning, fiskeinstruktör, transport på sjön och till öar
Björboholm
http://xn--rentbt-mua.se/
http://xn--rentbt-mua.se/hitta-hit/

ALINGSÅS KOMMUN
NATURGUIDNING
Flera av våra guider är naturutbildade och har ett stort intresse av djur och natur. Vi har därför
den stora förmånen att kunna erbjuda naturguidningar av olika längd. Man väljer mellan en tur
som tar en och en halvtimme eller en på tre timmar. Brobacka naturreservat med sina jättegrytor
är ett populärt område, men det går bra att göra egna önskemål. Det rekommenderas att ta med
sig frukt och vattenflaska.
Pris: Fråga oss på Turistbyrån, 0322 - 616200 eller turistbyran@alingsas.se
Maxantal per grupp: 20.
https://www.vastsverige.com/alingsas/produkter/guidningar-i-alingsas/
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