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 We usually say ” there is no place like home” and we want you 
to feel at home here. We want you to relax and enjoy everything 
that Trollhättan- Vänersborg has to offer, e.g. waterfalls, locks, 
beach in the middle of town and elksafaris. We hope the tourist 
brochure will inspire you to new discoveries and experiences. If you 
have any wishes, questions or thoughts- please get in touch with us 
at Visit Trollhättan- Vänersborg. We are more than happy to help 
you find what you are looking for. You find our contact information 
in the back of the tourist brochure and at www.visittv.se
Welcome!  

 Es heisst ja “zu hause ist es doch an schönsten”, und wir möchten, 
dass Sie sich bei uns wie zu hause Fulen. Stattdessen möchten wir, dass 
Sie sich entspannen und alles geniessen was Trollhättan- Vänersborg 
zu beaten hat, z.B. Wasserfälle, Schleusen, Strand in der Stadtmitte und 
Elksafaris. Wir hoffen, dass diese Broschüre Sie zu neuen Entdeckungen 
und Erfahrungen inspirieren wird. Haben Sie Wünsche, fragen oder 
Gedanken- bitte nehmen Sie kontakt mit uns auf- Visit Trollhättan  
Vänersborg. Wir helfen Ihnen gern. Sie finden unsere Kontaktdaten auf 
der Ruckseite dieser Broschüre oder auf www.visittv.se.  
Herzlich Willkommen!

Sol, strand och söta dopp mitt i stan. Eller är du mer intresserad av att 
experimentera, åka linbana eller lära dig allt om svensk industrihistoria? 
Kanske är det bara vattenfall och slussar som imponerar på dig, eller trivs du 
bäst i skog och mark- har du varit på bäversafari någon gång?  
Trollhättan - Vänersborg bjuder på många härliga möjligheter och minnen för 
familjen. Vi hoppas att den här turistguiden ska inspirera dig till nya upptäckter 
och unika upplevelser.

Välkommen på      
upptäcktsfärd.
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6   Kanaler och Slussar (Historia)
 Canal  and Locks / Kanalen und Schleusen 
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 Lake Vänern / Der Vänersee
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 Ecopark / Ökopark Halle & Hunneberg

12   Cykla /Outdoor
 Biking / Radfahren
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 Food & Experience / Essen & Erfahrung
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 Events / Events

44  Bra att veta
 Good to know / Gut zu wissen
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 Map / Karte
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Vi hjälper dig att hitta guldkornen på www.visittv.se och genom våra sociala medier. 
Follow us on Facebook, Read our feed on Twitter, View photos on Instagram    



Kraftfulla 
upplevelser 
för stora 
och små. 
Trollhättans fall- och slussområde bjuder 
inte bara på ett dramatiskt landskap format 
av uråldriga naturkrafter, utan också ett 
industriminne i världsklass – fullspäckat 
med spännande historier, kultur och 
upplevelser för både stora och små. 

Tider för slussning kl. 09.00-19.00 
Mer info  www.fallochsluss.se4  | TROllhÄTTAnS FAll OCh SlUSSAR
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Det som barnen kanske minns allra mest 
från fall- och slussområdet är de häftiga 
fallen när vattnet forsar ut med full kraft 
och skapar ett öronbedövande dån, men 
allra mest poppis är nog ändå linbaneturen, 
alla glassar, besöket på Innovatums science 
center och Saab Car Museum. Inte långt från 
fall- och slussområdet ligger också Arena 
Älvhögsborg med sina pooler, rutschkanor, 
utomhusbassänger, klätterväggar och  
hopptorn – där brukar barn i alla åldrar  
trivas och ha riktigt kul. 

Båtturer, god mat
och romantik
Men man behöver  
inte gilla glass, tekniska 
expe  riment och höga 
höjder för att trivas  
i de här kvarteren. 
Ta en båttur på
kanalen och upplev 
en slussning med  
M/S Elfkungen, gå 
med på en guidad tur 
i Olidan kraftstation, 
Sveriges första elektriska 
kraftstation, njut av de  
omtalade räkmackorna på 
Slusscaféet eller unna dig en lunch 
eller middag – det finns många restauranger 
att välja bland. 

Är du sedan det minsta romantiskt lagd får  
du inte missa den vackraste av alla stigar –  
Kärlekens stig. En fullständig lista på alla  
vandringsleder i området finns på turistbyrån 
och på www.visittv.se

Smedjan, Konsthallen 
och Kanalmuseet
Ett bra komplement till ett besök vid slussarna 
är att besöka Kanalmuseet. Där finns bland 
annat en smedja och en snickarverkstad som 
är återkonstruerade från 1800-talet och 

utrustning från arbetet kring slussarna.  
En annan smedja som är väl värd 

ett besök är Nohabs smedja 
– där du får uppleva en 

autentisk arbetsmiljö 
från förr.  

På Innovatum- 
området finns  
också Trollhättans  
Konsthall som 
förutom spännande 
konst bjuder på 

gratiskonserter på  
söndagar under  

sommaren, vilka brukar 
vara väldigt uppskattade.

 The waterfall and lock system offers not only 
a dramatic landscape shaped by ancient forces of 
nature, but also a world-class industrial 
relic - packed with exciting stories, culture and  
experiences for both young and old. You can 
take a boat trip on the canal, go on a guided tour 
of Olidan, Sweden’s oldest hydroelectric power 
station still in use, pay a visit to the Canal Museum 
the Nohabs smithy, Innovatums science center, 
the Trollhättan Art Gallery, or maybe take a 
ride in the cable car? But, you do not have to like 
technology and high altitudes in order to thrive 
here. There are many beautiful walking and bike 
paths, and if you are longing for a nice meal, 
there are many fine restaurants to choose from.

 Der Wasserfall und die Schleusen bieten 
nicht nur eine dramatische Landschaft, von alten 
Kräften der Natur geprägt, sondern auch eine 
einzigartige Industrie reliquie, mit spannenden 
Geschichten, Kultur und Erlebnisse für Jung und 
Alt. Sie können eine Bootsfahrt auf dem Kanal 
oder eine Führung durch Olidan, das älteste 
Kraftwerk Schwedens mitmachen. Sie können 
auch dem Kanalmuseum, die Nohab Schmiede, 
das Innovatums science center, dem Saab Car 
Museum oder die Kunstgallerie in Trollhättan 
einen Besuch abstatten. Vielleicht wollen Sie mit 
der Seilbahn fahren, um eine wunderschöne 
Aussicht über Trollhättan zu bekommen? Sie 
müssen nicht unbedingt auf Technologie stehen, 
um es hier zu mögen. Es gibt viele schöne Wander- 
und Radwege, und wenn Sie Lust auf gutes Essen 
haben, gibt es eine große Auswahl an Restaurant.

Vatten i fallen
Maj, juni och september lördagar kl. 15 
Juli och augusti dagligen kl. 15 
Fallens Dagar, 15-17 juli  
kl. 12, 14, 16, 18, 20 samt 23 med belysning

   Release of Water
May, June and  September saturdays at 3:00 pm 
July and August daily at 3:00 pm

The Days of the Waterfalls, July 15-17 
12 noon, 2, 4, 6, 8, and 11 pm, with lights

   Das Wasser wird den Wasserfall 
heruntergelassen
Mai, Juni und September samstags um 15:00 Uhr.  
Juli und August täglich um 15:00 Uhr

Die Tage des Wasserfalls, 15. bis 17. Juli.  
um 12, 14, 16, 18, 20 und 23 Uhr (mit Beleuchtung)

 VATTEN  
 I FALLEN 
 KL.15.00

Lördagar i maj, juni 

och september.

Dagligen juli och 

augusti.



Historien om 
kanaler och slussar.
Kanal och slussar
Vattnet som transportled och kraftkälla har utgjort grundförutsättningen 
för Vänersborgs och Trollhättans tillkomst och än idag ger vattnet vårt 
område såväl näring som attraktionskraft. För Vänersborgs del innebär 
det en nyckelposition vid Sveriges största insjö och för Trollhättan gav det 
kraft till vad som kom att utgöra något av svensk industris vagga.
De forsande fallen vid Rånnum och Trollhättan hindrade länge 
sjöfart mellan Vänern och Västerhavet. Varor för export fick 
omlastas för vägtransport från Vassbottenviken längs 
Edsvägen till Åkersström nedan fallen i Trollhättan. 
Redan på 1500 talet skissades de första planerna 
för en kanal mellan Vänersborg och Trollhättan 
men det skulle dröja närmare 250 år innan de 
stolta planerna blev verklighet.

Sveriges äldsta sluss
Åren 1609-10 stod Sveriges äldsta sluss i Lilla 
Edet klar. Vid samma tid påbörjades, efter 
Karl IX:s befallning, grävningen av Karls grav. 
År 1717 togs de första konkreta stegen för 
anläggande av slussar då Christopher Polhem 
presenterade en plan för en kanal med slussar 
vid Brinkebergskulle i Karls grav utanför nuva-
rande Vänersborg och vid Trollhättan. De sluss- 
arbeten som igångsattes och besiktigades av Karl XII 
1718 avbröts efter kungens dramatiska död samma år.

En glad dag för regeringen 
och fäderneslandet
Först då Gustav III kommit till makten kom arbetet med kanal och 
slussar att få verklig skjuts framåt. Hösten 1777 var Gustafs slussar vid 
Brinkebergskulle färdigställda och den 2 maj följande år kunde de två 
första järnlastade skutorna segla den nya leden förbi Vänersborg utan 
omlastning.
De mer omfattande arbetena med slussar vid Trollhättan fortsatte då 
man 1793 bildat ett särskilt kanalbolag för ändamålet. Den 14 augusti 1800 
stod så kanal– och slussleden klar att öppnas, en ”glad dag för regeringen 
och fäderneslandet” då den månghundraåriga drömmen om en segelled 
mellan Västerhavet kund förverkligas.

När så även Göta kanal öppnas, år 1832, innebar detta en stärkt grund för 
en ekonomisk expansion. För att anpassa Trollhätte kanals slussar till de i 
Göta kanal bildades ett nytt kanalbolag 1838.
Under ledning av majoren, mekanikus Nils Ericson ritades nya slussleden. 
I Vänersborg genomfördes samtidigt omfattande arbeten på stadens 

hamnanläggningar. När den nya leden öppnades sommaren 
1844 sammanföll detta i tid med en ekonomiskt 

gynnsam period av havreexport till England. I 
Vänersborg växte sig handelshusen starka 

och ett flertal skeppsvarv anlades vid 
vilka man under de närmaste åren 

kom att bygga omkring hundra 
atlantgående segelfartyg. En tid 

kunde Vänersborg skryta med 
landets kanske modernaste 
flotta.

Kraft och näring 
till industrin

Kraften i fallen gav samtidigt 
näring åt en stor mängd industrier 

i Trollhättan. Från vad som på 1700- 
och tidigt 1800-tal begränsades till 

kvarnar, sågverk och stampar för vadmal 
och kvartssten växte det fram oljeslageri, 

bryggeri, spinneri, pappersbruk, mekaniska verk-
städer, lokomotivindustri med mera. När man 1910  

öppnade landets första kraftverk vid Olidan kunde man flytta kraften 
från fallen. Området elektrifierades och industriexpansionen var ett 
faktum.

Grattis till hundraåringen
År 1916 kunde också en tredje slussled öppnas - en led som ännu efter 
många hundra år befordrar fartygstrafik mellan Västerhavet och en av 
Europas största sjöar - Vänern.
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 Canal and Locks
The water as means of transportation and a source of power was the 
backbone for the founding of Vänersborg and Trollhättan, and still the 
water supplies our area with power and is an attraction to many. 
It has given Vänersborg a key position as the largest freshwater lake in
Sweden and it gave Trollhättan the power to be 
come the cradle of Swedish industry.

Kanal Und Schleusen
Das Wasser als Transportmittel und Kraftquelle war das Rückgrat 
für die Gründung von Vänersborg und Trollhättan,immer noch  
versorgt das Wasser unsere Gegend mit Strom, und ist für viele auch 
eine grosse Attraktion. Es gab Vänersborg eine Schlusselposition am 
grössten Süsswassersee Schwedens und zugleich Trollhättan "die 
Macht die Wiege der schwedischen industrie"  benannt zu werden.  

7hISTORIA | 



Här smakar 
kallsuparna 
bättre.
Vänern är Sveriges största sjö och Europas 
tredje största och bjuder Vänersborg på en  
10 mil lång kuststräcka. Här hittar du några av 
landets mest paradisiska och långgrunda 
sandstränder där du kan njuta av strandliv  
och bad i renaste sötvatten  

 Lake Vänern is Sweden’s largest lake and 
the third largest in Europe and gives Vänersborg 
a 100 kilometer long coastline. Here are some 
of the most beautiful sandy beaches in Sweden 
and you can enjoy swimming in the cleanest 
freshwater. It is a paradise for anglers and boat 
lovers. There are also many nice hiking trails 
and jogging tracks along the shores of Lake 
Vänern. And for those who prefer to bike, there 
are several beautiful bike trails, both along Lake 
Vänern and the Göta River. Bicycle maps are 
available from us at the tourist offices. We also 
rent bikes if you do not have your own with you.

One cannot mention Vänern without telling about 
freshwater fishing, which provides both excite-
ment and contemplation, and attracts fishermen 
from both near and far. Trolling for salmon and 
trout are very popularly. Pike, walleye and perch 
are other fish you can happily get on the hook. In 
Vänern you do not need a fishing license, but there 
are of course rules and regulations to ad here to.

 Der Vänersee ist der größte See Schwedens 
und der drittgrößte in Europa. Die 100 Kilometer 
lange Küstenlinie, die Vänersborg umgibt, ist opti-
mal. Hier sind einige der schönsten Sandstrände 
Schwedens und Sie können das Schwimmen, im 
saubersten Süßwasser genießen. Es ist ein Para-
dies für Angler und Boot-Liebhaber. Am Vänersee 
entlang gibt es viele schöne Wanderwege und 
Joggingstrecken. Und für diejenigen, die bevor-
zugen mit dem Fahrrad zu fahren, gibt es viele 
wunderschöne Radwege, sowohl dem Vänersee 
als dem Göta-Fluß entlang. Fahrrad- 
karten sind bei uns in den Tourismusbüros 
erhältlich. Wir haben auch Fahrräder zu vermie-
ten, wenn Sie nicht Ihr eigenes dabei haben. 

8  | VÄneRn
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Mitt inne i centrala Vänersborg hittar du en av de populära badplat-
serna Skräcklan. Och ca 3 km norr om stan ligger härliga Ursand, där 
man även kan campa, grilla, leka eller spela minigolf. Nordkroken i 
Vargön och Gaddesanna på Vänersnäs är två välbesökta och barn-
vänliga badstränder. Och för de som är sugna på vattenrutschbanor, 
bastu och bubbelbad ligger äventyrsbadet Vattenpalatset alldeles 
intill gästhamnen.

Fulla segel i sydväst
Älskar du båtliv har du kommit rätt, här är det inte  frågan om vad man 
kan hitta på utan vad du vill hitta på. Paddla kajak mellan skärgårdens 
alla småöar. Totalt finns det hela 22 000 öar i Vänern så det är bara att 
välja ut en, hoppa iland och ta en välförtjänt paus med fika. Många  
kommer också med egen båt och passerar både Trollhättan och  
Vänersborg på vägen mellan Västerhavet och Östersjön. För er kan vi 
erbjuda flera fina gästhamnar, både i centrum och lite utanför stan. Har 

Spiköns gästhamn 
Trollhättan

Gästhamn i centrum, mellan klaffbron och 
järnvägsbron. Ca 40 platser med förtöjning vid 
boj. Ny servicebyggnad, el/vatten, lekplats i 
Skrotnisseanda. 

Gästhamnen Åkerssjö 
Trollhättan

Ca 15 platser vid övre slussen, med tillgång till  
el/vatten/dusch/WC. Vid nedersta slussen ligger 
Åkersvass där man också kan förtöja, dock inga 
faciliteter. 

Vänersborgs Gästhamn 
och Marina

Fullservicemarina belägen mitt i centrum, med 
200 platser varav ca 100 är gästplatser. Grön-
skyltade gästplatser finns också i hamnen.   
Förtöjning vid bom, långsides eller i aktern. 
Tillgång till el/vatten/WiFi. Här finns båttillbehör, 
båtlyft, motorservice, bränsle, vinterförvaring 
samt  ställplatser för husbilar. Tel +46(0) 521 657 09. 
Förhandsbokning www.vanersborgsmarina.se 

 
Grönviks gästhamn 
Vänersborg

Skyddad hamn inom Ursands fritidsområde söder 
om fyren. 38 platser med ankarförtöjning. 

Gästhamnen Sikhall 
Vänersborg

Relativt skyddad hamn med 15 gästplatser
och viss servicetillgång till färskvatten, WC,
sopstation och latrintömning. Ett härligt
strandbad ligger vid campingen ca 500 m 
norr om hamnen.
 

Kanalerna till och från Vänern
Dalslands kanal: www.dalslandskanal.se 
Trollhätte kanal: www.fallochsluss.se 
Göta kanal: www.gotakanal.se

man ingen egen båt kan man följa med en utflyktsbåt för att få uppleva 
en riktig slussning i Trollhätte kanal  
–  en spännande och intressant upplevelse.  
Mer om södra Vänern hittar du på  
www.vastsverige.com/sodravanern.

Eldorado för hobby- och 
sportfiskare 
Man kan inte nämna Vänern utan att berätta om sötvattenfis-
ket, som erbjuder både spänning och kontemplation, och 
lockar fiskare från både när och fjärran. Trollingfiske 
efter lax och öring är mycket populärt. Gädda, 
gös och abborre är andra fiskar man gärna 
får på kroken här. I Vänern behöver 
du inget fiskekort men det finns så 
klart regler och bestämmelser att 
hålla sig till.



Kungliga äventyr 
på älgarnas berg.
Floran och faunan Halle- och Hunneberg är unik för hela Sverige. 
Lika unik är också bergens historia. Men mest kända är de som Älgens 
Berg, eftersom Sveriges kungar har jagat här sedan 1351. Idag är det 
fortfarande kungen och hans gäster som jagar älg här, men annars är 
det mesta förändrat. Idag är bergen ett turistmål och ett viktigt  
friluftsområde för människor som bor här.

10  | hAlle- OCh hUnnebeRg
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 There are no mountains like the unique table 
mountains of Halle-Hunneberg! The mountains 
form the only ecopark in western Sweden.  
The flora and fauna of Halle-Hunneberg is unique 
- not just for Västra Götaland but for all of Sweden. 
Equally unique is the mountain’s history.  
But most famous are the mountains for the 
large population of elks. The Swedish kings 
have hunted elks here for generations. Today, 
the mountains have become a popular tourist 
destination, with elk safaris, and an important 
recreational area for people around here. There 
are 16 different walking and hiking trails to 
choose from. Bergagården and The Royal Hunt 
Museum Elk Hill are good starting points.

 Es gibt keine Berge wie die einzigartigen  
Tafelberge Halle-Hunneberg! Halle-Hunneberg ist 
heute der einzige Ökopark in Westschweden.  
Die Flora und Fauna ist einmalig - nicht nur für  
Västra Götaland, sondern für ganz Schweden.  
Ebenso einmalig ist die Geschichte der Berge.  
Halle- Hunneberg ist vor allem als die Berge der 
Elche bekannt. Die schwedischen Könige haben hier 
seit Generationen Elche gejagt. Heute sind die Berge 
eine beliebte Touristendestination - mit Elchsafaris 
- und zugleich ein wichtiges Naherholungsgebiet für 
die Menschen, die hier in der Umgebung wohnen.  

Det finns inga berg som de unika platåbergen 
Halle- Hunneberg. De båda tvillingbergen – 
som även bildar Västsveriges enda ekopark. 
Kungajaktmuseet Älgens Berg är ett spännande 
upplevelsecentrum för både barn och vuxna. 
Här får du lära dig om livet på 
bergen och dess dramatiska 
geologi med hisnande 
rasbranter, fängslan-
de kulturhistoria,  
fantastiska natur 
och Vittenegul-
dets glänsande 
prakt. Det här 
får du bara inte 
missa!

Följ med på safari
Följ med på en guidad älgsafaritur där vi 
berättar om älgens och jaktens historia. Du får 
lära dig allt om älgar, vilda djur, den kungliga 
älgjakten samt kultur och fauna på bergen. 
Vi besöker Kungajaktmuseet Älgens Berg och 
äter en tunnbrödsklämma med älgkorv och 
lingondricka vid kåtans öppna eld. När skym-
ningen faller tar guiden med oss på en busstur 
för att spana efter skogens konung och andra 
vilda djur.

Under sommarkvällarna kan du även gå 
på bäversafari. Till fots tar vi oss fram förbi 
gamla torp och öppna mossar, trolska sjöar 
och intressanta djur och växter. Under turen 
berättar vår kunniga och engagerade guide om 

bävern, om denna fantastiska arkitekt 
och hans byggnadsverk. 

Visste du till exempel 
att bävern kan känna 
dofter i vattnet? 

Fisketur
Njut av härligt fiske 
i orörd natur på 

Hunneberg. Här 
finner du 10 olika  

fiskevatten där var och ett  
har sin egen charm. Dessa sjöar erbjuder  
främst abborre och gädda men även  
inplanterad regnbåge. 

Kolmilan fyller 30 år
För 30:e året i rad är det återigen dags för 
tändning av kolmilan i Erdalen. Det bjuds på 
underhållning och naturligtvis finns både 
kolbullar, kol m.m. till försäljning. Läs mer om 
jubileumet på www.hunneberg.com

   

Bikldtext kpdojfpaosjgäosjgaposj



Med cykel blir ett besök i Trollhättan och Vänersborg en 
spännande upplevelse och du tar dig snabbt till bad, slussar, 
caféer, shopping och sevärdheter. Cykla längs Vänern och 
Göta älv, upplev vackra vyer, kulturhistoria, fall och slussar. 
På Halle- och Hunneberg får du en härlig mountainbiketur 
bland fåglarnas kvitter och dopp i en sjö. Vill du ha lite större 
cykelutmaning ligger Hunneberg Bike Park strax intill.

Upplevelser  
och utmaningar 
på cykel.

 Experience our area by bike 
The best way to experience our area is perhaps by 
bike. Cycling around exploring or follow any of the 
excellent bike trails. Choose from  
Linneauś Trail, Trollhättan-Vänersborg trail, 
Dalsland Trail, Västergötland Trail or Sweden trail. 

 Entdecken Sie unsere Gegend mit dem Fahrrad.  
Die beste Art und Weise unsere Gegend zu 
entdecken ist mit dem Fahrrad. Sie können 
ohne Ziel  herumfahren oder Sie können einen 
der vielen ausgezeichneten Radwege nehmen. 
Suchen Sie sich einen der folgenden Radwege 
aus: Carl von Linne', Trollhättan - Vänersborg, 
Dalsland, Schweden oder Västergötland.

 
12  | CYKelUPPleVelSeR
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 Tävlingar & Event 2016
Cykelorientering  1 mars – 31 augusti 
20 kluriga kontroller i Vänersborg och 20 i Trollhättan 
som du inte kan googla fram svaren på. Pris 50 kr

2 -dagars  21 – 22 maj
Grand Prix-lopp & Cykelns dag, Vänersborg,   

Cykelturistveckan  31 juli - 6 augusti
Cykelturer i Trollhättan och Vänersborg med olika 
teman. För barnfamiljer finns även cykelorientering. 

Hunneberg X-Mountain  1 oktober
En mountainbiketävling som går via natursköna 
stigar, gamla banvallar, grusvägar och sjöar i Vargön 
och Vänersborg. Flera olika klasser. 

Linnépaketet 3 dagar
Trollhättan & Vänersborg

Färden som är ca 7 mil lång med många fina av-
stickare med kultur och sevärdheter, utgår från 
Vänersborgs Turistbyrå. Två herrgårdsnätter, 
frukost, cykel, karta och picnic ingår. 
Pris från 1 495 kr /person

Mountainbikepaket
Vänersborg

Vid foten av Hunneberg ligger vackra Ronnums 
Herrgård. På egen hand utforskar du mountain-
bikelederna på Halle- och Hunneberg.  
En herrgårdsnatt, frukost, lunch, karta och  
2-rättersmiddag ingår. Pris från 1 195 kr /person

Guidad mountainbiketur
Vänersborg

Erfarna cykelguider med god lokalkännedom 
tar dig med till smultronställena på  Halle- och 
Hunneberg. Pris från 295 kr /person

Guidad cykeltur
Trollhättan & Vänersborg

Cykeltur i Trollhättans och Vänersborgs vackra 
omgivningar. På turistbyrån finns information 
om datum och tider. Svensktalande guide. 

 

Cykeluthyrning
Trollhättan & Vänersborg

Har du kommit hit utan egen cykel så finns 
det att hyra på turistbyråerna i Trollhättan 
och Vänersborg. Pris från 100 kr/dygn

Bokning & information
Fler paket – information och bokning ring 
0521-135 09 eller gör din bokning online på 
www.visittv.se

Bad, glass och cykling.
Trollywood som Trollhättan ofta kallas efter de 
hundratals filmer som spelats in på Film Väst. I 
centrum hittar du ”Walk of Fame”  filmstjärnor 
som spelat in film i Trollhätteregionen helt enkelt. 
Med appen Välkommen till Trollywood! kan du 
cykla runt till olika häftiga inspelningsplatser. Inom 
en radie av några kilometer hittar du Skrotnisses 
lekplats, Olidans Kraftstation, Saab Car Museum, 
konsthall och museum.
Bad-,  glass- och caférundan i Vänersborg passar 
både stora och små. Här cyklar du förbi slussar 
och kan ta dig ett dopp i Vänern. 
På Hunneberg finns fyra uppmärkta mountain-
bikeleder som passar både för barnfamiljen och 
experten. Vill du ha lite utmaning finns två  
downhill-leder, dirtbana, hoppkulle för  
tandemhopp. Du cyklar ner och går upp. 

HYR
CYKEL

Kontakta turistbyrån

tel 0521-135 09 

eller  www.visittv.se 

Pris från 100 kr/dygn

Boka en cykelupplevelse 



14  | VAndRIngSledeR

Upptäck 
mer till fots.
Här bjuds det på en stor variation av vandringsleder  
i attraktiva och spännande miljöer. Välj bland Vänerns 
kust, Götaälvdalen med fall- och slussområdet, 
Ekoparken Halle- och Hunneberg eller kanske Pilgrims-
leden som går genom vårt område.

 Experience nature on foot. Discover our destination on foot, with 
it́ s great variety of hiking trails in attractive and exciting environments. 
Choose from the coast of Lake Vänern, the Göta River with the waterfall- 
and lock area, the Halle- and Hunneberg mountains or perhaps the Pil-
grimTrail that runs through our area. More information at www.visittv.se

 Wanderslust am Göta Älv, am Vänersee und im Ökopark. Erkunde die 
spannenden Wasserfälle in Trollhättan und den Göta Älv zu Fuß. Ein wunder-
schöner Spazierweg führt dich an den steilen Ufern entlang. An der Vänern-
seeküste in Vänersborg erwarten dich Sandstrände und Klippen. Hier kannst 
du Ausflugsschiffe und Frachter dabei beobachten, wie sie die Schleusen und 
Kanäle durchlaufen. Halle- und Hunneberg bieten weiten Blick, zauberhafte 
Seen, Wälder und eine spannende Pflanzen- und Tierwelt. www.visittv.se

Boka en guide
Under våren och sommaren arrangeras dramatiserade vandringar i 
Vänersborg. Bl.a. bjuds det på vandringar i Birger Sjöbergs och 
blomsterkungen Linne ś fotspår, musikalisk vandring och historiens 
vingslag i Residenset. I Trollhättan kan du boka guide för fall &  
slussområdet. I Trollhättan och Vänersborg: Tel. 0520 – 135 09,  
www.visittv.se. På Hunneberg: Tel. 0521-27 00 40, www.hunneberg.com
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Vandra i Lilla Paris vid 
Vänerns strand 
Stan är verkligen full av vatten! Vänern med sandstränder, klippor och 
ett vatten så rent att du kan dricka det. Här passerar fritidsbåtar och 
handelsfartyg på sin väg genom slussar, kanaler och hamnar. Birger 
Sjöberg, stadens mest kände skald, gav en doft av stora vida världen
när han döpte sitt Vänersborg till ”Lilla Paris”. Picnic i det gröna, bad i 
Vänern vid Skräckleparken eller på Vattenpalatset, ett äventyrsbad för 
hela familjen med rutschbanor och virvelkanaler.

Storslagna promenader längs 
älven och i konungens park
Längs älven och slussområdet i Trollhättan finns tre skyltade  
promenader som, förutom storslagen natur, ger intressant  
information om allt från industrihistoria till sagor och myter.   
Välj mellan Nils Ericsons- , Vilhelm Hansens- och  
De Lavals promenader.
 På med vandringsskorna - det är dags att upptäcka 
Ekopark Halle- Hunneberg! Bege dig ut på ett spännande 
äventyr som bjuder upplevelser med torp, fantastiska 
utsikter och trolska sjöar, spännande djur och växter. 
Med Vandringskartan kan du på egen hand 
upptäcka Ekoparken Halle- Hunneberg med  
16 olika vandringar.
 År 1351 gjorde kung Magnus Eriksson 
bergen till ”konungens park” och knappt 
200 år senare förklarade Gustav Vasa 
att all jakt på bergen var förbehållen 
kungen.

Leder du inte får missa 
Vitteneleden
Trollhättan

Vittene blev rikskänt 1995 i samband med fyndet av en av Sveriges 
största guldskatter. Nu finns en kort vandringsled, Vittene Kulturled, 
i området. Den är ca 3 km lång och går, förutom förbi fyndplatserna, 
också över det närbelägna Högarnas gravfält.

Vandring i Vänerstad
Vänersborg

10 km, första delen längs Vänerns strand och sedan tillbaka 
genom “Lilla Paris”.
På www.visittv.se kan du läsa mer om vårt stora utbud 
av vandringsleder och kartor.

16 vandringsleder på 
Halle- och Hunneberg

Med vandringskarta kan du på egen hand 
upptäcka och utforska ekoparken med  
16 olika vandringar.

 Ecopark is one of the countrỳ s most  
popular open air recreation. There are 16  
different walking and hiking trails. 

 Mit einer Wanderkarte über die 16  
verschiedenen Wanderwege können Sie den 
Ökopark auf eigene Faust entdecken.
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Smaka på 
Trollhättan och
Vänersborg.

Den västsvenska maten är värd en resa, med naturliga råvaror 
som är lika rustika som exklusiva – vänerlax, löjrom, ramslök och 
getost. Här finner du restauranger, caféer och lokala 
mathantverkare som med stolthet och yrkesskicklighet skapar 
smakupplevelser utöver det vanliga.



17den VÄSTSVenSKA mATen | 

Europamästerskapen 
i ostronöppning
Om du vill uppleva en matshow deluxe skall  
du besöka Trollhättan i januari. Trollhättan står 
som värd för Europamästerskapen i ostron-
öppning för sjunde gången. Per Olofsson är 
eldsjälen bakom detta event som lockar både 
nationella och internationella gäster.

Snabbhet, kvalitet och presentation
Tävlingsmomentet är att på snabbast möjliga 
tid öppna och presentera 30 ostron av typen 
Ostrea Edulis, det europeiska ostronet.
En från tävlingsarenan isolerad jury bedömer 
kvalité och presentation av öppningen, där  
delas det ut tidstillägg för defekter och tids-
avdrag för tilltalande presentationer. Vinnaren 
är den som når den lägst summerade tiden.

Världens bästa ostron
Sverige och Västkusten har förmodligen 
världens bästa ostron, detta kan förklaras med 
rätt bakterieflora, friskt vatten och en långsam 
tillväxt för det vilda ostronet, detta gemensamt 
ger ett ostron som efterfrågas världen över.

”European Oyster Opening 
Championship – evenemanget 
som blivit en folkfest  och 
ett bevis på att allt är möjligt 
i vår region.”

Per Olofsson, flerfaldig svensk 
Mästare och Världsmästare i 
ostronöppning 2000. Arrangör 
av Europamästerskapen sedan 
starten 2004.

 OYSTER European Champion ship. 
If you want to experience a food show 
deluxe please visit  
Trollhättan in January when the 
city is hosting the Oyster  
Championship for the 7th time.  
Per Olofsson is the driving force 
behind this event that attracts both 
national and international guests.

 Wenn Sie eine Essensshow 
deLuxe erleben wollen, sollten 
Sie Trollhättan im Januar 
besuchen, wenn die Stadt 
zum 7. Mal Gastgeber der 
EM im Austern öffnen ist.

Per Olofsson ist der Phantast 
hinter diesem Event, dass  
nationale und internationale 
Gäste anlockt. 
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Läckra västsvenska traditioner
I Sverige älskar vi traditioner och mat är en viktig del av dessa.  
Kombinationen av vår svenska natur och fräscha råvaror gör att vi 
gärna plockar och tillagar mat efter årets olika säsonger.
Här finns gårdsbutiker som brinner för den västsvenska maten. Inget 
slår att handla pinfärska råvaror eller härligt förädlade produkter i en 
gårdsbutik.

Trollhättan
Storegårdsparken
Lextorpskyrkan
Stenrösets camping
Vårhaga sommargård

Fira midsommar här
Vänersborg
Västra Tunhem
Ursands camping 
Hotell Hehrne
Karlsrogården
Sivikens bygdegård
Bygdegården Vänersnäs
Åttersruds bygdegård Brålanda
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Unik delikatess
Svensk löjrom håller mycket hög kvalitet och fångas endast utanför 
Kalix och i Vänern. Den består enbart av löjrom och salt. Fisket är 
småskaligt och bedrivs med nät med en maskstorlek så enbart de 
större fiskarna fångas. Idag finns ett 30-tal fiskare runt Vänern som 
producerar löjrom under två hektiska höstmånader. Hos Conny på 
Vänersnäs finner du denna delikatess. 

En av världens största insjölaxar
I Vänern simmar 35 olika fiskarter, vilket gör sjön till Sveriges artrikaste. 
Vänern har ett maxdjup på 106 meter och ett medeldjup på 27 m.
 Den största av vänerlaxarna – Gullspångslaxen – är världens största 
insjölax som kan väga över 20 kg. Årligen fångas det i sjön lax och/eller 
öring i vikt över 10 kg. Ingenstans i Europa är det förmodligen lättare än 
på Vänern att kroka lax i 5-kilos klassen.

 

Honungsmarinerad vänerlax

2 msk  honung 
1 msk  balsamvinäger 
1 msk  olivolja 
600 g  laxfilé med skinn 
1/2 tsk  salt 
2 krm  peppar 
1 tsk  farinsocker 

Jordärtskockspuré

600 g  jordärtskockor 
1,25 dl  mjölk 
2 msk  smör 
1/2 tsk  salt 
1 krm  peppar 

Skala jordärtskockorna och koka dem 
mjuka i lättsaltat vatten. Laga fisken under 
tiden. Sätt ugnen på 225°C grill.
 Laxen: Rör ihop honung, balsamvinäger 
och olja. Lägg fisken med skinnsidan ner 
på en plåt med bakplåtspapper. Fördela 
blandningen på fisken och krydda med salt 
och peppar. Strö över farinsocker och ställ 
in i övre delen av ugnen tills fisken är färdig, 
beräkna 7-8 minuter.
 Jordärtskockspurén: Värm mjölken med 
smör. Häll av jordärtskockorna. Häll på 
mjölk  och smörblandningen. Mixa till en slät 
puré med stavmixer eller i matberedare. 
Krydda med salt och peppar. Servera fisken 
med purén och gärna snabbinlagd rödlök 
samt kokt sparris.

Honungsmarinerad vänerlax 
med jordärtskockspuré 
4 portioner
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Ingredienser

2 st  hackade gula lökar

2 msk  smör

2 st  potatisar

2½ dl  matlagningsgrädde

5 dl   grönsaksbuljong

1 dl  torrt vitt vin

2 msk  torkad ramslök

1 dl  mellanmjölk 

 salt och nymalen svart- 
 peppar efter smak

Så här gör du

1. Fräs den hackade löken i smör utan 
att den tar färg. Riv potatisen grovt och 
tillsätt den.

2. Tillsätt buljong och grädde och låt 
soppan koka ca 10 minuter. Tillsätt vinet 
mot slutet av kokningen.

3. Tillsätt ramslöken och smaka av med 
salt och svartpeppar. Tillsätt mjölken 
och skumma soppan med mixerstav. 
Servera med ett gott hembakt bröd 

4. Servera ett pocherat ägg i soppan 
om du vill ha en matigare variant.

Ramslökssoppa
4 portioner

En sällsynt delikatess
Ramslök (Allium ursinum) är en tämligen sällsynt växtart men bland  
Halle- och Hunnebergs lövträdsängar frodas den. Ramslök, som även går 
under namnet ”skogens vitlök”, sätter smak på många fina rätter.  
Det mest typiska receptet är ramslökssoppa. I det moderna köket är även 
potatissallad och ramslökspesto populära rätter att tillaga.      

Ströva fritt     
Du använder dig av allemansrätten när du går en promenad, paddlar kajak 
eller sitter på en sten och tänker. Allemansrätten är en unik möjlighet för 
oss alla att röra oss fritt i naturen. Men vi behöver också ta ansvar för natur 
och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare. Allemans-
rätten innebär ett krav på hänsyn och varsamhet – mot natur och djurliv, 
mot markägare och mot andra människor i naturen. Naturvårdsverket 
sammanfattar allemansrätten i orden "Inte störa – inte förstöra".
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Fristorps Gård
Musteri, butik & trädgårdscafé. Kom och smaka på vårt mathantverk.  
Fika i vår prunkande trädgård vid foten av Hunneberg! Öppet tor, fre, sön  
kl. 11-17 juni-augusti. Övrig tid, öppet när vi är hemma, ring före.  
Välkomna!

On Fristorps Farm located at the foot of Hunneberg grows and processed-
fruit, berries and vegetables.To care for each apple separately, preserving the 
unique flavors and characters of the Swedish apple varieties and to get a great 
cider. Welcome!

At the foot of Hunneberg, about 8 km from Trollhättan lies this historic 
farm. Here we cultivate and process fruits, berries and vegetables.Buy our own 
popular apple juice, jams, chutneys, pickles. Please call ahead to be sure we 
are at home. Willkommen! 
 
Fristorp 210, Västra Tunhem  
+46 (0)76 797 00 18

Evenstorps Gårdsbutik  
& Halloncaféet
På Evenstorps gård finns en gårdsbutik där du kan botanisera bland 
bär från ekologiska bärodlingar. Träffa Islandshästar, Gotlandsfår, 
kaniner och köttdjur. Avsluta med att fika i Halloncaféet eller köp 
med en fikakorg. 

On the Evenstorps Farm you will find a shop where you can browse 
among the organic berries. Meet Icelandic horses, Gotland sheep, rabbits 
and cattle. End your stay with a coffee in the Raspberry café or buy a 
picnic basket.

Auf dem Evenstorps Hof gibt es einen Hofladen, in dem Sie Beeren aus 
ökologischen Anbau finden. Machen Sie Bekanntschaft mit Islandsponys, 
Gotlandsschafen, Kaninchen und Rindern. Beenden Sie ihren Besuch mit 
einer Tasse Kaffee im Halloncafé oder kaufen Sie sich einen Picknickkorb 
für unterwegs. 

Evenstorp 200, Brålanda 
+46 (0)73 026 79 95, www.ekologiskahallon.se



Shoppa hemma i genuin 
stadskärna

Här finns den personliga atmosfären och 
småstadens unika charm. Botanisera i små 
specialbutiker eller njut av en mysig fika på 
någon av våra caféer eller restauranger.

SHOPPA
i moderna köpcentrum och genuina stadskärnor

SHOPPA • ÄTA •  KULTUR • NÖJEN

När det gäller 

shopping
När det gäller 

shopping

VARDAG 10-19 LÖRDAG 10-17 SÖNDAG 11-17

Över 40 butiker & restauranger på ett ställe

www.etageshopping.se
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Se & Göra.

båtturer
Upplev Trollhättan från den vackraste sidan, 
sjösidan och se staden på ett annorlunda sätt. 
Chartrade resor kan även arrangeras under 
större delen av året. Café och restaurang  
ombord.

Experience Trollhättan from the most beautiful 
side – the seaside – and get a different view of the 
town. Chartered trips can be arranged during most of 
the year. Café and restaurant onboard.

Erleben Sie Trollhättan von seiner schönsten Seite 
- vom Kanal - und Sie werden eine ganz andere 
Aussicht bekommen. Gebuchte Touren können fast das 
ganze Jahr organisiert werden. Café und Restaurant an 
Bord.

+46 (0)520 321 00
www.stromkarlen.se

Kajakpaddling
Friluftsfrämjandet i Vänersborg erbjuder 
kajak  paddling på onsdagskvällar hela somma-
ren. Start vid kajakhuset på Sanden. 10 kajaker 
finns för uthyrning. Anmälan på kajakmobilen: 
+46 (0)70 562 27 21. Medtag ombyte och fika.

Friluftsfrämjandet in Vänersborg offers a kayak 
course on Wednesday evenings during the summer. 
Start at the kayak house at Sanden. Registration on 
the “kayak mobile”: +46(0)70 562 27 21. 

Friluftsfrämjandet in Vänersborg bietet Mittwoch 
Abends während des Sommers einen Kajakkurs an. 
Start beim Kajakhaus in Sanden. Registrierung unter 
der folgenden Nummer: +46(0)70 562 27 21. 

www.friluftsframjandet.se/vanersborg

Segelflyg
Prova på segelflyg – en upplevelse i det blå! 
Se Trollhättan och Vänersborg från ovan. En 
verklig upplevelse där man får möjlighet att 
tillsammans med erfaren flyglärare själv spaka 
flygplanet.

Why not try gliding – an experience way up in the 
blue! Watch Trollhättan and Vänersborg from above. 
You will have the opportunity, with an experienced 
flying instructor, to maneuver the plane yourself. 

Probieren Sie das Segelfliegen! Schauen Sie  
Trollhättan und Vänersborg von oben an! Sie werden 
sogar die Möglichkeit haben, zusammen mit ihrem 
Fluglehrer, das Flugzeug selbst zu steuern.  

+46 (0)520 312 39
www.hhfk.se
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Kul och lärorikt för barnen på 
Innovatums science center!

gokart
Kom och upplev fartkänsla! Här erbjuds en av 
Sveriges största inomhushallar med en bana 
som har både fullfartskurvor, lång raksträcka och 
hårnålar. Kom och prova gokarts eller Fiddys.

Do you want to set off at full speed? We offer one 
of Sweden’s largest indoor go kart courses. It has 
challenging curves and long straight stretches. Come 
and try it out and at the same time try the Fiddys.  
 

Wenn Sie rasendes Tempo erleben wollen, dann 
sind Sie hier richtig! Wir bieten die einzige im Hause 
Gokartbahn Schwedens an. Sie ist sehr anspruchsvoll 
mit schwierigen Kurven.Probieren Sie mal!

Åkerssjövägen, Trollhättan
+46 (0)520 337 00
www.gokartcenter.nu

Skateboard
Ta med din skateboard och släpp loss i utom-
husparken i kvarteret Gåsen, vid Vårviks Gård 
i Björndalen eller inomhus i Junkpark Indoor  
på Innovatumområdet. Endast skateboard är 
tillåtet. Välkommen att släppa loss!

Trollhättan concrete park for skateboarding is in 
the Area Vårviks Gård in Björndalen. The Junkpark 
Indoor park s located in Innovatum area. Only 
skateboard is allowed.

Nimm dein Skateboard und dreh ein paar Runden 
im Skatepark im Stadtteil Gåsen, in der Nähe des 
Vårviks Gård in Björndalen, oder in der Junkpark 
Indooranlage beim Saab Automuseum auf dem 
Innovatum Industriegebiet. Nur Skateboards sind 
erlaubt!

www.thnskate.se

Roligt för hela familjen! Här finns 4400 m2 
utställningar, experiment och upptäckar- 
glädje. Du kan prova, känna, lära och leka bland 
historiska lok och ultramodern teknik. Massor 
av olika aktiviteter varje dag!

A perfect attraction for the whole family to enjoy! 
Vast amounts of exploration and pure fun.  
Our exhibitions are home to an array of exciting 
hands-on activities and fun experiences. 

Das perfekte Ausflugsziel für die ganze Familie! 
Hier könnt ihr zwischen historischen Lokomotiven und 
ultramoderner Technik experimentieren, entdecken 
und spielen.

Åkerssjövägen 16, Trollhättan
+46 (0)520 28 94 00
www.innovatum.se

lekplatser
Det finns flera roliga lekplatser i våra städer. 
Upplev Skrotnisses lekplats på Spikön eller 
Insiktens lekplats i Trollhättan. I Vänersborg 
kan man ha kul i nya temaparken i Plantaget i 
centrum eller ta sig en tur till Skräckleparken vid 
Vänern. Temaparken ”Macken”  invigs hösten 
2016 i Trollhättan.  

There are several great playgrounds in and 
around our town centers.

 In Trollhättan und Vänersborg gibt es mehrere 
spannende Spielplätze für die ganze Familie.

+ 46 (0)520 135 09
+ 46 (0)521 135 09
www.visittv.se
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Arena Älvhögsborg
Upplev ett härligt utebad med 50-meters 
bassäng, gröna gräsmattor, hopptorn, barn-
bassänger, lekpark & kiosk. Besöket kan med 
fördel kombineras med ett träningspass på gym 
& gruppträning.

Experience great outdoor pools, lawns, diving 
tower, kids’ pools, playground and kiosk. You can 
combine your visit to the outdoor pools with a visit to 
our gym. 

Geniessen Sie ein Schwimmbad im Freien, mit 
Rasen, Spielplatz, und Kiosk. Sie können mit Vorteil 
den Besuch zu unserem Schwimmbad mit einem 
Besuch zu unserem Fitness-Studio kombinieren.

Storgatan 1, Trollhättan
+46 (0)520 48 48 30
www.arenaalvhogsborg.se

bad Vattenpalatset
Många aktiviteter finns såsom vattenrutsch- 
bana, vattenpist, utomhusbassäng, virvelkanal  
och grotta. Koppla av med motionssim, solarier 
och relaxavdelning. De allra minsta har ett eget 
barnlandskap. 29-gradigt vatten. Handikapplift.

Many activities: waterslides, whirlpool, bubble 
pools, water jets, a children’s area and a relaxation 
area, A lift for people with disabilities. 29-degree 
water.

Viele Aktivitäten: Wasserrutsche, Whirpool, 
Wasserjets, eine “Kinderlandschaft“ und eine 
Abteilung zur Entspannung. Lift für Menschen mit 
Behinderungen. Das Wasser hat 29 Grad. 

Vänerparken 1, Vänersborg
+46 (0)521 675 50
www.vattenpalatset.com

Sveriges sydligaste linbana
Sveriges sydligaste linbana startar vid Innovatum 
och går över till parken vid Insikten. Den går 32 
meter över marken med vidunderlig utsikt över 
staden och kanalen.

The southern most located cable car in Sweden.  
It starts at Innovatum and runs to the park at Insikten, 
32 meters above ground with wonderful views of the 
town of Trollhättan and the Canal.

Die Seilbahn in Schweden, die am südlichsten 
liegt; 32 Meter über den Erdboden, mit einer 
wunderschönen Aussicht über Trollhättan und dem 
Kanal.

Åkerssjövägen, Trollhättan  
+46 (0)520 28 94 00 
www.innovatum.se

dramatiserade vandringar
Under våren och sommaren arrangeras drama-
tiserade vandringar i Vänersborg. Bl.a. bjuds det 
på vandring i Birger Sjöbergs och Blomsterkun-
gen Linnés fotspår, musikalisk vandring och 
historiens vingslag i Residenset.

Dramatized hikes with different themes during 
the spring and summer in Vänersborg. 
Swedish-speaking guide.

Im Frühjahr und Sommer, dramatisierte 
Wanderungen i Vänersborg. Schwedisch-sprechender 
Fremdenführer.

+ 46 (0)521 135 09
www.visittv.se

guidad tur i slussområdet
Guidad tur i det vackra slussområdet berättar 
historien om slussarna. Gratis. Utgår från 
Kanalmuseet 27 juni-28 augusti kl. 11, 13 och 17. 
Bokning grupper vid andra tider, 073 7076444 
kanalmuseet.thn@folkuniversitetet.se

Free guided tour in the beautiful lock area during 
which the history behind the locks is told. Start:  
The Canalmuseum June 27 - Aug 28 at 11, 13 and 17.   
Group reservations email kanalmuseet.thn@
folkuniversitetet.se 
 

Freie Führung durch das schöne Schleusengebiet. 
Sie werden über die Geschichte des Kanals erfahren. 
Start: Das Kanalmuseum 27 Juni-28 August  
um 11 Uhr, 13 Uhr und 17 Uhr.

Åkersbergsvägen, Trollhättan
+46 (0)73 707 64 44
www.fallochsluss.se

Utomhusbad 
Det finns många alternativ att välja bland när 
man blir sugen på att ta sig ett dopp. Vid Vänern 
finns flera badplatser med härliga sandstränder 
och i närheten av Trollhättan finns fina sjöar att 
svalka sig i.

There are many options to choose from when 
yoú re tempted to take a dip. At Lake Vänern you have 
several beautiful beaches and around Trollhättan 
there are nice lakes for sunbathing and relaxing.

Es bieten sich mehrere Alternativen für all 
diejenigen, die gerne baden. Entlang des Vänern gibt es 
mehrere Badplätze mit herrlichen Sandstränden. 
Ganz in der Nähe Trollhättans gibt es wunderschöne 
Seen für eine Abkühlung.

+ 46 (0)521 135 09
www.visittv.se
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golf Onsjö gK
En komplett golfanläggning med 18 spännande 
hål, en korthålsbana med 9 hål, puttinggreener, 
övningsområden, restaurang, golfshop med 
brett sortiment, drivingrange och en underbar 
natur vid Göta älv.

A complete golf course with 18 exciting holes, a 
short course with 9 holes, putting greens, practice 
areas, a restaurant, a golf shop with a wide 
assortment and a driving range. Beautiful scenery.

Eine komplette 18-Loch Golfanlage, mit einer 
9-Loch Kurzbahn, mit Putting Greens und Driving 
Range. Restaurant und Golfgeschäft.  
Naturschöne Natur.

Onsjö, Vänersborg
+46 (0)521 688 70
www.onsjogk.com

bangolf
Spela bangolf i en fin och grön miljö vid  
Varghyddan i Vargön. Vintertid spelar man  
på en omtyckt inomhusbana i Vänersborg.  
Hårdton bangolf driver båda anläggningarna.

Play miniature golf in a nice and green 
environment at Wolf hut in Vargön.Wintertime play on 
a popular indoor court in Vanersborg. Hårdton 
minigolf operates both plants.

Spielen Sie Minigolf im Grünen in der Varghyddan 
in Vargön. Im Winter wird auf der populären 
Indoor-Anlage gespielt - beides unter Regie der 
Mitarbeitern von Hårdton.

Edsgatan 24, Vänersborg +46 (0)521 641 90
Bergagårdsvägen 9, Vargön +46 (0)521 22 31 82
+46 (0)70 994 82 10
www7.idrottonline.se/HardtonIK-Bangolf

golf Koberg gK
Banan finns vid Kobergs Slott utmed Vanderyds-
vattnets stränder. En av Västsveriges  
vackraste banor med storslagen natur,  
lättvandrad och passar alla golfare. Avnjut en 
måltid med härlig utsikt över banan och sjön.  
Vår personal finns där för dig.

Located nearby Koberg Castle along the shores of 
Vanderydsvattnet. The course is one of the most 
beautiful ones in western Sweden and easy to walk 
through, and fits all golfers.

Der Klub ist in der Nähe vom Schloss Koberg, am 
Vanderydsvattnet entlang, gelegen. Er ist einer der 
schönsten im westlichen Teil Schwedens.

Stora Ekeskogen 2, Trollhättan
+46 (0)520 21 11 10
www.koberggk.se

bäversafari i ekopark
Tillsammans med en certifierad naturguide tar 
vi oss fram till fots för att ta del av bäverns liv i 
Ekopark Halle-Hunneberg. Start vid Kungajakt-
museet Älgens Berg. Ca 3 timmar inklusive fika. 
Förbokning krävs.

Together with a licensed nature guide we hike through 
the forest to learn more about the life of the beaver. 
Start: The Royal Hunt Museum Elk Hill.  
Length: approx. 3 hours including a coffee break. 
Reservation required. 

Mit einem Naturführer zusammen laufen wir 
durch den Wald, um das Leben des Bibers kennenzu-
lernen. Beginn: Das Königliche Jagdmuseum Elch Berg. 
Bitte im Voraus reservieren.

Hunneberg 121, Vargön
+46 (0)521 27 00 40
www.algensberg.com

Älgsafari hunneberg
Busstur med guide som berättar om älgens och 
jaktens historia. Vi spanar efter älg. Wrap och 
dryck vid elden ingår. Juli och augusti måndagar 
och torsdagar. Avgår från Trollhättan och 
Vänersborg Resecentrum. Förhandsbokning.
 

Guided elk safari, Mondays and Thursdays July 
August. We look for elks and enjoy light refreshments 
in front of an open fire. Departure from Resecentrum 
in Trollhättan and Vänersborg. Reservations required. 

Elchsafari - wir halten Ausschau nach Elchen. Ein 
kleines Abendbrot ist im Preis inbegriffen. Montags 
und donnerstags Juli-August. Abfahrt: Resecentrum in 
Trollhättan und Vänersborg. Bitte im Voraus buchen.

+46 (0)521 135 09, +46 (0)520 135 09 
www.visittv.se

Kungajaktmuseet Älgens berg
Ett spännande upplevelsecentrum mitt i Ekopark 
Halle-Hunneberg! Här berättas om bergens 
fascinerande värld – om djur, natur, kultur och 
kunglig jakt. Ekoparkcentrum och souvenirbutik. 
Jan tis-fre kl. 11-16, feb-maj och sep-dec tis-sön 
kl. 11-16, jun-aug dagligen kl. 10-18.

An experience center filled with animals and 
culture of the mountains and information about the 
royal hunts. Open: Jan. Tue.-Fri. 11-16, Feb.-May and 
Sep.-Dec Tue-Sun. 11-16, June-August daily 10-18.

Ein Abenteuermuseum, voll mit Tieren, Kultur und 
Information über die königliche Jagd. Geöffnet: Jan. 
Di.-Fri. 11-16 Uhr. Feb.-Mai und Sept.-Dez.  
Di.-So. 11-16 Uhr, Juni-August Täglich 10-18 Uhr. 

Hunneberg 121, Vargön
+46 (0)521 27 00 40
www.algensberg.com



28  | Se & göRA

Vänersborgs Konsthall
I Vänersborgs konsthall får du möta olika 
samtida konstuttryck, från lokala konstnärer till 
internationellt verksamma konstnärer och konst 
i olika tekniker. Vi har cirka sju utställningar per 
år. Fri entré.

In Vänersborg art gallery, you will meet different 
art forms, from local artists to international artists 
and works in different techniques. We have about 
seven exhibitions per year. Free. 

 In der Kunsthalle in Vänersborg können Si die 
verschiedensten Eindrücke moderner Kunst erleben - 
von regionalen bis hin zu international tätigen 
Künstlern und unterschiedlichen Techniken. Wir haben 
ca. sieben Ausstellungen pro Jahr. Frei.

Folkets Hus/Kulturhuset
Kungsgatan 15, Vänersborg
+46 (0)521 72 24 00, www.vanersborg.se/konsthall

Konsthallen Trollhättan
Konsthallen Trollhättan visar årligen ett brett 
urval av lokal, nationell och internationell  
samtidskonst. I samband med Konsthallens  
utställningar arrangeras bland annat konstnärs-
samtal, guidade visningar och konserter.  
Fri entré.

Konsthallen Trollhättan annually shows a variety 
of local, national and international present day art. In 
connection with the exhibits we arrange for art talks, 
guided tours and concerts. Free. 

Konsthallen Trollhättan zeigt jährlich lokale, 
nationale und internationale zeitgenössische Kunst. 
Zusammen mit den Austellungen gibt es Kunstgesprä-
che, Touren und Konzerten. Frei.

Nohabgatan 11 b, Trollhättan
+46 (0)520 49 64 53/54
www.periferi.nu

Olidans vattenkraftstation
Dagliga turer under sommaren till Sveriges äldsta 
vattenkraftstation som fortfarande efter mer än 
100 år är i bruk. Turerna som är gratis startar på 
Insikten och går via trappor till maskinsalen.  
Tid ca 40 min.

Daily tours during the summer to the oldest 
hydropower station in Sweden, which is still in use 
after more than 100 years. The tours are free and 
begin at Insikten. Duration: 40 minutes.

Tägliche Touren während des Sommers zu der 
ältesten Kraftstation Schwedens, die immer noch, 
nach mehr als 100 Jahren, in Gebrauch ist. Freie 
Touren, die bei Insikten beginnen.  
Dauer: 40 Minuten. 

Åkersbergsvägen 9, Trollhättan
+46 (0)520 124 31
www.kreativkraft.se

nohabs smedja
Nohabs gamla smedja är en fullständigt unik 
industrimiljö som bevarats i skicket den var 
när tillverkningen en gång slutade. Här finns de 
gigantiska hamrarna, ugnarna och alla verktygen 
där bredvid. 

Nohab’s old smithy is a totally unique industrial 
heritage that has been preserved in the same 
condition as it was when the manufacturing ceased  
a long time ago.

Die alte NOHAB-Schmiede ist ein vollkommen 
einzigartiges Industrie-Milieu, das in dem Zustand 
erhalten wurde, wie es zur Zeit der Niederlegung der 
Produktion aussah.

Nohabgatan 11 G, Trollhättan
+46 (0)520 28 94 00
www.innovatum.se

Kanalmuseum
Historien bakom byggandet av slusslederna, 
livet inom Trollhättans kanalfart och diverse  
föremål finns här. 27/6-28/8 kl. 10-18. Öppet för 
gruppbokningar annan tid: 073 707 64 44   
e-post kanalmuseet.thn@folkuniversitetet.se

The history behind the construction of the locks, 
life on the Trollhätte Canal and a wide variety of 
objects can be found here. Open June 27-August 28 
10-18. Group reservations +46 (0)73 707 64 44 or 
email kanalmuseet.thn@folkuniversitetet.se  

Die Geschichte über den Bau der Schleusen, über 
das Kanalleben und verschiedene Gegenstände des 
Kanals finden Sie hier.  
Geöffnet: 27 Juni-28 August 10-18 Uhr. 

Åkersbergsvägen, Trollhättan
+46 (0)73 707 64 44
www.fallochsluss.se

höljebacka brandmuseum
Se och upplev gammal brandskyddshistoria 
i genuin miljö. Koppla av med en kopp kaffe i 
50-60-talsmiljö. Öppet 10 maj-13 september 
tisdagar kl. 18-21.  
Övrig tid efter överenskommelse.

Experience the history of fire-fighting in a genuine 
environment. Relax with a cup of coffee in the cosy 
café with old fittings.  
Open May 10-September 13, Tuesdays 18-21.

Erleben Sie die Geschichte des Feuerschutzes in 
einem einzigartigen Museum. Entspannen Sie sich wie 
in den 50-60ern bei einer Tasse Kaffee.  
Geöffnet: 10 Mai-13 September dienstags 18-21 Uhr

Höljebacka, Karlsro, Upphärad
+46 (0)520 44 14 90
www.holjebacka.se



Vänersborgs museum
Gör en tidsresa i Sveriges äldsta museum    
där 1800-talet är levande. Afrikanska fåglar,  
mumiekistor, porslin, konst, nordiska djur och 
Birger Sjöbergrum är något av det som  
fascinerar i detta unika hus.

Make a journey through time in Sweden’s oldest 
museum - where the 19th century is alive. African 
birds, coffins, pottery, art, Nordic animals, and a 
Birger Sjöberg room are some of the things that will 
fascinate you in this unique House.

Machen Sie eine Zeitreise im ältesten Museum 
Schwedens - wo das 19. Jahrhundert lebendig wirkt. 
Afrikanische Vögel, Särge, Keramik, Kunst, nordische 
Tiere.

Vallgatan 17 C, Östra Plantaget, Vänersborg 
+46 (0)521 600 62 
www.vanersborgsmuseum.se

Vänersborgs dockmuseum
På museet visas dockor och tillbehör från 
1840-talet och framåt. Butik med handgjorda 
dockor, akvareller och stengodsskulpturer. 
Öppet tisdag & onsdag. Sommartider 28 juni- 
12 augusti tisdag-fredag kl. 14-18 

The museum presents dolls and accessories from 
1840s onwards. Shop with handmade dolls, 
watercolors and stoneware sculptures.  
Open Tuesday & Wednesday. Summertime June 28 to 
August 12 Tuesday-Friday. 14-18

Im Museum werden Puppen und ihr Zubehör von 
1840 bis in die heutige Zeit ausgestellt. Öffnungszeiten: 
dienstags & mittwochs, während der Sommerzeit 28 
Juni-12 August: dienstags bis freitags 14.00-18.00 Uhr

Residensgatan 2, Vänersborg
+46 (0)521 615 71
www.vanersborgsdockmuseum.se

Öppet/Open/Geöffnet

Sommar/Summer/Sommer 
Dagligen/Daily/Täglich  
10.00-17.00

Höst/Vinter/Vår
Autumn/Winter/Spring 
Herbst/Winter/Frühling
Tis-Sön/Tue-Sun/Di-So  
11.00-16.00

I Trollhättan, i hjärtat av Saab-land finns en spännande samling unik bilhistoria. 
In Trollhättan, the heart of Saab-land, there is an exciting collection of unique car history.

In Trollhättan, im Herzen des Saab-Landes, können Sie die fantastische Sammlung einzigartiger Automobilgeschichte hautnah erleben.

www.saabcarmuseum.se

Temautställning 
Themed Exhibition 
Themenausstellung

Bilismen - bilen, människan 
och samhället
Motoring - the Car, the Man 
and the Society

Motorisierung - Das Auto, der 
Mensch und die Gesellschaft.

Gilla oss på Facebook
Like us on Facebook
Folgen Sie uns auf Facebook

Åkersjövägen 18, Trollhättan

Bilismen
Bilen, människan och samhället

handkraft
Handkraft i Trollhättan säljer konsthantverk och 
slöjd från lokala konstnärer och hantverkare. 
Galleri med konstutställningar. 
Öppet tis-fre kl. 11-18, lör kl. 10-14.

The shop Handkraft in Trollhättan sells 
handicraft products made by local artists. There is 
also a gallery. Open: Tue-Fri 11-18, Sat 10-14.

Das Handkraft Geschäft in Trollhättan verkauft 
Handwerk, das von Künstlern, die in der Nähe von 
Trollhättan tätig sind. Es gibt auch eine Gallerie. 
Geöffnet: Di.-Fr. 11-18 Uhr, Sa. 10-14 Uhr.

Magasinsgatan 1, Trollhättan
+46 (0)520 42 92 42
www.handkraft.net



Visit the Hydro Power  
Station Olidan 

Daily guided tours during the summer. By arrangement during the 
rest of the year. The tours are free and begin at Insikten, where you 
can also see the Vattenfall Energy Exhibition.
 
 
ÅKERSBERGSVÄGEN 9, TROLLHÄTTAN    +46 520 124 31

Sveriges ledande AIL-högskola

HV.SE

Upplev filmdestinationen Trollywood och se
var dina favoritfilmer har spelats in.
Ladda ner appen och gå på upptäcktsfärd
till olika inspelningsplatser.

Hitta - Skanna - Titta

Premiär
Upptäcktsfärd i Trollywood



Kyrkan har sommar-
öppet från 27/6 - 19/8 
Vardagar 13.00-17.00 
Lördagar 11.00-14.00

Gudstjänst varje 
söndag kl. 11.00

Vänersborg och 
Väne-Ryrs
församling

En del av 
          ditt liv!

svenskakyrkan.se/vanersborg

The church is open from the 27 of june to 
the 19 of august every day. Service every 
Sunday at 11.00. 
Gottesdienst jeden Sonntag um 11.00

Gudstjänst varje söndag. Trollhättans kyrka har 
öppet från midsommar till ca 15 augusti 
Musik i sommarkväll onsdagar jun-aug kl 20

Service every Sunday. The Trollhättan church is 
open from mid-June to 15 August. Music concerts 
every Wednesday in June-Aug 8pm.

TROLLHÄTTAN

Plats för eftertanke
Besök våra kyrkor i Trollhättan

www.svenskakyrkan.se/trollhattan

Hyr din bil hos oss på
Sixt Biluthyrning!

Boka direkt på www.sixt.se,
trollhattan@sixt.se

eller ring 0520-52 60 25.

BRA för  
regionen.
Sveriges nya inrikesflyg har 13 destinationer.  
En av dem är Trollhättan–Vänersborgs flygplats  
där vi flyger 38 avgångar i veckan. Det är bra för  
näringsliv, entreprenörer, semesterfirare och  
allt annat som får Sverige och vår region att leva. 

Boka nästa resa på flygbra.se
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Äta & Dricka.

Föreningsgatan 14, Trollhättan
+46 (0)520 370 03
www.bombaybar.se

bombay Indian Restaurant
Strandgatan 18-20, Trollhättan
+46 (0)520 145 70
www.kanalrestaurangen.se

Kanalrestaurangen

Polhemsgatan 6, Trollhättan
+46 (0)520 145 88
www.majobar.se

majo bar 

Strömsberg, Trollhättan
+46 (0)520 129 90
www.alberthotell.com

Albert Kök hotell & Konferens

Kungsgatan 25, Trollhättan
+46 (0)520 42 06 43
www.ritzkonditori.se

Ritz Teatercafé

Nohabgatan 15 B, Trollhättan
+46 (0)520 50 54 00
www.novamatochmoten.se

nova mat & möten
Kungsgatan 36, Trollhättan
+46 (0)520 44 80 90
www.olearys.se/trollhattan

O ĺearys

Hjortmossegatan 73, Trollhättan
+46 (0)520 305 82
www.ritzkonditori.se

Ritz Konditori
Strandgatan 34, Trollhättan
+46(0)520 837 17 
www.strandgatan.com

Strandgatan
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Kungsgatan 15 Vänersborg
+46 (0)521 57 57 50
www.folketshusvanersborg.se

Folkets hus 
Edsgatan 12 B, Vänersborg
+46 (0)521 101 10
www.nordfeldtskonditori.se

nordfeldts Konditori

Hamngatan 17, Vänersborg
+46 (0)76 237 09 00
facebook.com/cafesessan

Café Sessan

Storgatan 39, Trollhättan 
+46 (0)520 326 60
www.mammamia-thn.se

Ristorante mamma mia

The bishoṕ s Arms
Kungsgatan 33, Trollhättan
+46 (0)520 42 01 00
www.bishopsarms.com/Trollhattan

Scandic Swania
Storgatan 47-49, Trollhättan
+46 (0)52o 890 00
www.scandichotels.se/swania

Café gula huset
Sörbyn 120, Brålanda
+46 (0)521 315 15
www.cafegulahuset.se

Storgatan 36, Trollhättan
+46 (0)520 50 70 70
www.pinchos.se

Pinchos

mat & mer
Hamngatan (Fisketorget), Vänersborg
+46 (0)72 565 61 95
www.matochmer.se

Hamngatan 13, Vänersborg
+46 (0)521 181 51
www.koppargrillen.se

Koppargrillen

Brofästet Dalbobron, Vänersborg
+46 (0)70 949 17 44

Skogshyddans Café

Nabbensbergsvägen 2, Vänersborg 
+46 (0)521 57 57 20
www.qualityvanersborg.se

Quality hotel Vänersborg



I Vänersborgs Gymnastikförenings regi
och öppet alla dagar maj-sept 2016.

Vi serverar varma rätter, hembakat, våfflor mm. 
0521-123 75  •  www.skräcklestugan.se

Café i vackra 
Skräckleparken 
i Vänersborg!

Spiskupan Bergagården

Alla dagar kl. 11-16  
1/6 – 31/8 kl. 11-18  
Tel. 0521 – 22 12 45      
www.spiskupan.se

Öppettider

Malin & Annelie med personal hälsar 
Er välkomna!

Kungsgatan 13, Vänersborg
+46 (0)521 77 70 00 
www.starsnstripes.se/vanersborg. 

Stars And Stripes Steakhouse Ursands bryggan

Djupedalen 520, Vänersborg
+46 (0)521 74 27 70
www.ursand.se

Parkvägen 18, Vargön
+46 (0)521 26 00 00 
www.ronnum.se

Ronnums herrgård



Information & Inspiration

Allt detta är • Das alles ist • Alt dette er 
All this is • Dit alles is • Tout cela c’est

100 km

200 km

300 km

400 km

500 km

600 km

700 km

800 km

1000 km

1200 km

Event 2016

14/5  Motor
11/6  Djur
9/7  Rosrunda 
13/8  Närproducerat
10/9  Bygdefest
8/10  Loppisrunda
12/11  Hantverk
3/12  Julmarknad  
 och tomtetåget

Välkommen till Brålanda!

BRÅLANDA GALLERIA

Lokala företagare,  
privatpersoner och  
föreningar som  
samverkar för en 
attraktiv och levande 
landsbygd kallar vi

Brålanda-andan

www.bralandaforetagarforening.se
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Boende för
alla smaker.

bed&breakfast Furugården
Gärdhem Furugården 1, Trollhättan 
+46 (0)520 42 53 29   
www.furugarden.net

STF Vandrarhem Trollhättan
Tingvallavägen 12, Trollhättan 
+46 (0)520 129 60, www.svenskaturist-
foreningen.se/trollhattangulavillan

Storgatan 47-49, Trollhättan
+46 (0)520 890 00
www.scandichotels.se/swania

Scandic Swania
Assarebo Stenröset 2, Trollhättan 
+46 (0)520 707 10
www.stenrosetscamping.se

Stenrösets Camping & Stugor

Strömsberg, Trollhättan
+46 (0)520 129 90
www.alberthotell.com

Albert Kök hotell & Konferens

Polhemsgatan 6, Trollhättan
+46 (0)520 125 65
www.hoteltrollhattan.se

best Western hotel Trollhättan 

Kungsgatan 37, Trollhättan
+46 (0)520 125 30
www.hotellbele.se

hotell bele Sweden hotels
Åvägen 8, Sjuntorp
+46 (0)520 44 45 00
www.stenliden.se

Stenliden
Drottninggatan 17, Trollhättan
+46 (0)520 47 04 70
www.kungoscar.se

Clarion Collection hotel Kung Oscar
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Ursands Resort och Camping
Djupedalen 520, Vänersborg
+46 (0)521 186 66
www.ursand.se

Parkvägen 18, Vargön
+46 (0)521 26 00 00
www.ronnum.se

Ronnums herrgård
Hamngatan 7, Vänersborg
+46 (0)521 138 50
www.strandhotell.com

Strand hotell

Torpängens Stugor

Sjuntorp 
+46 (0)520 44 06 00 
www.torpangen.com

Koberg, Sollebrunn
+ 46 (0)322 470 04
www.koberg.se

Stuga på Kobergs ägor

Bengtsfors turistbyrå
+46 (0)531 52 63 55
www.dalsland.com

dalslands Stugförmedling
Edsvägen 14, Vänersborg
+46 (0)521 26 59 50
www.arenahotell.com

best Western Arena hotell 
Mistelgatan 7, Brålanda 
+46 (0)521 302 02 
www.bralandavandrarhem.se

brålanda hotell & Vandrarhem

Dr. Hehrnes väg 1, Vänersborg
+46 (0)521 699 65
www.hotellhehrne.se

hotell hehrne
Nabbensbergsvägen 2, Vänersborg 
+46 (0)521 57 57 20
www.qualityvanersborg.se

Quality hotel Vänersborg
Kyrkogatan 46, Vänersborg
+46 (0)70 719 26 46
www.hotell46.com

hotell 46:an

Trollhättans Camping 
hjulkvarnelund
Kungsportsvägen 7, Trollhättan
+46 (0)520 306 13  www.camping.se/p7
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MAJ
5-8 Brandhistoriska Sällskapets Rally THN

6 Shan Atci – Originalet, En av Sveriges största 
komiker åker ut med ny turne.

THN

7-8 Bikedagar, MC-festen nr ett THN

7-8 Mat Hantverks Safari i VästgötaLandet 
Fristorps Gård och Engelbrekts Gård 

THN/V.
TUNHEM

10 Författarkväll med liveband THN

11 VårRuset passar alla tjejer - gammal som ung. 
Spring, jogga eller gå banans fem kilometer 

VBG

12-15 Trollhättans TIDIG MUSIK-dagar. Festival för 
musik från medeltid, renässans och barock

THN

16-22 Musikveckan i Vänersborg VBG

21-22 Cykelfest i centrum och tävlingen ”CKW - 2 dagars” VBG

22 Tramp 100 – Gärdhem-Velanda THN

25 Veterantraktordag V.TUNHEM

26-28 Trollywood Animations-Festival THN

28 Veteranträff vid Tomterna i Holstorp V.TUNHEM

JUNI
2,9,16,23 Allsång i Plantaget VBG

3-6 Aqua Blå, Vatten- och Visfestival VBG

4 Butler ś Triathlon, Sveriges största  
motionstriathlon

THN

6 Nationaldagsfirande på flera platser                       THN/VBG

10-10/7  EM-byn i Plantagen VBG

11   Trollhättan City Trail THN

11-12 Nationell hundutställning, Restad Gård VBG

12 Tramp 100 - Upphärad THN

18-19 Golftävling Nordea Tour Future Series  
Silfvershiöldspokalen, Koberg GK 

THN

29-3/7 New Wines ekumeniska sommarkonferens  
Arena Vänersborg  

VBG

JULI
2 Vicious Rock, Folkets Park THN

2 Ok Skogsvargarna Trailrun VARGÖN

5 Älgens dag på Hunneberg VARGÖN

9 Diggiloo – Sveriges största sommarturné, Sanden VBG

15-17 Fallens Dagar – Sveriges äldsta stadsfestival med 
Kraftprovet – motionslopp 15 juli

THN

16-17 Sprint SM i rodd, simtävlingar m.m. i kanalen THN

26 Allsång på Forngården THN

29-31 Internationell skateboardtävling THN

31-6/8 Cykelturistveckan 2016 THN

AUGUSTI
2 Allsång på Forngården THN

2 Tramp 100 -  Åsaka-Norra Björke THN

4-7 Västgötastämman, Ursands camping VBG

12-13 Subkulturfestival, Folkets Park THN

20-21 Födelsedagskalaset Trollhättan 100 år THN

23-27 Alliansloppet – Världens största tävling för 
rullskidor 

THN

24-27 Internationell matmarknad THN

26-28 JNM i sportskytte THN

26-28 Fridamäss - evenemang i centrum VBG
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SEPTEMBER
 2 Vänerveckan, aktiviteter i marinan VBG

 7 Veteranbilsträff Bergagården Hunneberg VARGÖN

 3-4 Bergens dagar, vi välkomnar hösten VBG

 2-4 Trollhättan Hockey Trophy Ladies Edition, 
Slättbergshallen

THN

 3-4 Mat Hantverks Safari i VästgötaLandet  
Fristorps Gård och Engelbrekts Gård

THN/V.
TUNHEM

 4 Slussdagen familjedag i slussområdet  
Slussleden 100 år

THN

9 Kolmilan 30 års-jubileum VARGÖN

10 Sjuntorpsdagen SJUNTORP

11 Tramp 100 - Sjuntorp THN

17 Höstmarknad Engelbrekts Gård THN

25 Matfest – Närproducerat i Västra Götaland
Fristorps Gård och Engelbrekts Gård

VBG/THN

17-18 Älvkultur konstvandring i Götaälvdalen

OKTOBER
1 Hunneberg X-Mountain VARGÖN

1 Äpplets dag, Fristorps gård V TUNHEM

3-10 Seniorkulturveckan THN

9 En skam för Sverige 2 – Magnus Betnér  
och Soran Ismail

THN

14 Stefan Andersson, två akter med blandade  
låtar ur Stefans repertoar

THN

22 Poesifestival med intressanta och spännande 
författare och poeter

THN

27-6/11 Kulturveckan VBG

28-29 Trollhättan Jazz- och Bluesfestival THN

28-29 Vänersborgs Dance Festival VBG

NOVEMBER
2-6 Aurora Winter Festival VBG

4 Grottmannen - Robert Samuelsson THN

10 Omsorgsförvaltningens höstmässa THN

12 Munskänkarnas vinmässa, Sveriges största 
ideella vinmässa

THN

11 Mats Westling med mix av nytt och gammalt THN

11-13 Handla Vilt Naturligtvis, Närproducerade och 
unika hantverk 

VARGÖN

17-20 Julmarknad på Kobergs slott THN

18 Thomas Petersson – Tillbaka i Verkligheten THN

18-19 Novemberfestivalen. Arena för ung svensk film THN

26 Jul på Engelbrekts Gård THN

26 Julmarknad i Dalaborgsparken VBG

26-27 Julmarknad Handkraft THN

DECEMBER
3 Tomteparad och Julmarknad BRÅLANDA

10 Julmys i Musteriet, Fristorps Gård V.TUNHEM

11 Julmarknad på Storgatan THN

31 Nyårsfirande Fisketorget VBG

31 Nyårsfirande vid fallen med fyrverkeri  
och belyst fallpåsläpp

THN
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ÅTERKOMMANDE 
EVENEMANG
TROLLHÄTTAN

Jan-dec Första onsdagen  
i månaden

Månadsmarknad

Maj, jun, sep Lördagar Vatten i Trollhättefallen

Jun-aug Onsdagar Veteranbilsträff slussarna

Jul-aug Dagligen Vatten i Trollhättefallen

Jul-aug Söndagar Musik i Konsthallen 3 juli -14 augusti
ej 17 juli (Fallens Dagar)

VÄNERSBORG

Jan-dec Sista måndagen  
i månaden

Månadsmarknad i Vänersborg

Jan–nov  Andra lördagen  
i månaden

Temadagar i Brålanda

Jun-aug Onsdagar Bilbingo på Sanden 3 juni-5 augusti

Aug-sep Söndagar Bilbingo på Sanden 16 augusti-27 
september

KONST OCH  
UTSTÄLLNINGAR
KONSTHALLEN TROLLHÄTTAN

1 mar-15 maj Jubileumsutställning 100 år genom 100 bilder

2 jul-21 aug Nina Bondesson & Carolina Falkholt

27 aug-18 sep         Öppen salong

VÄNERSBORGS KONSTHALL

7 maj-11 jun Marta Runemark och Sem Larsen

18 jun-13 aug Hannah Streefkerk och Greger Ståhlgren

27 aug-1 okt Nils Ramhöj

8 okt-12 nov  Ditte Johansson, Mona Petersson och Maria Hägglund

19 nov-  Grafiska landskap - Mats Svensson,  
                                         Marie Isaksson, Kristina Thun och Erja Tienvieri

VÄNERSBORGS MUSEUM

20 feb-13 nov          Nannis Skissbok – en historia om förlust och rikedom
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 www.aquabla.nu • facebook.com/aquabla

FESTIVAL 
MUSIK FRÅN FEM SCENER
POP, ROCK, SCHLAGER
& VISFESTIVAL

KNALLAR & UTSTÄLLARE 
AKTIVITETER FÖR 

HELA FAMILJEN
MAT & DRYCK 

FESTIVAL
i Vänersborg 5-7 juni   

i Vänersborg
3-6 juni   
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Assistancekåren  Car service
Öppet dygnet runt, 24 hours/day  +46 (0)20 91 29 12

Bibliotek  Library 
Trollhättans och Vänersborgs Bibliotek. Internet, dagstidningar, 
tidskrifter, resehandböcker och evenemang. 
The librarys in Trollhättan and Vänersborg. Internet, daily paper,  
magazines, travel guidebooks and events.

Biogas  Natural gas
Trollhättan Sågaregatan 12 
Brålanda Qstar Göteborgsvägen 
Vänersborg Johannesbergsvägen 1 

Båtservice  Boat service
Westberg Marin, Kardanv. 63, Trollhättan  +46 (0)520 42 82 77 
Vänersborgs Gästhamn & Marina  +46 (0)521 657 09

Cyklar att hyra  Bike rental
Turistbyrån Trollhättan   +46 (0)520 135 09 
Turistbyrån Vänersborg +46 (0)521 135 09  
Butik Unik Kungsgatan 3, Vänersborg  +46 (0)703 15 96 97

Flygplats  Airport
Trollhättan-Vänersborgs Flygplats, Malöga +46 (0)520 825 00

Gasol  LPG
Trollhättan 
OK Q8 Statoil, Shell, Fritidscenter Ladugårdsvägen 25 
Plastmodeller K&R Johansson Kardanvägen 19 
CRM, Ljungvägen 5

Vänersborg 
OK Q8, Shell, Tools Svarvargatan 2 
Vänersborgs Gästhamn och Marina

Husbilar Ställplatser Camper park
Trollhättan 
Slussarna, östra sidan, Åkerssjövägen 50  
Engelbrekts Gård, Holm +46 (0)70 897 84 92 
Vänersborg 
Vänersborg, Gästhamn och Marina +46 (0)521 657 09

Laddningsstation elbilar 
Battery chargingstation electric cars

Trollhättan 
Stadshuset, Gärdhemsvägen 9 
Innovatumområdet, Nohabgatan 18 A 
Överby köpcenter, Anes väg

Parkering Parking
Trollhättan 
En timmes fri parkering i centrum med P-skiva. 
Långtidsparkering vid järnvägsstationen, Resecentrum. 
One-hour free parking downtown with a parking disk.  
Long-time parking at Resecentrum.

Vänersborg 
Upp till fyra timmars avgiftsfri parkering med P-skiva 
Långtidsparkering nära järnvägsstationen, Resecentrum 
Four-hour free parking with a parking disk. Long-time parking close to 
Resecentrum.

Polis Police
Akuta ärenden Emergency   112 
Icke akuta ärenden  Non-urgent matters   114 14 
 
Trollhättan Klintvägen 2 
Vänersborg Residensgatan 30

Post centrala ombud Post Office
Trollhättan ICA Supermarket, Kungsgatan 30  +46 (0)520 125 50 
Vänersborg ICA Kvantum, Brogatan 4            +46 (0)521 26 06 10

Sjukvård Medical Care 
Akuta sjukdomsfall Emergency   112 
Vårdguiden Central information number   1177 
Jourcentralen Trollhättan Emergency ward  
Strömsviksvägen 16  
Mån-fre 17-22, lör-sön 12-19  +46 (0)520 833 82 
Mon-Fri 17-22, sat-sun 12-19 
Akuten NÄL öppen dygnet runt 
The emergency ward at NÄL open 24 hours/day

Bra att veta   
Good to know
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Symbolförklaringar Symbols  Symbole

Systembolag Alcoholic Beverages
Trollhättan Kungsgatan 32 +46 (0)520 100 19
Trollhättan Anes väg 2 Överby Köpcenter  +46 (0)520 122 70
Vänersborg Sundsgatan 6 +46 (0)521 100 96

Tandvård jour Dental Emergencies
Tandvård jour, Dental Emergencies +46 (0)10 435 00 00

Taxi Taxi
Taxi Trollhättan  +46 (0)520 820 00 
Taxi Väst +46 (0)521 45 90 00 
Flygtaxi, Trollhättans Hyrverk  +46 (0)520 47 99 60

Tåg & buss Train and bus
På Visit Trollhättan Vänersborg får du alltid personlig service 
Vi säljer tåg- och bussbiljetter 
At Visit Trollhättan Vänersborg you always get personal service 
We sell train and bus tickets 
Kungsgatan 9, Vänersborg  +46 (0)521 100 27

Veterinär Veterinarian
Trollhättan, Djurfarmacia, Apoteket Trollet  +46 (0)520 52 08 90 
Vänersborg,Trestads Djurklinik  +46 (0)521 25 50 53

Fritidsfiske
Angling, Sportangeln

Gästhamn
Guest harbour, Seglerhafen

Hotellrum
Hotel room, Hotelzimmer

Kiosk
Kiosk, Kiosk

Motionsslinga
Jogging trail, Trimm-dich-Pfad

Pool
Heated pool, Beheiztes Bad

Pub
Pub, Pub/Kneipe

Lekplats
Playground, Spielplatz

Husbil Ställplatser
Camper park, Camper Parken

Friluftsbad/havsbad
Open-air swimming, Freibad/Seebad

Elbilsladdning
Electric vehicle charging, Stromtankstelle

Bastu
Sauna, Sauna

Bangolf
Miniature golf, Minigolf

Boule
Boule, Boule

Båtslip
Boat slip, Bootsrampe

Båtuthyrning
Boat rental, Bootsvermietung

Café
Café, Café

Cykeluthyrning
Bicycle rental, Fahrradvermietung

Biogas
Natural gas, Biogas

Buss
Bus, Bus

Trådlöst internet
Wireless Internet, Drahtloses-Internet

Restaurang m rättigheter
Fully licensed rest, Rest. m. vollst. Schankkonzessionen

Servicebutik
Convenience store, Servicegeschäft

Simhall
Indoor pool, Schwimmhalle

Stuga
Cottage/ Ferienhaus/Ferienwohnung 

Torktumlare
Dryer, Trockner/Trockenschrank

Tvättmaskin
Washer, Waschmaschine

Vandrarhemsrum
Youth hostel, Jugendherberge

Vandringsled
Hiking trail, Wanderweg

Ädelfiske
Game fishing, Edelfischangeln

Tåg
Train, Zug

Instagram
Instagram

Facebok
Facebook



TROLLHÄTTAN



VÄNERSBORG
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En destination. Två städer.

www.visittv.se  |  info@visittv.se

Trollhättans turistbyrå
Åkerssjövägen 10 461 53 Trollhättan
Tel +46 (0)520 135 09

Vänersborgs turistbyrå
Kungsgatan 9 462 33 Vänersborg
Tel +46 (0)521 135 09 
tåg & buss +46 (0)521 100 27
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Restid med bil
Travel time by car
Gothenburg 45 min
Stockholm 5 hours
Oslo 3 hours
Copenhagen 6 hours


