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Välkommen  
till Mölndal
...som ligger endast 10 minuter söder om Göteborg. Det är i Mölndal som stads-
miljön övergår till landsbygd och var du än befinner dig i kommunen, har du 
alltid naturen runt hörnet. Både stor och liten finner något att upptäcka i Mölndal, 
Kållered och Lindome. Besök oss i turistbyrån på Gunnebo slott, Infocentralen i 
stadshuset eller sök information på egen hand på www.vastsverige.com/molndal

Welcome to Mölndal
...which is situated only ten minutes south of Gothenburg. In Mölndal, the city 
landscape meets the countryside with its many beautiful lakes. Both children and 
adults are invited to discover the sights in Mölndal, Kållered and Lindome. You 
find the tourist office at Gunnebo House and Gardens, the information centre in 
the town hall and an informative web page at www.vastsverige.com/molndal
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Gunnebo ligger mellan Stensjön 
och Rådasjön i östra Mölndal och 
förutom de vackra slottssalarna och 
de välskötta trädgårdarna, finner du 
flera evenemang på anläggningen 
året runt. Gunnebo uppfördes som ett 
påkostat lantställe åt den välbärgade 
göteborgsfamiljen Hall, som drev ett 
framgångsrikt export- och import- 
företag i slutet av 1700-talet.

Arkitekt Carl Wilhelm Carlberg ritade 
Gunnebo som en väl sammanhållen 
herrgårdsmiljö. Ritningar föreställande 
allt från situationsplaner och slottsfasader 
till möbel- och detaljritningar finns beva-
rade och har legat till grund för flertalet 
rekonstruktioner. Idag är Gunnebo en 
levande 1700-talsmiljö där trädgårdar och

kulturlandskap brukas i stor utsträckning 
som man gjorde på 1700-talet. I köksträd-
gårdarna odlas ekologiska grönsaker och 
kryddor som används i köket på Gunnebo 
Kaffehus och Krog.

Just nu pågår rekonstruktionen av det 
rikt dekorerade orangeriet, som när det 
står färdigt kommer vara en arbetsplats 
för slottets trädgårdsmästare. Orangeriet 
kan besökas vid guidade visningar.

Öppet:
Butik och kaffehus: dagligen (utom julafton, 
juldagen, nyårsafton, nyårsdagen)
Slottet visas vid guidade turer.
Christina Halls väg, Tel: 031-334 16 00
www.gunneboslott.se 

Gunnebo house  
and gardens
Welcome to one of Sweden’s foremost 
estates from the 18th century. Gunnebo 
was built by the wealthy business man 
John Hall at the end of the 18th century 
as a summer villa for his family. The city 
architect of Gothenburg, Carl Wilhelm 
Carlberg, designed the buildings, furniture 
and gardens as a totally designed site. 
When visiting Gunnebo, you will find  
a coffee house and restaurant, a gift shop 
and events throughout the year. Find out 
about the fascinating history of the rise 
and fall of the Hall family during  
a guided tour of the house.

Gunnebo slott och trädgårdar
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Redan under 1300-talet nyttjades den 
dånande forsen för kvarnar att mala 
säd med. Kvarnarna blev kvar genom 
århundradena och flera verksamheter 
tillkom, exempelvis papperstillverkning 
under 1600-talet. Under 1800-talet 
utvecklades verksamheterna till 
industrier med exempelvis oljeslageri 
och textilindustri. Även om kvarnarna 
försvann behöll Kvarnbyn sitt namn. 
Mölndals kvarnby fick betydelse för 
Göteborgsregionens utveckling i stort. 

Idag står de gamla industribyggnaderna 
kvar och bildar fond till det skum-
mande vattnet, som aldrig upphör att 
forsa fram. Fallhöjden är 48 meter. På 
kvällarna är fallen upplysta och man 
kan se vattnet kasta sig ner mellan de 
höga, mörka fabriksväggarna. Extra 

spektakulära är fallen vintertid när frost 
och istappar förstärker intrycket. 

Från mitten av 1800-talet började 
arbetarbostäder att byggas på bergsslutt-
ningarna kring forsen. Idag är Kvarnbyn 
ett attraktivt bostadsområde med 
välbevarad småstadsbebyggelse och gator 
som klättrar uppför backarna. Kring de 
historiska kvarteren förbereds för och 
byggs nya bostäder.
 
Mölndals kvarnby är idag ett område 
av kulturhistoriskt riksintresse. Tre 
större evenemang sker i Kvarnbyn 
varje år. Våren hälsas välkommen med 
Kvarnbydagen, en aktivitetsfylld söndag 
där föreningar och företag i Kvarnbyn 
visar upp sig. I slutet av sommaren sker 
Kulturnatten, då utställningar, musik och 

dansuppvisningar samsas i de spännande 
lokalerna fram till midnatt. Inför julen 
är det dags för julmarknad med tema 
hållbarhet och återbrukande. 
 
I Kvarnbyn ligger Mölndals stadsmuseum 
som har öppet året runt med fri entré 
samt Mölndals hembygdsförenings 
museer som bland annat visar industri-
historia och berättar om levnadsöden 
från Kvarnbyn. På egen hand kan du 
utforska Kvarnbyns historia med hjälp 
av informationsskyltar längs forsen 
och på byggnaderna, eller hämta en 
kvarnbybroschyr med vandringskarta på 
stadsmuseet. Utöver museerna finns ett 
varierande utbud av verksamheter som 
exempelvis nischade butiker, kultur-
verkstäder och matställen. 

Mölndals Kvarnby
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Kvarnbyn
Gretadecor
Vintage och nytt nordiskt porslin, textil 
och keramik.
Öppet:
Torsdag kl. 15–18, söndag kl. 12–16
Götaforsliden 17, Tel: 070-110 30 79
www.gretadecor.se 

Kvarnby Art
Här kan du måla keramik tillsammans 
med familjen eller arbetskollegorna. 
Kursverksamhet och försäljning av 
konsthantverk.
Öppet:
Tisdag kl. 16–20, onsdag kl. 10–18,  
torsdag kl. 16–20, fredag–lördag kl. 10–18, 
söndag kl. 10–17
Götaforsliden 17, Tel: 0700-90 50 99
www.kvarnbyart.se

Kvarnbyns handpappersbruk
Mölndal fick sitt första handpappersbruk 
redan på 1600-talet. Passa gärna på att 
göra ditt eget papper i verkstaden. I 
butiken hittar du kulörta ark och vacker 
papperskonst. För aktuella kurstillfällen, 
se hemsidan.
Öppet:
Tisdag kl. 14–18, onsdag kl. 12–16
Norra Forsåkersgatan 4, Tel: 031-27 76 37
www.kvarnbynshandpapper.org

Mölndals hembygdsmuseer
Kliv över tröskeln till hembygdsmuseerna 
i Kvarnbyn och du möts av mölndals-
historia, mormors kuddar och minnen 
från gångna tider.
Öppet:
Jan–maj och sept–dec: söndagar kl. 13–16
Juli: onsdagar kl. 18–19 vid programkvällar
Juni och augusti: stängt
Royens gata 8, Götaforsliden 14 
Tel: 031-27 56 69

Returum Second Hand
Returum arbetar medvetet med 
återanvändning och att ta tillvara på 
mänskliga resurser. Här är allt och alla 
värda en andra chans!
Måndag–fredag 10–18
Lördag–söndag 10–16
Götaforsliden 17, Tel: 072-369 37 94

Kvarnbyn 
– a historic industrial area 
This is where Mölndal was founded 
several hundred years ago. The mighty 
rapids was the perfect place for mills 
and, later on, for industry. Today you’ll 
find museums, cafés, restaurants, local 
businesses and handicraft in Kvarnbyn. 
At Lim och Handtryck, wallpapers are 
made by an 19th century machine. At 
Kvarnbyns handpappersbruk you can 
purchase hand-made paper art. The local 
history museums in Kvarnbyn tell stories 
of times past in Mölndal.
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Mölndals stadsmuseum är ett  
kulturhistoriskt museum som ligger 
intill forsen i det gamla industriområdet 
Kvarnbyn, bara en kvarts promenad 
från Mölndals centrum och tio minuters 
bilfärd från Göteborg. 

I museets lokaler, som en gång var 
strumpfabrik, finns utställningar, butik 
och café. Museibutiken har ett prisvärt 
och omsorgsfullt utvalt sortiment med 
en miljömedveten profil. I Forscaféet 
serveras lunch och fika i det som förr  
var fabrikens kök, eller på uteserveringen 
rakt ovanför forsen.
 
Din och min stad
I fotoutställningen Din och min stad visas 
äldre bilder av Mölndal, som ställs mot 
nya foton tagna på samma plats och ur 
samma vinkel. Utställningen visas t.o.m. 
24 april 2016

Gosedjur
Kom till museet och gör en djupdykning 
bland mjukdjur i utställning Gosedjur! 
Här möter du berättelser om våra mjuka 
vänners historia, vad som händer i våra 
kroppar när vi håller i något mjukt och 
vad närhet och trygghet betyder för oss 
som människor. Följ med och ta del av 
personliga berättelser, betraktelser och 
fotografier. Men framförallt mängder av 
härliga gosedjur! Utställningen öppnar 28 
maj och pågår till våren 2017.

Alltid på museet
Öppna magasinet är både en utställning och 
ett magasin. Här hittar du allt från gamla 
kakburkar och papiljotter till en blå Puch 
Dakota och lokalt industrihistoriskt mate-
rial. Titta, känn, lyssna, lukta och pröva på!

Från 1700-talets början och fram 
till 1900-talets mitt var Lindome ett 
betydande centrum för möbeltillverk-
ning. Lär dig mer om historiken och låt 

dig inspireras av de vackra möblerna i 
utställningen Lyx från Lindome.

Öppet: 
tisdag–söndag, 12.00–16.00 Fri entré! 
Kvarnbygatan 12, Mölndal
031-315 16 50
www.museum.molndal.se

Mölndal city museum
Located in the cultural heritage area of 
Kvarnbyn, the Museum of Mölndal has 
an open storage that holds a collection 
of 10 000 everyday objects from mainly 
the 20th century. The objects are easily 
accessible on the shelves – there to arouse 
your memories and let you tell your 
own story! The museum also holds, the 
exhibition Luxury from Lindome which 
presents a unique collection of beautiful 
furniture from the 18th to the early 20th 
century, as well as temporary exhibitions 
on current topics.Free admission. 

Mölndals stadsmuseum
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Gothenburg green world

Ett år av gröna upplevelser
Under hela 2016 pågår Gothenburg 
Green World med trädgårdsutställning-
ar, konstinstallationer av internationell 
klass och evenemang. Förutom vackra 
parker i Göteborgsområdet knyts också 
tankar kring ekologi, hållbarhet och 
grön stadsbebyggelse till projektet.  I 
Mölndal sker en hel rad evenemang 
och aktiviteter på temat, inte bara 
under trädgårdssäsongen. 

Gunnebo Slott och Trädgårdar är en av 
huvudparkerna i projektet och där är 
det främst den franska barockträdgården 
som kommer tas i bruk för utställning 
och aktiviteter. Vid den pågående 
orangerirekonstruktionen kommer en 
orangeriparterr att iordningställas med 
exotiska växter. På Gunnebo förvarades 
för 200 år sedan över 400 exotiska växter. 
Under försommaren bjuds blomsterprakt i 

en utställning av bl.a. hovfloristen Gunnar 
Kaj och i skördetid erbjuder marknaden 
Jordens mat ett ekologiskt utbud. Från 
Rhendalen i Tyskland kommer träd-
gårdsmästare från Schloss Dyck att göra 
installationer på Gunnebo. Dessutom tar 
den norra barockträdgården ett kliv när-
mare 1700-talet, då ett treillage återskapas 
utifrån originalritningar från 1780-talet. 

Förutom på Gunnebo, skapas Land 
Art-konstverk av de internationella 
konstnärerna Stuart Frost och Roberto 
Conte i Mölndals stadspark samt i den 
spännande miljön i Forsåkers gamla 
industriområde. Inom Land Art skapas 
konstverk med naturmaterial och med 
utgångspunkt från det omgivande 
landskapets utseende. Flertalet gröna 
evenemang knyts till dessa utställnings-
områden under hela året. 

Ur programmet: 
Orangeriafton, Gunnebo 2 mars

Odla och smaka på orangerifrukter,  
Gunnebo, 29 mars

Hållbarhetsveckan 16–23 april

Familjens frödag 1 maj

Blomsterutställning Gunnebo  
20 maj–6 juni

PelleKan och Världsmiljödagen 5 juni

Slottsparkens hemligheter, 10, 17, 22 juni

Invigning Gothenburg Green World 2 juli

Daglig trädgårdsvisning, Gunnebo  
2 juli–4 september

Jordens mat, Gunnebo 3–4 september

Rådasjöns dag 11 september

RekoJul i Kvarnbyn 26–27 november
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Bad och fiske
Mölndal är rikt på sjöar och vattendrag. 
Det finns flera kommunala badplatser 
och variationen är stor. Rådasjöns 
familjevänliga och handikappsanpassade 
badstränder når du enkelt med kollek-
tivtrafiken. Många sjöar och åar är också 
utmärkta fiskevatten. Köp ditt fiskekort 
direkt i mobilen! För sjöar med fritt fiske, 
se kommunens hemsida.
www.vastsverige.com/molndal
www.fiskekort.se/goteborg

Bowling
Mölndals bowlinghall erbjuder tra-
ditionell bowling och discobowling i 
Aktiviteten.
Frejagatan 1, Tel: 031-27 99 32
www.molndalsbowling.se

Fågelskådning
För den fågelintresserade finns Hårssjöns 
fågeltorn. Du når tornet via Hårske-
redsvägen i Pixbo. Fin och lättillgänglig 
fågelskådning finns även vid Stensjön 
och Rådasjön vid Gunnebo kulturreser-
vat samt vid Balltorps våtmark som du 
når via Riskulla.
www.vastsverige.com/molndal

Kanotuthyrning
Paddla kanot på sjöarna Stensjön och 
Rådasjön med utgångspunkt från Stensjö 
Center.
Rådavägen 6, Tel: 031-27 48 84
www.stensjocenter.se

Tremilaparken
Tremilaparken är det 30 kilometer 
långa naturbältet som sträcker sig från 
Göteborg till Kungsbacka. Mer exakt: 
Slottsskogen, Änggårdsbergen och 
Sandsjöbacka naturreservat. På webbplat-
sen presenteras tio hotspots som guidar 
dig till nya områden och spännande 
vildmarker.
www.tremilaparken.se

Natur- och kulturvandra
I Mölndals stads varierande natur finner 
du leder för både korta promenader och 
långa vandringar. Med hjälp av broschy-
ren Natur- och kulturvandra, som finns 
på stadsmuseet och på turistbyrån, kan 
du guida dig själv genom kulturområden 
såsom Livered, Lackarebäck och Fagered. 
Det största naturreservatet i kommunen, 
med flertalet fina leder, finner du i 
Sandsjöbacka.
www.vastsverige.com/molndal

Åbybadet
Här finns en djungellagun för de allra 
minsta. För den som vågar finns tre 
rutschkanor där den längsta är 78 meter. 
Blir du trött är det bara att relaxa i en av 
bubbelpoolerna eller i varmvattenbas-
sängen. Simhallen med 50-metersbanor 
har plats för både lek och motion.
Idrottsvägen 9. Tel. 031-86 89 70
www.abybad.se

Sports and activities
If you are interested in sports, Mölndal 
offers a wide variety of activities. Go 
hiking in the varied landscape with a 
map from the tourist office. Experience 
unique flora and fauna, such as wide 
heathlands and a nature reserve in 
Sandsjöbacka.

On a rainy day, the indoor bowling 
at Aktiviteten or the Åby adventure 
pool in central Mölndal is fun for both 
children and adults. Fishing is allowed 
in several lakes, please contact the tourist 
information office at Gunnebo for more 
information.

Sport och friluftsliv
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Åbytravet
I Mölndal finns numera en av Europas 
modernaste travanläggningar. I augusti 
2011 invigdes nya Åby där du som be-
sökare har en helt ny mingelterrass med 
bästa utsikt över banan och med en unik 
insyn i stallarna genom en glasfasad. Det 
finns 23 exklusiva loger och en toppmo-
dern tävlingspaddock för de aktiva.

Du kan uppleva Åby riktigt nära genom 
en guidning på den nya stallbacken, njuta 
av mat och dryck i restaurang Pegasus 
eller stå vid staketet och lyssna till 
hovklapper och kuskarnas rop. Här tävlas 
varje onsdags- eller torsdagskväll hela 
året samt sex lördagar och en del luncher!
Åbyvägen 2–12. 031-706 66 00
www.abytravet.se

Åby Racetrack
One of Europe’s most modern racetracks 
can be found in central Mölndal. The 
new racetrack was opened in 2011. There 
are 23 exclusive boxes and a modern pad-
dock for the competing horses. Races are 
arranged every Thursday night, all year 
round. You are welcome to watch the 
competitions from the Pegasus restaurant 
or the new mingle terrace.

Golf

Hills Golf & Sports Club
Vackert belägen intill Sandsjöbacka natur-
reservat ligger Hills Golf & Sports Club. 
Banan, som sedan många år rankas som en 
av Sveriges bästa, bjuder på en golfupple-
velse av högsta klass. Passar elitspelare, såväl 
som motionär och nybörjare. Golfklubben 
har ambitionen att bli Sverige bästa golf-
upplevelse till juni 2017. Sex av hålen har 
nyligen redesignats av proffsgolfaren Johan 
Edfors, som därmed satt sin personliga 
prägel på golfbanan. 
Hills väg, Tel: 031-727 15 00
www.hillsgolfclub.se

Mölndals Golfklubb
Karaktäriseras som en mycket naturskön 
och omväxlande bana, designad av den 
kände amerikanske arkitekten Ronald 
Fream. Ekologisk skötsel sedan starten 
1988. Röda avgångar vid låg beläggning. 
Även korthålsbana med Pay and Play.
Hällesåkersvägen 14, Lindome. Tidsbokning 
Tel: 031-99 30 30
www.molndalsgk.se

Torrekulla Golfklubb
Banans design utmärks av strategiska 
bunkerformationer och spännande green- 
områden signerade Arthur Hills och Steve 
Forrest. Torrekulla GK har etablerat sig som 
en populär och rolig bana för såväl nybör-
jare som elit. Banan är öppen för spel på 
sommargreener året runt när vädret tillåter.
Alveredsvägen, Tel: 031-795 22 36
www.torrekullagk.se

Golfsimulator Innesvingen
På Innesvingen kan du gå en runda på 
några av världens mest kända golfbanor 
t.ex. The Belfry och Bay Hill – oavsett 
väderlek. Efter nio hål kan du ta en kaffe 
och smörgås i caféet.
Flöjelbergsgatan 12, Tel: 031-706 75 60
www.innesvingen.se

Stensjö Center
Minigolf/Äventyrsgolf. Spela runt 
stenar, stockar och kullar på en 12-håls 
äventyrsgolfbana i konstgräs.
Rådavägen 6, Tel: 031-27 48 84
www.stensjocenter.se

Golf
Enjoy three golf courses, an indoor
golf simulator at Innesvingen or the 
miniature golf course at Stensjö Center.
Hills Golf & Sports Club and Torrekulla 
are both designed by Arthur Hills and 
Steve Forrest. Mölndal Golf Course at 
Lindome is created by Ronald Fream and 
is run ecologically. At Innesvingen golf 
simulator you can play at The Belfry and 
Bay Hill indoors. The miniature golf 
course is located by Lake Stensjön.
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Gunnebo Kaffehus och Krog ligger 
mitt i de prunkande köksträdgårdarna, 
som ritades samtidigt som slottet på 
1780-talet. I trädgårdarna skördas 
rotfrukter, sallader och kryddor som 
efter den kortaste av leveranssträckor 
står hos köksmästare Patrik Sewerin i 
restaurangköket. 
– Vi är stolta över att kunna garantera 
våra gäster bra råvaror, varje dag, året 
runt. Våra köksträdgårdar sköts helt 
ekologiskt, säger Patrik. 

Gunnebo Kaffehus och Krog har uppnått 
KRAV:s högsta certifieringsgrad med 
minst 90 % KRAV-godkända ekologiska 
råvaror. 2014 utsågs Gunnebo till Årets 
hållbara café av White Guide och i 
motiveringen framhölls den ekologiska 
upplevelsen i den unika miljön. 

– Självklart är vi stolta över de priser 
och utmärkelser vi har tilldelats. Det 
är hedrande att få en bekräftelse och 
uppskattning på något man arbetat med 
så länge och det är kul att visa upp för 
våra gäster att vi går in helhjärtat för ett 
helt ekologiskt utbud.

Dörren mellan köket och restaurangen 
står på vid gavel. Kockarna får direktkon-
takt med lunchgästerna då de överlämnar 
tallriken. Patrik bär ett stort leende på 
läpparna när han arbetar i köket. 
– Alla rätter är inspirerade av platsen, 
historien och den aktuella årstiden – 
oavsett om det är lunch eller festmiddag 
som står på arbetsbeskrivningen. Menyn 
vi presenterar är lekfull med ett stort 
fokus på det gröna. Det är tillgången på 
råvaror som styr.

Patrik framhåller förmedlingen av 
platsen via maten och samarbetet mellan 
kockarna, bagarna och trädgårdsmästarna 
som det bästa på jobbet.
– Sedan är det ju fantastiskt hur lekfulla 
och uppfinningsrika vi får vara. Det 
händer att vi tillagar råvarorna i den 
murade bakugnen och eldar med ved 
från skogen här intill. Det ger maten en 
alldeles speciell karaktär.

Gunnebo Kaffehus och Krog håller öppet 
året runt och Patrik berättar att de har 
många stamgäster. 
– Flera av våra lunchgäster på sommaren 
återkommer till jul, då vi har bevarat 
smaker från hela året. Det är också van-
ligt att våra återkommande lunchgäster 
bokar sitt bröllop hos oss; de vet då att de 
får en festmåltid utöver det vanliga.

Ekologisk mat på slottet

Fokus på det gröna
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Äta
Fiskhallen
Fiskhallen i Mölndals innerstad erbjuder 
alltid dagens fiskrätt av dagsfärsk fisk.
Öppet:
Tisdag–fredag 10–18, lördag 10–15
Medborgaregatan 3, Tel: 031-27 09 00

Forscaféet
Välkommen in på en kopp te eller kaffe, 
med hembakat fikabröd, en mättande 
smörgås eller lunch. Det trivsamma Fors-
caféet ligger i anslutning till Mölndals 
stadsmuseum. Ta med dig kaffekoppen ut 
på bryggan ovanför den brusande forsen, 
eller slå dig ned vid köksbordet i den 
uppbyggda hemmiljön Ett rum och kök.
Öppet:
Tisdag–fredag 11.30–16, lördag-söndag 
12–16
Kvarnbygatan 12, Tel: 031-706 90 00
www.museum.molndal.se
facebook.se/forscafeet

Gunnebo Kaffehus och Krog
I den mysiga tjänstefolksbyggnaden vid 
Gunnebo slott serveras ekologisk lunch 
och nybakat från bageriet, med utgångs-
punkt från säsongens utbud.
Öppet:
Dagligen kl. 11–16, 25 juni–14 augusti kl. 11–17
Christina Halls väg, Tel: 031-334 16 00
www.gunneboslott.se

Hills Restaurant
Modern mat med många spännande 
smaker och innovativa upplevelser i en 
modern miljö. Vidsträckt utsikt över 
Hills Golf & Sports Club.
Öppet:
Under golfsäsong alla dagar kl. 11–20
Resten av året måndag–fredag lunch
kl. 11–14, lördag–söndag stängt.
Hills väg, Tel: 031-727 15 25
www.kockochrock.se

Kråkans Krog & Café
Hemtrevlig kvarterskrog i Kvarnbyn 
som serverar husmanskost. Uteservering 
sommartid bredvid Mölndalsforsen.
Öppet:
Måndag–torsdag 16–23, fredag–lördag 17–01
Götaforsliden 1, Tel: 031-27 04 58

Mölndals Golfrestaurang
Här serveras dagens lunch samt à la carte 
hela dagen.
Öppet:
Under golfsäsong öppet från morgon till 
kväll alla dagar i veckan.
Hällesåkersvägen Lindome, Tel: 031-99 34 20

Ostbutiken
I Mölndals innerstad. Försäljning av 
över 200 ostsorter. Här finns även en 
bistro där du kan äta lunch och njuta av 
delikatesser.
Öppet:
Måndag–fredag 10–18, lördag 10–14
Medborgaregatan 9, Tel: 031-27 90 95
www.ostbutiken.se

Sokrates Taverna
Genuin medelhavskrog med specialiteter 
från det grekiska och italienska köket. 
Levande musik och storbilds-tv i baren.
Öppet:
Måndag–torsdag 17–22, fredag 17–23,
lördag 15–23, söndag 15–21
Krokslätts parkgata 71, Tel: 031-20 63 85
www.sokratestaverna.se 

Eat
When it’s time to eat, Mölndal offers 
a great variety of restaurants. Choose 
between restaurants with food from 
different parts of the world and cosy cafes 
with local specialities, both in the center 
of Mölndal and in the countryside.
Gunnebo coffee house and restaurant 
is one of very few restaurants in West 
Sweden with the highest certification by 
the Swedish organic food cooperation 
KRAV. For full information in English, 
please visit www.vastsverige.com/molndal
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Evenemang 2016
Mölndalsrevyn: Rivstart
Tom. 27 februari
I över 40 år har Mölndalsrevyn bjudit 
på sin bild av världen, Sverige och 
Mölndal. www.molndalsrevyn.se

Höstsonaten
12 mars
Föreställning i Katakomberna i Kvarn-
byn. Medverkande Grynet Molvig, 
Paula Ternström och Martin Edin. 
www.ikonst.se

Madama Butterfly
2 april
Direktsänd opera från The Metropolitan 
i New York på Bio Möllan.  
www.kulturhusetmollan.se

Kvarnbydagen
24 april
Välkommen till en familjesöndag med 
aktiviteter, mat, musik och mingel i de 
spännande miljöerna kring forsen.
www.kvarnbydagen.se

Olympiatravets final
30 april
Sveriges bästa olympier möts på Åbytra-
vet. Om du bara går på trav en enda 
gång om året är det nu du ska komma 
hit! www.abytravet.se

Familjens frödag
1 maj
Inspirationsdag på Gunnebo inför 
trädgårdssäsongen. www.gunneboslott.se

Gunnebo kammarmusikhelg
27 – 29 maj
Gitarrduon The Gothenburg Combo 
har bjudit in flera gästartister till slottet.
Biljetter i Gunnebo butik. 
www.gunneboslott.se

Gosedjur
28 maj – tom. våren 2017
Kom till stadsmuseet och gör en djup-
dykning bland mjukdjur i utställningen 
Gosedjur. www.museum.molndal.se 

Världsmiljödagen med PelleKan
5 juni
Familjeaktiviteter och artistuppträdan-
den i Stadsparken. www.molndal.se

Nationaldagsfirande
6 juni
Nationaldagen firas på Stadshusplan 
med paradering, flagghissning och tal. 
Underhållning av Mölndals Kulturskola.
www.molndal.se

Slottsparkens hemligheter
10–22 juni
Dramatiserad visning av Gunnebos 
trädgårdar. www.gunneboslott.se

Familjeteater vid Rådasjön
10 juni–10 juli
Årets familjeteater vid Byxorna invid 
Rådasjön roar både små och stora.
www.teaterhuset.nu

Midsommarfirande på Gunnebo
24 juni 
Danslekar, underhållning och  
aktiviteter. www.gunneboslott.se 



2524

Midsommarfirande i Lindome
24 juni
På Börjesgården i Hällesåker arrangerar 
Lindome hembygdsgille traditionsenligt 
midsommarfirande.
www.lindomehembygdsgille.nu

Jobba för två
Onsdag–söndag 29 juni–7 augusti
På Gunnebo sommarteater spelas denna 
fartfyllda komedi med Claes Malmberg i 
huvudrollen. Info: www.gunneboslott.se
Biljetter: www.ticnet.se

Mölndalskvällen på Åbytravet
30 juni
En travkväll för hela familjen där Åbytra-
vet samt Mölndals företag och föreningar 
visar upp sig från sin bästa sida.
www.abytravet.se

Kållereds kyrka – vägkyrka
Torsdag–söndag i juli
Visning av unika målningar och 
spännande arkitektur. Utställning och 
fikaservering i Almrothska kapellet.
www.svenskakyrkan.se/kallered

Slottsvisning på Gunnebo
Dagligen i juli–augusti
Historisk vandring genom Gunnebo 
slotts unika salar.
www.gunneboslott.se

Kulturkvällar i Kållered
Tisdagar i juli
Ta del av historier från Kållered med 
omnejd. www.svenskakyrkan.se/kallered

Spelmansstämma i Lindome
9 juli
Spelmansstämma på Lindome hembygds-
gård, Börjesgården.
www.svenskakyrkan.se/kallered

Grillnatta på Åbytravet
28 juli
Travtävlingar, grillbuffé samt artistupp-
trädanden. www.abytravet.se

Åby Stora Pris
13 augusti
Världens bästa sprinters gör upp om första-
priset på Åbytravet. Travsport i världsklass!
www.abytravet.se

Det mesta av det bästa
13–14 augusti
Shirley Clamp på Gunnebo stora scen. 
www.gunneboslott.se Biljetter: www.ticnet.se 

Hembygdsdag i Kållered
27 augusti
Hembygdsdag på Långåkersgården. 
www.hembygd.se/kallered

Musik på vattnet
27 augusti
Kulturskolans storband framträder med 
gästartist på Rådasjöns vatten. Fri entré!
www.molndal.se

Kulturnatt i Kvarnbyn
2 september
Musik från scener ute och inne, konstut-
ställningar i den anrika industrimiljön, 
öppna museer och ateljéer. Fri entré!
www.molndal.se/kulturnatt

Jordens mat
3–4 september
Ekologisk marknad i skördetid i Gunne-
bos köksträdgårdar. www.gunneboslott.se

Rådasjöns dag
11 september
Familjesöndag vid och på Rådasjön.
www.vastsverige.com/molndal

Svenskt mästerskap i trav
15 oktober
SM-trav på Åbytravet, bl.a. ungdoms-
SM, sto-SM och ryttar-SM. 
www.abytravet.se

RekoJul i Kvarnbyn
26–27 november
Julmarknad med tema ekologi, rättvise-
märkt, hållbarhet och återbrukande.
www.julikvarnbyn.se

V75 med julmarknad
17 december
Travtävling på Åbytravet med julaktiviteter.
www.abytravet.se

Du finner alltid aktuella evenemang och 
mer information på www.vastsverige.com/
molndal

Events 2016
Whether you’re up for a guided tour, ex-
hibitions, concerts or traditional Swedish 
festivities, you’ll find events in Mölndal, 
Kållered and Lindome throughout the 
year. For more information in English, 
please visit the tourist information office 
or www.vastsverige.com/molndal
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Kållered
EkenLeken
Alla leksugna barn mellan 0-10 år kan 
upptäcka tunnlar, rutschkanor, labyrinter 
och gångar. Föräldrarna kan lugnt sitta 
och läsa, koppla upp sig gratis Wifi eller 
fika. Kan bokas för barnkalas.
Måndag–fredag kl. 10–19
Lördag–söndag kl. 10–18
Ekenleden 13, Tel: 031-795 32 00
www.ekenleken.se

Kållereds kyrka
Kommunens äldsta byggnad, daterad till 
1100-talet. Barockinteriör. Vägkyrka 
öppen med guidning och fika. Gudstjänst 
varje söndag. 
7–31 juli kl. 12–16
Norra Kyrkvägen, Tel: 031-99 77 99
www.svenskakyrkan.se/kallered

Långåkersgården
Hembygdsgård i Kållered med musei-
samlingar om livet i Kållered förr i tiden. 
Långåkersvägen
www.hembygd.se/kallered

Lindome
Börjesgården
Hembygdsgård med museum i  
Hällesåker. Midsommarfirande och 
spelmansstämma varje sommar. 
Hällesåker, Tel: 031-94 87 94
www.lindomehembygdsgille.nu

Gödebergs gårdsbutik
Gården ligger naturskönt 2 km utanför 
Lindome och drivs ekologiskt.
Öppet:
Torsdag–fredag kl. 10–18, lördag kl. 10–15
Gödebergsvägen 11, Tel: 031-99 23 14
www.godebergsgardsbutik.se

Hantverksstugan
Här hittar du utställning och försäljning 
av bruksföremål och prydnadssaker,  
allt tillverkat av hantverkare från 
Lindomebygden.
Onsdag kl. 14–18, lördag kl. 10–15
Annetorpsvägen 3, Tel: 031-99 07 63
www.hantverkilindome.se

Turridning
Raudhetta islandshästar utanför Lindome 
erbjuder ridlektioner i olika tempo i 
vacker skogsbygd.
Kättered, Tel: 031-94 87 94
www.raudhetta.se

Konsert / Konst / Ord lördagar kl 16 & vernissage kl 15
Biljetter 150 :- Biljettbokning 0705 267314

Kulturföreningen IRENKULTUR
facebook.com/irenkultur, www.ikonst.se

Katakomberna i Kvarnbyn 
& Galleri Fyra Små Rum

Konsert / Konst / Ord lördagar kl 16 & vernissage kl 15
Biljetter 150 :- Biljettbokning 0705 267314

Kulturföreningen IRENKULTUR
facebook.com/irenkultur, www.ikonst.se

Katakomberna i Kvarnbyn 
& Galleri Fyra Små Rum

Götaforsliden 13, Mölndal

GOSEDJUR
öppnar 28:e maj

Öppet: tisdag–söndag 12.00-16.00  
Tel: 031–315 16 50 www.museum.molndal.se

Se Claes Malmberg  
i komedisuccéen från  
Broadway och West End! 
Gunnebo sommarteater  
29 juni - 7 augusti
Regi Leif Lindblom
Biljetter: ticnet.se  
tel. 0771-70 70 70

www.kvarnbyart.se

Welcome to Kvarnby Art, Ceramic and Art Studio 
Ceramic painting, souvenirs & exhibitions

Creative and fun for all ages. No special skills needed

Kvarnby Art®
Keramik och Konst Studio

Götaforsliden 17
431 34 Mölndal
(Kvarnbyn)
0700 90 50 99
www.kvarnbyart.se
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Mölndals turistbyrå
Auktoriserad turistbyrå som tillhanda-
håller trycksaker och information om 
utflyktsmål inom en dagsresa.
Öppet:
Dagligen kl. 11–16.
25 juni–14 augusti kl. 11–17. 
Stängt julafton, juldagen, nyårsafton och 
nyårsdagen.
Gunnebo Slott och Trädgårdar
Christina Halls väg, Tel: 031-334 16 16
Epost: turism@molndal.se
www.vastsverige.com/molndal

Mölndals stads 
Informationscentral
Auktoriserad turistinformation i stadshu-
sets entré där du får aktuell information 
om Mölndal, utflyktsmål, kartor med 
mera.
Öppet:
Måndag–torsdag kl. 8–16.30, fredag kl. 8–16.
Sommartider 27 juni–12 augusti kl. 8–16.
Lunchstängt 12–13.
Stadshusets entréhall, Göteborgsv. 11–17
Tel: 031-315 10 10
Epost: infocentralen@molndal.se
www.molndal.se

Spårvagn och buss
Knutpunkten för kollektivtrafiken i 
Mölndal ligger vid Mölndals station. Hit 
tar du dig med buss och tåg. Spårvagn 
2 och 4 går till närbelägna Mölndals 
centrum. Besök Västtrafiks hemsida för 
att enkelt söka kortaste vägen för din resa 
i Västsverige.
www.vasttrafik.se

Bibliotek
Låna böcker, filmer eller musik, läs 
dagstidningar och surfa på internet även 
om du är på tillfälligt besök! Det finns 
även bibliotek i Lindome, Kållered och 
Balltorp.
Stadsbiblioteket
Göteborgsvägen 19, Tel: 031-315 16 10
Epost: molndals.stadsbibliotek@molndal.se
www.molndal.se

Sjukvård  
Vid akuta fall 112
Mölndals sjukhus
Göteborgsv. 31, Tel: 031-343 10 00
www.sahlgrenska.se
Mölndals vårdcentral, 031-87 84 00
Åby vårdcentral, 031-86 27 50
Krokslätts vårdcentral, 031-86 25 40
Läkargruppen Mölndalsbro, 031-67 55 50

Polis
Besöksadress: Torggatan 3, Tel: 114 14
Telefax: 031-739 40 50
www.polisen.se

Boende
Hotell Good Morning Mölndal
Ett litet och trivsamt hotell mitt i Åby 
fritidsområde. Nyligen renoverade rum 
och gemensamma utrymmen.
Gångavstånd till travbana, simhall och 
kommunikationer.
Idrottsvägen 6, Tel: 031-67 96 30
www.gmorninghotels.se/molndal

Hotell Mölndalsbro
Fyrstjärnigt hotell mitt i Mölndals 
centrum, nära kommunikationer. Fri 
parkering.
Nämdemansgatan 5, Tel: 031-87 01 20
www.hotelmolndalsbro.se

Scandic Mölndal
Modernt, barnvänligt hotell i Mölndals 
centrum med närhet till shopping och 
kommunikationer. Ett toppmodernt gym 
och smarta flerbäddsrum gör att även 
idrottslag trivs bra här!
Barnhemsgatan 23, Tel: 031-751 52 00
www.scandichotels.se/molndal

Facts
Mölndal Tourist Information Office
Daily 11 am-4 pm.
25 June-14 August daily 11 am–5 pm.
Closed on Christmas Eve, Christmas Day,
New Year’s Eve and New Year’s Day.
Gunnebo House and Gardens
Tel. + 46 31 334 16 16
Email turism@molndal.se
www.vastsverige.com/molndal

Mölndal Information Centre
Monday–Thursday 8 am–4.30 pm
Friday 8 am–4 pm
27 June–12 August, Monday–Friday
8 am–4 pm, closed for lunch 12 noon–1 pm.
In the entrance hall of the town hall
Ph. + 46 31 315 10 10
Email infocentralen@molndal.se
www.molndal.se

Trams and buses
The hub for public transport in Mölndal 
is at Mölndal Station. At www.vasttrafik.
se you can easily search for the shortest
route for your journey within West 
Sweden by tram, bus or commuter train.
www.vasttrafik.se

Healthcare
In case of emergency: dial 112

Mölndal Hospital
Göteborgsvägen 31, Tel.+ 46 31 343 10 10
www.sahlgrenska.se

Police
Torggatan 3, Tel. 114 14, www.polisen.se

Accomodation
Hotel Mölndalsbro, a 4 star hotel close to 
Mölndal Station.
Hotel Good Morning Mölndal, small 
and cosy hotel near Åby racetrack.
Scandic Hotel Mölndal, modern, child- 
friendly hotel in the city centre.

Hitta rätt 
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Hotell Restaurang

Sevärdhet

Fornminne

Fiske

Badplats

Sjukhus

Golfbana

Vandringsled/Motionsspår

Vindskydd

Turistbyrå

Karta

Fornminnen
1. Dvärgahuset i Dvärred

2. Fagered järnåldersminnen

3. Riksgränsstenen vid Flabäck

Boende
4. Scandic Hotell Mölndal

5. Hotel Mölndalsbro

6. Ibis Styles hotell Åby

Golf
7. Hills Golf & Sports Club

8. Torrekulla golfbana

9. Mölndals golfklubb

10.  Stensjöns äventyrsgolf 

Museer
11.  Mölndals stadsmuseum

12. Mölndals hembygdsmuseer

13.  Gunnebo slott

14.  Långåkersgårdens hembygdsmuseum

15. Börjesgårdens hembygdsmuseum

Badplatser
16. Sisjön

17. Södra Långvattnet

18. Södra Barnsjön

19.  Horsikan

20. Rådasjön

Shopping
21. Mölndals innerstad

22. Kållereds köpstad

23. Hantverksstugan

24. Gödebergs gårdsbutik

En mer detaljerad karta finns att hämta  
gratis på turistbyrån, informationscentralen  
i stadshuset eller i broschyrställ runtom  
i kommunen.  

Ansvarig utgivare: Mölndals turistbyrå, Christina Halls väg, 431 36 Mölndal  
Tel 031-334 16 16 • www.vastsverige.com/molndal • Epost turism@molndal.se  
Bilder: Birgitta Martinius, Camilla Eliasson, Clara Vollrathson, Elisabeth Ohlson Wallin, Emelie Lilja, 
Gunnebo Slott och Trädgårdar, Hans Wretling, HIlls Golf & Sports Club, Jennie Smith,  Kvarnbyns  
Handpappersbruk, Lim och handtryck, Lina Ikse, Mölndal Turism, Peter Lloyd, Sokrates Taverna, 
Raudhetta islandshästar, Staffan Johansson, tinablick photo, Åbytravet
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Mölndals turistbyrå
Gunnebo slott, Christina Halls väg, 431 36 Mölndal
vastsverige.com/molndal
turism@molndal.se


