
”En lantlig dröm”
Välkommen till Grästorp!



Grästorp med sin vackra landsbygd och varierade natur är beläget söder om 
Vänern. Här finns åkerlandskap, platåberget Hunneberg med skog, djur, sjöar 
och vackra vandringsleder, naturskyddsområdet Dättern, en vik av Vänern, skog 
och den fiskrika ån Nossan som ovanligt nog rinner norrut! 

Förutom den vackra naturen finns det gott om olika aktiviteter och sevärdheter 
att välja bland. Här finns stora folkfester som Grästorpsfestivalen, Kulturveckan 
och Nossan Ljusfestival, golfspel på Ekarnas Golfklubb och musikkvällar. Det 
anordnas myskvällar i Kroken med flottfärd, Bonnamarknad och fiske i Nossan. 
Här finns olika sevärdheter som många runstenar, kyrkor och fornstugor. 
Utsikten från Hunneberg över Grästorp är fantastisk! Vi har även ett bra utbud av 
restauranger för trevliga matupplevelser och mysiga caféer belägna både centralt 
och strax utanför i lantliga miljöer.

Grästorp har ett utmärkt geografiskt läge mitt i Västra Götaland! Med 
Trollhättan, Vänersborg, Lidköping och Vara  inom 3 mils avstånd. Grästorp är 
perfekt som utgångspunkt för utflykter både i Skaraborg och västerut. Det går 
tåg/bussar och utmärkta vägar hit. 

Välkommen!

Tips på länkar:

www.grastorp.se 
www.vastsverige.com 
www.skaraborg.nu 
www.skaraborgsleder.se
www.visittrollhattanvanersborg.se
www.algensberg.com

Hunneberg

Välkommen till Grästorp!

Spökhuset



Vandringsleder, cykelvägar & kolmilor
Vandringsleder
Forshallspromenaden, Grästorpspromenaden, Vänerslingan, Tengenerundan, 
Tengenepromenaden, Hunneberg och vildmarksleden Rolken är några av de 
fina vandringsleder som finns i Grästorp. Längs Tengenepromenaden finns fina 
rastplatser. Flera av promenaderna startar vid Ekarnas Motell och Vandrarhem 
vid Riksväg 47. Dessutom finns det motionsspår på Skubbet och många fina 
cykelvägar. För mer information om cykelvägar besök vår hemsida, 
www.grastorp.se under Turism.

Kolmilor
Att anlägga kolmilor är en gammal uppskattad tradition! Varje vår tänder 
Tengenekolarna en kolmila vid Tingsgården, Tengene, och varje höst tänder 
Hunnebergskolarna en kolmila på Hunneberg. Det är gemytligt och många som 
träffas. 

Tengenepromenaden

Hunneberg



Aktiviteter
Det finns gott om aktiviteter att välja på i Grästorp! Förutom festivaler och 
musikunderhållning av olika slag kan man fiska, bada, åka flotte, spela golf, 
campa, vandra och besöka Spökhuset Grästorp. Mer information hittar du 
på vår hemsida, www.grastorp.se under evenemang. 

Ekarnas Golfklubb
Ekarnas Golfklubb har en 18-hålsbana som ligger vackert vid ån Nossan. 
Här finns även restaurang och motell, även för dig som inte spelar golf.                                           
Telefon: 0514-120 61    E-post: info@ekarnasgk.se
Adress: Balders väg 12, 467 31 Grästorp   www.ekarnasgk.se

Spökhuset Grästorp
Välkommen till spökhuset om du törs! Spökhuset är för vuxna och barn över 
12 år. Det är populärt för grupper, arbetsplatser, svensexor och möhippor. 
Måste förbokas!
Telefon: 0514-102 20    E-post: stefanbodhall@hotmail.com                                                   
www.123minsida.se/spokhuset

Fiske
Ån Nossan är speciell eftersom det är ett av få vattendrag som rinner norrut! 
Det finns mycket fisk av många arter här, som exempelvis abborre, gädda, 
björkna, ruda och asp. Fiskekort köps i Grästorps Järnhandel, Bankgatan 1. 
Telefon: 0514-587 70 eller hos Gunnel i Grästorp, Telefon: 0703-73 89 11.



Flottfärd och myskväll i Kroken 
Välkommen på myskväll vid Nossan med grillning, flottfärd, paddling och bad i 
badtunna. Telefon: 0703-73 89 11  E-post: gunneligrastorp@gmail.com 
www.gunneligrastorp.se

Gardesanna

Grästorps bad och camping
På Lunneviområdet i centrala Grästorp finns Hälsoborgens bad och camping 
för bad, boende och träning. För den som även vill vara aktiv på semestern 
finns ett gym i nyrenoverade lokaler centralt beläget. 
Telefon: 0514-514 10, E-post: camping@halsoborgen.org                             
Adress: Lunnevivägen 4, 467 40 Grästorp   www.grastorpsbadet.com

Bäversafari i Ekopark Halle-Hunneberg
Följ med på ett spännande äventyr i Västsveriges enda ekopark! Tillsammans 
med en certifierad naturguide från Kungajaktmuseet Älgens Berg ges du nu 
möjligheten att få veta mer om bävern och hans liv på Hunneberg.



I Grästorp har vi tre större festivaler varje år, Kultutveckan i maj 
Grästorpsfestivalen i augusti och Nossan Ljusfestival i oktober. Alla är 
folkfester med musikunderhållning för både stora och små, och det kommer 
tusentals besökare! Det finns även andra tillfällen att njuta av musik i Grästorp! Vi 
har musik i sommarkväll i kyrkorna, där det är olika teman och musikstilar de olika 
kvällarna. Dessutom är det musikunderhållning och bio på Grästorps Konserthus 
under hela året. På www.grastorp.se kan du läsa mer.

Erik Segerstedt

Robin Stjernberg

Kulturveckan
Kulturveckan infaller i maj varje år och är en vecka fylld med olika aktiviteter och 
evenemang. Utställningar, musikunderhållning och föreläsningar är bara några av 
dem. Läs mer på www.grastorp.se under evenemang.

Festivaler, musik och bio



Grästorpsfestivalen
På Grästorpsfestivalen, som pågår under några dagar i augusti, är utbudet stort 
med både aktiviteter och underhållning. Vi har karnevalståg, musikunderhållning,  
stadsrally, talangjakt, tävlingar, folkhälsoloppet för alla åldrar, motorutställning, 
marknadsstånd och karuseller eller hoppborg för barnen. Matservering finns 
förstås också och butikerna har öppet extra länge. På kvällen är det festligheter 
med dans och musikuppträdande. Läs mer på www.grastorp.se.

Nossans Ljusfestival
Första till och med andra lördagen i oktober är det Nossan Ljusfestival i Grästorp 
och det brukar komma 25.000 besökare! Ån Nossan och gångpromenaden är 
vackert belyst, och det är musikunderhållning med olika teman och kända artister. 
Det är matservering varje kväll. Spökhuset, trollskogen och näcken finns minst 
några kvällar. Läs mer på www.nossanljusfestival.se.



Matupplevelser i Grästorp
Restaurang Växthus Oskar 
På Växthus Oskar kan du äta riktigt god mat som är 
närproducerad. Här kan du även köpa med dig 
närproducerade matprodukter. Ska du på utflykt 
kan du köpa med dig en god picknickkorg!
Telefon: 0761- 07 54 40
E-post: rvo6814@gmail.com                               
Adress: Oskarsgatan 40, 467 32 Grästorp
www.restaurang-vaxthusoskar.se 

Servering på Grästorps Konserthus
Det är öppet för sällskap, som kan beställa god 
närproducerad mat. Här finns även konferensrum. 
Telefon: 0514-100 51                                                  
E-post: konsert.grastorp@gmail.com                  
Adress: Österlånggatan 11, 467 30 Grästorp
www.grastorpskonserthus.nu/konferenser

Ekarnas golfrestaurang
Hit är alla välkomna att äta god mat och fräsch 
salladsbuffé. I restaurangen finns en stor glasveranda 
med skön utsikt över vackra ekar och ån Nossan. 
Adress: Balders väg 12,  467 31 Grästorp                                                 
E-post: restaurang@ekarnasgk.se 
Telefon: 0514-120 64                                
www.ekarnasgk.se

Det finns även andra restauranger i Grästorp 
där du kan äta gott. Bland annat, Kvarterskrogen, 
Thai Palatset och flera pizzerior. 

Värdshuset Tre Älgar
Bra läge vid rondellen där riksväg 44 och 47 
möts. Värdshuset Tre Älgar ligger på den 
vackra västgötaslätten. Njut av god mat och 
dryck i en trivsam vägkrogsmiljö.
Telefon: 0514-401 60
E-post: tre.algar@telia.com
Adress: Flo Bergskullen 2, 467 92 Grästorp
www.trealgar.se



Värdshuset Mat & Dryck
Värdshuset Mat & Dryck lägger fokus på bra och 
gedigen husmanskost på luncherna och god mat och 
dryck i en mysig och hemtrevlig miljö på helgerna. 
Telefon: 0514-104 50
E-post: info@vardshusetgrastorp.se
Adress: Södergatan 37, 467 40 Grästorp
www.vardshusetgrastorp.se

Mäjens Glass & Maräng 
På Mäjens Glass & Maräng tillverkar man bland 
annat sin egen glass. Här kan du fika i lantlig 
miljö och även köpa med dig hem. 
Telefon: 0705-16 04 63, 0703- 85 73 38
E-post: info@majensglass.se
Adress: Håle Stommen 3, 467 91 Grästorp
www.majensglass.se

Kulturcaféet
Kulturcaféet finns i Kulturhuset vid
Tingshustorget i Grästorp. Här serveras 
lokalproducerad och ekologisk lunch och fika.
Adress: Oskarsgatan 25A, 467 40 Grästorp
Telefon: 0514-100 80

Dessutom finns det fler sommarcaféer som 
Särestads Landsbygdsmuseum, Skogshyddan 
och Flakebergs hembygdsgård.

Café Nordstan 
Här finns mycket goda bakverk, smörgåsar, 
frukost och annat njutbart.
Telefon: 0514-518 14 
Adress: Storgatan 6, 467 40 Grästorp
www.cafenordstan.se



Sevärdheter

Holkkvarn från 1700-talet

I Grästorp finns det sevärdheter som det fågelrikaNaturreservatet Dättern 
vid Sjöryd, Längnums gamla kyrkogård, Pynte-Karls stuga i Täng och en 
”Vécke-sten” som är ett ton tungt flyttblock som har fått sitt namn för att en 
människa ensam orkar vicka på den. Utefter den gamla järnvägsbanken förbi 
Frambo gård finns möjlighet att parkera bil för en kort promenad in till stenen.

Holkkvarn från 1700-talet

Viggen på pelare

Utsikt från Hunneberg

Forshall

Dättern



Runstenar, kyrkor och fornstugor
I Grästorp finns det gott om runstenar, vackra kyrkor och ett par fornstugor.

Runstenar 
Flo, Lars Svensgården Bragnum
Flo, kyrkogården
Sal, utanför kyrkogården
Ås, inmurad i kyrkan
Särestad, kyrkogården
Håle, ödekyrkogården , 2st
Tängs gamla kyrkogård, 2st
Grästorp, Stora Västölet
Bjärby, Lärkegapets åker
Bjärby, Töfta Börjesgården
Hyringa, ödekyrkogården 
Sparlösastenen

Fornstuga i Flakeberg

Kyrkor
Flakeberg kyrka
Flo kyrka
Fridhems kyrka
Grästorps kyrka 
Håle-Tängs kyrka 
Sals kyrka 
Särestads kyrka
Tengene kyrka 
Trökörna kyrka
Ås kyrka                                              
Malma Kapell
www.svenskakyrkangrastorp.se

Stora Västölet
Malma Kapell

Fornstuga i Flakeberg

Flakeberg Kyrka



Antikt och loppis
Vi har ett rikligt utbud av antik- och second handbutiker. Här kan du göra fynd! 

Återvändan bjuder på en härlig blandning av gamla ting. Här finns stora 
möjligheter att fynda, allt från porslin till cyklar. Lions har loppmarknad i det 
gamla godsmagasinet vid järnvägen. Hos Grästorp Antik & Auktion finner du 
noga utvalda antikviteter i en spännande miljö. Det är en kvalitetsbutik med 
möjlighet till fynd. 

Grästorp Antik & Auktion AB
Adress: Storgatan 1, 467 40 Grästorp
Telefon: 0704-61 44 00
info@grastorpauktion.se
www.grastorpauktion.se

Återvändan, Kooperativet Lärkan
Adress: Nygatan 2, 467 40 Grästorp
Telefon: 0514-392 00
info@kooperativetlarkan.se
www.kooperativetlarkan.se

Lions loppmarknad
Godsmagasinet vid järnvägen i 
centrala Grästorp.



Museum
I Grästorp finns Grästorps museum och Särestads landsbygdsmuseum. 
Dessutom finns F7 Gårds & Flottiljmuseum och Kungajaktsmuseet Älgens Berg 
strax utanför kommungränsen. 

Grästorps museum 
På Grästorps museum finns intressanta interiörer, en uppbyggd gata med butiker 
och många fina saker från Grästorps historia. Åse och Viste Hembygdsförening: 
Telefon: 0514-515 07, 0514-103 58, 0703-03 02 52. Adress: Oskarsgatan 38. 
Mer information finns på www.grastorp.se under turism.

Särestads Landsbygdsmuseum 
I Grästorps Landsbygdsmuseum finns 2.500 m² med jordbruksredskap, traktorer, 
maskiner och hushållsapparater av alla de slag. Dessutom anordnas temadagar. 
Telefon: 0514-300 45, 0705-70 65 71, 0708-92 91 92. 
www.sarestadlandsbygdsmuseum.se

Kungajaktsmuseet Älgens Berg 
Kungajaktsmuseet Älgens Berg med djur och natur som tema är en upplevelse väl 
värt att besöka! Här finns även restaurang Spiskupan med god mat och fika. 
Telefon: 0521-27 00 40 E-post: museet@algensberg.com  www.algensberg.com

F7 Gårds- och flottiljmuseum 
På Skaraborgs flygflottilj i Såtenäs finns F7 Gårds- och flottiljmuseum som berättar 
om dess verksamhet och historia, samt en villa som är inredd som på tidigt 40-tal. 
Telefon: 0708-87 00 16 E-post: pelle.ahrlund@mil.se



Marknader och utställningar

Bonnamarknad, torgmarknad och julmarknaden Handla Vilt  
Naturligtvis
Det säljs närproducerad kvalitetsmat på den populära Bonnamarknaden sista 
söndagen i maj-oktober vid Tre Älgar, där Riksväg 44 och Riksväg 47 möts. Det  
är torgmarknad på torget i Grästorp första fredagen i månaderna april-december. 

I november är det julmarknaden Handla Vilt Naturligtvis på Hunneberg. Där 
kan man handla närproducerade kvalitetsprodukter som mat och hantverk, 
besöka Kungajaktsmuseet Älgens Berg och äta god mat på Bergagårdens 
restaurang Spiskupan.

Utställningar
Det brukar vara motorutställning med gammaldags bilar, mopeder och 
motorcyklar på Grästorpsfestivalen i Augusti varje år. Är du intresserad av konst-
och foto finns det utställningar på t ex Galleri Emmas och Kulturhuset på torget. 
Läs mer på www.grastorp.se under evenemang.



Boende
I Grästorp finns det camping, motell, vandrarhem, stugor och Bed & Breakfast. 
Bor du i Grästorp har du nära till många sevärdheter både här och i  
grannkommunerna! Grästorp är en perfekt utgångspunkt för utflykter!

Grästorps bad och camping 
På Lunneviområdet i centrala Grästorp finns en 
trestjärnig camping vid badhus och 
idrottsanläggningar. Förutom camping finns det 
även en stuga att hyra. Dusch, toalett och tillgång 
till kök ingår i campingpriset. Det erbjuds även 
bubbelbad, bastu, gruppträning och gym.                               
Adress: Lunnevivägen 4, 467 40 Grästorp
Telefon: 0514-514 10
E-post: grastorp@halsoborgen.org 
www.grastorpsbadet.com 

Ekarnas motell och vandrarhem 
Ekarnas motell och vandrarhem ligger vackert vid 
ån Nossan och Ekarnas Golfklubb. Här är du 
välkommen även om du inte golfar! Det finns sex 
dubbelrum i hotelldelen med dusch, toalett och TV 
på rummen. I vandrarhemsdelen finns det sex rum 
med fyra bäddar i varje rum. Ett gemensamt 
pentry, duschar och toaletter finns i korridoren. 
Restaurang finns även i närheten.                                             
Adress: Balders väg 12, 467 31 Grästorp
Telefon: 0514-120 64                                                 
E-post: motell@ekarnasgk.se                 
www.ekarnasgk.se 

Stugor och Bed & Breakfast
Det finns även stugor (både enklare och med hög 
standard) och Bed & Breakfast! Läs mer om 
dem på www.grastorp.se under Turism.



I Grästorp bor du lantligt och vackert men ändå centralt då det är beläget mitt i 
Västra Götaland. Med kombinationen vacker natur och möjligheten till många 
aktiviteter i närliggande städer, är Grästorp den perfekta platsen för alla i 
familjen.

Badplatser (3 mil)
I närheten av Grästorp finns det flera möjligheter till bad i Vänern. Gaddesanna 
med 2 mil från Grästorp, ligger på vägen mot Vänersnäs och har sandstrand, 
klippor och det är långgrunt i vattnet. Åker du längre ut på Vänersnäs kan du 
hitta många smultronställen för bad vid klipporna. Åker du mot Tun kan du 
bada vid klipporna i Friel. 

Dagsturer!

Läckö Slott (5 mil)
På en klippa vid Vänern reser sig Läckö Slott, lockande med barockprakt, 
sinnlig trädgård, glänsande skatter och anrika medeltidsvalv. Hit strömmar 
besökare från hela världen; stora som små, friluftsmänniskor och musikälskare, 
historiskt hungriga eller bara avslappnat semesterlediga. 

Skara Sommarland (6 mil)
Med fyra miljoner liter vattenäventyr, tivoli och gokart är Skara Sommarland en 
plats för dem som inte vill att det roliga ska ta slut.



Västkusten (7 mil)
Bohuslän är som det är; naturens blå, vindpinad karghet som lockar till både 
aktivitet och ett storslaget lugn. Salta livet med havet, maten och kulturen 
präglade av Sveriges vackraste skärgård.

Borås Djurpark (8 mil)
Borås djurpark är en 40 hektar stor djurpark, anlagd 1962 i norra delen av 
centrala Borås. Den profilerar sig som Sveriges första Afrika med sina 50 års 
erfarenhet. Idag finns 500 djur av 80 olika arter i parken.

Liseberg (10 mil)
Med både åk- och upplevelseattraktioner, hundratusentals blommor, kramiga 
kaniner, mat, dryck och underhållning på scen och teater erbjuder Liseberg 
aktiviteter för alla året om.



Turistinformation!

Turistinformation i Kulturhuset: 0514-100 80    
grastorpsturistforening@gmail.com     
Adress: Oskarsgatan 25A, 467 40 Grästorp                                  
www.grastorpsturistforening.se 

Medborgarkontoret: 0514-582 30
medborgarkontoret@grastorp.se
Adress: Kommunens Hus, Jon Jespersgatan 28, 467 31 Grästorp  
www.grastorp.se

Grästorps bad och camping: 0514-514 10 
camping@halsoborgen.org
Adress: Lunnevivägen 4, 467 40 Grästorp                                         
www.grastorpsbadet.se      

Ekarnas Golfklubb: 0514-120 61
info@ekarnasgk.se                                                                                                           
Adress: Balders väg 12, 467 31 Grästorp 
www.ekarnasgk.se 



Karta!

Tryckår 2015




