
TROLLHÄTTAN
VÄNERSBORG

BESÖKSGUIDE 2018  /  VISITORS GUIDE 2018  /  BESUCHERPROSPEKT 2018

MAT
INSPIRATION  

UPPLEVELSER
KULTUR

Läs mer på

visittv.se



2  | 1

 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 heiβt ja “zuhause ist es am schönsten”, und wir möchten, dass 
Sie sich bei uns wie zu Hause fühlen. Wir wollen, dass Sie alles genieβen 
können was Trollhättan-Vänersborg zu bieten hat: Wasserfall, Schleu-
sen, Strand mitten in der Stadt und Elchsafari. Wir hoffen, dass diese 
Broschüre Sie zu neuen Entdeckungen und Erfahrungen anregen wird. 
Haben Sie Wünsche, Fragen oder Gedanken – bitte kontaktieren Sie uns 
auf Visit Trollhättan -Vänersborg. Sie finden unsere Kontakinformation 
auf der Rückseite 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 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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4   Fall och Slussar
 Waterfall  and Locks / Wasserfall und Schleusen 

6   Vänern
 Lake Vänern / Der Vänersee

8   halleberg och hunneberg
 Ecopark / Ökopark Halle & Hunneberg

10   Cykla / Outdoor
 Biking / Radfahren

12   Vandra / Outdoor
 Hiking & outdoor / Wanderwege & outdoor

14   lekplatser
 Playgrounds / Spielplätze

16  Mat & Upplevelser
 Food & Experience / Essen & Erfahrung

24   Se & Göra
 See  & Do / Sehen & Erleben

32   Äta & Dricka
 Eat  & Drink / Essen & Trinken

36   Boende för alla smaker
 Accommodation / Wohnen

38  evenemang
 Events / Events

44  Bra att veta
 Good to know / Gut zu wissen

46  Kartor
 Map / Karte

Innehåll
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Vi hjälper dig att hitta guldkornen på www.visittv.se och genom våra sociala medier. 
Follow us on Facebook @visitTV, View photos on Instagram @visittv.se

Tag #visittv  

to share YOUR 

moments!



Kraftfulla 
upplevelser för 
stora och små. 

Tider för slussning kl. 09.00-19.00 
Mer info  www.fallochsluss.se

Trollhättans fall- och slussområde bjuder inte 
bara på ett dramatiskt landskap format av uråldriga 
naturkrafter, utan också ett industriminne i världs-
klass – fullspäckat med spännande historier, kultur 
och upplevelser för både stora och små. 
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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, 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, utomhusbas-
sänger, 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 kraftsta-
tion, 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 Innovatums 
historiska område 

sker hela tiden en 
fantastisk utveckling 
då de gamla 
fabrikslokalerna 
successivt 
moderniserats och 

numera sjuder av liv 
igen. Många 

spännande arkitekto-
niska möten uppstår då 

höga tegelbyggnader med 
stålbalkar och traverser möter 

ny design i form av glasade fasader 
och andra stilrena inslag.

 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, the Saab Car Museum or 
Innovatums science center. 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 oder dem Saab 
Car Museum einen Besuch abstatten. 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 Restaurants.

 VILL DU  
SE VATTEN  
 I FALLEN? 

Besök visittv.se för 

tid och datum



Här smakar 
kallsuparna bättre.
Vänern är Sveriges största sjö och Europas tredje största och bjuder 
Vänersborg på en tio 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. Här trivs även trettio olika sjöfågelarter och under 
ytan finns tillräckligt med fisk till både fåglar och fiskare. 
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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 barnvänliga 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 kom-
mer också med egen båt och passerar både Trollhät-
tan och Vänersborg på vägen mellan Västerhavet och 
Östersjön. För er kan vi erbjuda flera fina gästhamnar, 
både i centrum och lite utanför stan.  

har man ingen egen båt kan man följa med en utflyktsbåt för att få upp-
leva en riktig slussning i Trollhätte kanal –  en spännande och 

intressant upplevelse. 

Eldorado för hobby-  
och sportfiskare 

Man kan inte nämna Vänern utan att be-
rätta om sötvattenfisket, 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 an-

dra 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. Fiskekort på halle – och hunne-

berg kan bland annat köpas på Turistbyråerna i 
Trollhättan och Vänersborg.

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

 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 beau-
tiful 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 excitement and contem-
plation, 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 fish-
ing license, but there are of course rules and regulations to adhere to.

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

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 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 
 

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

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

Gästhamnar



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.
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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, fängslande kul-
turhistoria,  fantastiska 
natur och  
Vitteneguldets glänsan-
de prakt. Det här får du 
bara inte missa!

Följ med på safari
Följ med på en guidad älgsa-
faritur 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 skymningen 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 engage-
rade 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 tio 
olika fiskevatten där var och ett har 

sin egen charm. Dessa sjöar erbjud-
er främst abborre och gädda men 

även inplanterad regnbåge.
 
Hallsjön

Gillar man att fiska och vill koppla av 
en stund är hallsjön på halleberg en perfekt 
plats att ”ladda batterierna” på. Det finns 
fiskeplatser runt sjön som har bryggor, grill-
platser, livbojar och soptunnor. Allt fiske sker 
från land och vill du gå runt sjön är det en fin 
skogspromenad på ca fem km. Vänersborgs 
kommun har planterat ut regnbåge i hallsjön 
i ca 30 år, årligen sätts 3 000 kg ut mellan 
april-oktober. Giltigt fiskekort gäller endast en 
dag och kostar 100 kr.

   

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.

 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  herumfah-
ren oder Sie können einen der vielen ausgezeichneten 
Radwege nehmen. Suchen Sie sich einen der folgen-
den Radwege aus: Carl von Linne', Trollhättan - Vä-
nersborg, Dalsland, Schweden oder Västergötland.

 

Cykling 
längs Vänern, 
Göta Älv och 
på Hunneberg.

10  | CYKelUPPleVelSeR
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Naturnära utmaningar
Cykelorientering 15 mars -31 aug 
40 utplacerade kontroller i Trollhättan och 
Vänersborg,  mer information finner du på 
våra Turistbyråer.

CKW 3 dagars 18-20 maj 
Cykeltävlingar i Backrace, Grand Prix,  
linjelopp och Barnens GP-lopp, Vänersborg.  
www.ckw3dagars.se

Vårruset 28 maj
5 km löpning i centrum för tjejer, Vänersborg   
www.varruset.se

Skräcklemannen motionslopp 2 jun 
Tävling i tuff terräng med många oväntade 
hinder, Vänersborg.  

Kraftprovet motionslopp 20 jun
en unik upplevelse i fall- och slussområdet 
(seedning till Lidingöloppet), Trollhättan.

OK Skogsvargarnas Trailrun 30 jun 
Spring eller gå i obanad terräng bland  
mysiga stigar och mossar på hunneberg.  
Banor från 6 km till 4,5 mil.

Trollhättan City Trail 18 aug 
10,5 km stigar och 1040 trappsteg runt  
Trollhättans vackra fall- och slussområde.

Granan XC Marathon 18 aug 
MTB-lopp bestående av ”singeltrack”, tekniska 
passager och fina grusvägar, Kroppefjäll.

Vänersborg Swimrun 1 sept   
Premiär för tävling, Vänersborg.

Hunneberg X- Mountain 29 sept 
Mountainbiketävling på natursköna  
hunneberg.  

Bokning & information:  För mer information om cykelpaket ring 0521-135 09 eller boka online på www.visittv.se

HYR
CYKEL

Kontakta turistbyrån

tel 0521-135 09 

eller  www.visittv.se 

Pris från 100 kr/dygn

Boka en cykelupplevelse 

Lek, glass och cykling
Trollhättan kallas ofta för Trollywood efter de 
hundratals filmer som spelats in på Film i Väst. 
På Storgatan i Trollhättan finns gyllene stjärnor 
bland gatstenarna för att visa upp filmskåde-
spelare med anknytning till staden. Inom en 
radie av några kilometer hittar du Skrotnisses- 
och Mackens lekplats, Olidan Kraftstation och 
Saab Car Museum. 

Bad, glass- och caférundan i Vänersborg passar 
både stora och små. här cyklar ni förbi slussar 
och kan enkelt stanna till för ett dopp i Vänern. 
Tar ni er istället till ekoparken hunneberg 
finner ni fyra uppmärkta mountainbikeleder 
som passar både barnfamiljen och experten. 
letar ni efter lite utmaning finns även två 
downhill-leder, dirtbana och hoppkulle för 
tandemhopp.

Läs mer om loppen på visittv.se 

Linnéleden
Trollhättan & Vänersborg

I linnépaketet ingår:

• Cykelkarta över linnéleden
• Övernattning på Albert Kök hotell & 

Konferens inkl. frukost
• Övernattning på Ronnums herrgård 

inkl. frukost
• Hyra av 3-växlad cykel

Mountainbike paket   
Hotell Hehrne

I MTB-paketet ingår:

• Cykelkarta över hunneberg
• Bad i tunna på terrassen (förbokas)
• 2-rätters middag i hotellets matsal
• Boende i dubbelrum
• Cykel ingår ej!

Cykeluthyrning  
Trollhättan & Vänersborg

På våra Turistbyråer erbjuds tre- och sjuväx-
lade cyklar samt en tandemcykel. 
Bokning och information:  
0521-135 09, Boka online: visittv.se

Pris från: 1 595 SEK per person Pris från: 995 SEK per person

Pris från: 100 SEK per dygn
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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 destina-
tion 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 PilgrimTrail 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 wun-
derschöner Spazierweg führt dich an den steilen 
Ufern entlang. An der Vänernseeküste 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 span-
nende 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 linnes fotspår, musikalisk vandring och historiens 
vingslag i Residenset. I Trollhättan kan du boka guide för fall & slussområdet.  Tel. 0520 – 135 09, 
www.visittv.se. Bokning av guide 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”. Picknick i det gröna, bad i 
Vänern vid Skräckleparken eller på Vattenpalatset, ett äventyrsbad för 
hela familjen med rutschkanor 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 upp-
täcka ekopark halle- och hunneberg! Bege dig ut 
på ett spännande äventyr som bjuder upple-
velser med torp, fantastiska utsikter och 
trolska sjöar, spännande djur och växter. 
Med Vandringskartan kan du på egen 
hand upptäcka ekoparken halle- och 
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.

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 Wan-
derwege können Sie den Ökopark auf eigene Faust entdecken.

Leder du inte får missa 
Edsvidsleden, 
Trollhättan

I Göta älvs vackra dalgång i södra Trollhättan går edsvids-
leden. 15 km lång i kuperad terräng. Vandringen startar vid 
Olidans kraftstation i fall- och slussområdet, går genom 
åkerströms naturreservat och avslutas via natursköna och 
spännande stigar högt över den torrlagda fallfåran.  
Från Kopparklinten och nyckelberget är utsikten magnifik.

Vandring i Vänerstad, 
Vänersborg

På den 10 km långa leden som börjar längs Vänerns strand 
passerar man bland annat Fridastatyn, Andarnas skepp, 
Fängelsegränd och Kulturaxeln. 

På www.visittv.se kan du läsa mer om det stora utbudet 
av vandringsleder och kartor.
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Macken-lekplatsen
Mitt i centrala Trollhättan, i Maria Alberts park, har Roy och Rogers mack fått 
liv på nytt. Macken-lekplatsen väcker nyfikenhet och leklust hos både stora 
som små. lyssna på klassiska Macken-repliker inne på Roys kontor och en 
massa bra låtar ifrån tv-serien inne i kiosken.

Skrotnisses lekplats
Skrotnisse och hans vänner har fått ett nytt hem – en alldeles egen lekplats på 
Spikön i Trollhättan. här hittar du  Skrotnisses stuga och verkstad, en trädkoja 
med utedass, en labyrint, en skrotteater, båten Balder, en hangar och en 
hybrid av en bil och ett flygplan.

Skräcklans lekplats 
en av de mest populära och välbesökta lekplatserna i Vänersborg. Den är 
vackert belägen i Skräckleparken vid Vänern och precis bredvid ligger Café 
Skräcklan som är öppet sommartid. 

Plantagets lekplats
I parken finns en tillgänglighetsanpassad lekplats, en utomhusscen, en fontän 
många bänkar och blomurnor samt statyer. lekplatsen ligger centralt i 
Vänersborgs kulturaxel.

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

  In Trollhättan und Vänersborg gibt es mehrere spa ne de Spielplätze  
           für die ganze Familie.

More information www.visittv.se

Plats för skoj och lek.

Lekplatskalas  2 juni  kl. 11.00 – 16.00, Trollhättan

Välkommen på lekplatskalas och upptäck fyra unika lekplatser i 
Trollhättans centrum vid kanalen. lekplatserna och centrum kommer 
bubbla av aktiviteter och erbjudanden.  

Tips! Medan du upptäcker lekplatserna och Trollhättan: gå tipsprome-
nad med hjälp av telefonen och Active Quiz, svara på frågor om 
karaktärer och historia bakom lekplatserna.



Shoppa, fika, ät & njut 
i evenemangsstaden 

Vänersborg!

vanersborg.nu vbgc.se

ÄT, SHOPPA
& UMGÅS

i Trollhättans city

ät,shoppaochumgås.indd   1 2017-04-03   09:09:53

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

Bästa tiden för

SHOPPINGBästa tiden för

SHOPPING

www.etageshopping.se

www.citytrollhattan.se

i moderna köpcentrum och genuina stadskärnor

ShOPPA
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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.

Smaka på Trollhättan 
och Vänersborg.

 | Den VÄSTSVenSKA MATen16
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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 nionde 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 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 9th 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 9. Mal Gastgeber der EM im Austern 
öffnen ist. Per Olofsson ist der Phantast hinter diesem Event, dass nationale 
und internationale Gäste anlockt. 

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 meter.
 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 tio kg.  
Ingenstans i europa är det förmodligen lättare än på Vänern att kroka lax 
i femkilosklassen.

EUROPEAN 

OYSTER OPENING

CHAMPION SHIP

 26 januari 2019
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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.

  Wir Schweden lieben Traditionen und unser Essen ist ein wichtiger Teil davon. 
Die Kombination aus schwedischer Natur und ihren frischen Rohwaren erlaubt uns 
ausgesuchte Gerichte passend zur Saison zuzubereiten. Unsere Hofläden haben eine 
Leidenschaft für die westschwedische Küche. Nichts geht über die tagesfrischen 
Rohwaren oder verfeinerten Produkte aus einem Hofladen. 

  Food is an important part of our beloved Swedish traditions.  
Nature’s pantry provides us with an abundance of fresh produce and 
we like to make food according to season. There are plenty of farm 
shops passionate about food from the western part of Sweden. 
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Fira midsommar här:
Celebrate Midsummer here / Feiern Sie Midsommar mit uns

Trollhättan: Storegårdsparken, lextorpskyrkan, Stenrösets camping,  
Vårhaga sommargård.

Vänersborg: Västra Tunhem, Ursands camping, hotell hehrne,  
Karlsrogården, Sivikens bygdegård, Bygdegården Vänersnäs,  
åttersruds bygdegård Brålanda.
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Ströva fritt med allemansrätten     
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. Allemansrätten inne-
bär 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".

  The Outdoor Access Rights gives you a 
wonderful way to experience Sweden’s countryside, 
whether you are hiking, jogging, bicycling, riding or 
even skiing. But be sensible. Show that you care about 
nature so that we all can continue to enjoy and access 
the outdoors. Your rights and responsibilities are:  
1) I will stay clear of private dwellings. 2) I will only 
pitch a tent where I am permitted to. 3) I will not light 
fires on, or near, rocks or on sites where there is a risk 
of a fire spreading. 4) I will not litter and take all my 
rubbish with me. 5) I will not leave any signs of human 
waste. 6) I will not cause any damage to forests or 
countryside. 7) I will always close gates. 8) I will not 
pick endangered flowers. 9) I will stay aware of the 
rules that apply in protected areas. 10) I will keep my 
dog under proper control. 11) I will be conscious about 
humans and wild animals when enjoying the nature of 
Sweden. 12) I will only take a swim where it's allowed. 
13) I will only operate a motor vehicle where permitted.

  Mit dem Jedermannsrecht haben Sie eine wunderbare 
Gelegenheit, die schwedische Natur zu erleben, ganz egal,  
ob Sie Wandern, Joggen, Fahrradfahren, Reiten oder Skifahren 
möchten. Verhalten Sie sich jedoch rücksichtsvoll. Zeigen Sie, 
dass Ihnen die Natur am Herzen liegt, sodass wir alle sie auch 
weiterhin genießen können. Hier können Sie das Poster auf das 
Jedermannsrecht. Sie haben folgende Rechte und Pflichten:  
1) Ich respektiere den Hausfrieden. 2) Ich stelle nur ein Zelt auf, 
wo es erlaubt ist. 3) Ich mache kein Feuer auf oder in der Nähe 
von Felsen oder an Stellen, an denen sich das Feuer leicht 
ausbreiten kann. 4) Ich hinterlasse keine Abfälle. 5) Ich weiß, wie 
ich im Wald mein Geschäft verrichte. 6) Ich verursache keine 
Schäden an Wald und Boden. 7) Ich schließe immer das Tor.  
8) Ich pflücke keine gefährdeten Pflanzenarten. 9) Ich achte auf 
die Regeln, die in geschützten Bereichen gelten. 10) Ich habe 
meinen Hund an der Leine. 11) Ich achte auf Menschen und 
Tiere, während ich die schwedische Natur genieße.  
12) Ich schwimme nur an Stellen, wo es erlaubt ist.  
13) Ich fahre ein Kraftfahrzeug nur dort, wo es gestattet ist.



 

1 kg fryst lax (mellanbiten) 
2 krm grovstött vitpeppar 
4 msk salt 
4 msk strösocker  
8 tsk grovhackad dill 

Så här gör du:

halvtina den frysta laxen. Skär den 
i två filéer och låt skinnet sitta kvar. 
Ta bort alla småben. Torka filéerna 
med hushållspapper. Blanda vitpep-
par, salt och strösocker. 

Gnid in filéerna med ungefär 1/3 
av saltblandningen. lägg sedan 
ihop laxen med grovhackad dill och 
resten av saltblandningen emellan. 
lägg köttsida mot köttsida och tunn 
del mot tjock del. lägg filéerna i en 
plastpåse på en tallrik i kylen. Vänd 
plastpåsen några gånger. 
efter två dygn är laxen klar. häll 
bort vätskan som bildas, annars blir 
fisken för salt. Skrapa bort dill och 
peppar när laxen ska serveras. Skär 
filéerna på snedden i tunna skivor. 
lägg upp skivor av gravad lax på ett 
serveringsfat. Garnera med skivor 
eller klyftor av citron eller lime och 
dillkvistar.

Gravad Lax  4 portioner  Dill-cured salmon
4 servings

750 g (26 oz) fresh salmon filet with skin 
85 g (3 ¼ oz) sugar 
120 g (4 oz) salt 
8 tbs chopped dill 
1 tsp crushed white pepper

”Gravad lax” or dill-cured salmon should 
preferably be served with a mustard 
sauce, which is French in origin.

You might want to freeze the salmon 
before preparing it. When defrosted, 
scale the salmon and remove the small 
bones, but leave the skin on. Make a 
few cuts in the skin so the marinade will 
penetrate from below. Mix salt, sugar 
and pepper and sprinkle it beneath and 
on top of the salmon filet along with 
plenty of dill. Place a weighted cutting 
board on top of the salmon filet and let 
it marinate at room temperature for 2–4 
hours. Then refrigerate for 24−48 hours, 
turning the salmon filet a few times. 
Rinse the salmon in cold water. Cut into 
thin slices without getting too close to 
the skin, so the dark salmon is included.

 Graved Lachs
Für 4 Portionen

1 Lachsseite, mit Haut (ca. 750 g) 
1 Dill, (ca. 20 Stiele) 
1 Tl schwarze Pfefferkörner 
120 g Fleur de sel * 
85  g Zucker

Die Lachsseite von den Gräten befreien. 
3/4 der Dillästchen von den Stielen zup-
fen und fein hacken. Wacholder, Pfeffer 
im Mörser fein zerstoßen. Die Gewürze 
mit Fleur de sel und Zucker mischen.

Lachs auf ein großes Stück Klarsichtfolie 
legen. Die Gewürzmischung darauf 
verteilen und leicht einmassieren. 
Gehackten Dill darüberstreuen. Lachs 
in die Folie einwickeln und auf ein Blech 
legen. Ein zweites Blech darauflegen 
und z. B. mit Konserven beschweren. 
An einem kühlen Ort mindestens 
48, maximal 72 Stunden beizen.

Vom Lachs die Folie entfernen. Lachs mit 
Küchenpapier sehr gut trocken tupfen. 
Restliche Dillästchen von den Stielen zup-
fen, hacken, auf den Lachs streuen und 
andrücken. Lachs mit einem scharfen 
langen Messer schräg in hauchdünnen 
Scheiben von der Haut schneiden.
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1 kg Elchfleisch 

Rosmarin 

10 Wacholderbeeren 

Salz 

schwarzer Pfeffer (gemahlen) 

Butter zum Braten

Zubereitung: etwa 2 Stunden

1. Stellen Sie den Ofen auf 125 Grad. Mit Wachol-
derbeeren und Rosmarin das Fleisch einreiben. 
Mit Salz und Pfeffer würzen. Fleisch in Butter 
anbraten.

2. Das Fleisch etwa 1,5 Stunden im Ofen „gehen 
lassen“, bis eine Innentemperatur von 65 Grad 
erreicht ist. Das Fleisch in Alufolie einpacken 
und 15 Minuten ruhen lassen, bevor das Fleisch 
geschnitten wird.

 Elchbraten 6 Portionen

 Elk Roast  6 servings

1 kg elk steak 

rosemary 

10 juniper berries 

salt 

black pepper 

butter for frying

Prep. time: about 2 hours

1. Set the oven to 125 degrees C. Crush juniper 
berries and rub them, together with some 
rosemary, on to the roast. Season with salt and 
pepper. In a pan, fry the meat in butter until it has 
a nice surface. 

2. Put the roast in the oven for about 1,5 hours 
until it reaches an inside temperature of 65 
degrees C.  Put the meat in aluminum foil and let it 
rest for 15 minutes before serving the meat.

Älgstek 6 portioner 

Ca 2 timmar 

1.Sätt ugnen på 125 grader. Krossa 
enbär och lägg dem och lite rosmarin 
runt om steken, salta och peppra. 
Stek köttet i smör tills det får en fin 
stekyta i en gryta.

2.Sätt in steken i ugnen i cirka 1 1/2 
timme tills det når en innertempera-
tur på 65 grader. Vira in köttet i 
aluminiumfolie låt det vila i 15 
minuter innan du skär upp köttet.

1 kg älgstek

rosmarin

10 enbär

salt

malen svart peppar

smör till stekning



Fristorps Gård
Musteri, butik & trädgårdscafé. Kom och smaka på vårt mathantverk. 
Fika i vår prunkande trädgård vid foten av hunneberg! Öppet torsdag, 
fredag, söndag kl 11-17 juli-augusti. Övrig tid, öppet när vi är hemma, ring 
före. Välkomna!

 Apple-juice factory, shop and garden café. Try our homemade pastries and 
have a coffee in our lush garden at the foot of Hunneberg. Open July-August 
Thursday, Friday and Sunday 11:00 am-5:00 pm. Other times by apt. Welcome!

 Mosterei, Hofladen & Gartencafé. Besuchen Sie uns auf eine Tasse Kaffee 
und probieren Sie die Köstlichkeiten des Bauernhofes am Fuße des Hunneberg! 
Geöffnet Juli-August Donnerstag, Freitag und Sonntag 11-17 Uhr und nach 
Vereinbarung – wenn wir zu Hause sind. Rufen Sie gern vorher an. 
 
Fristorp 210, Västra Tunhem  
+46 (0)76 797 00 18

Evenstorps Gårdsbutik  
& Halloncaféet
ekologisk bärodling av hallon och rabarber samt köttproduktion.Gårdsbutik 
och café, med hembakat. Smådjur som kaniner, getter, grisar och alpackor. 
Öppet dagligen v 26-34. kl 11-18 
Varmt välkomna

 Ecologically grown raspberries, rhubarb and meat. Farm shop and café with 
home made baked goods. Small animals, e.g. rabbits, goats, pigs and alpacas. 
Open daily June 26 - Aug. 27, 11:00 am to 6:00 pm.

 Himbeeren und Rhabarber aus ökologischem Anbau, sowie Fleischprodukti-
on. Hofladen und Café mit hausgemachtem Kuchen. Kleintiere wie Kaninchen, 
Ziegen, Schweine und Alpackas. 26. – 34. Kalenderwoche täglich von 11-18 Uhr 
geöffnet.

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

Kanotuthyrning på 
Hunneberg
Glid ljudlöst fram över Hunnebergs trolska sjöar 
och omkring dig uppenbarar sig ett naturskönt 
skådespel. Med Kungajaktmuseets kanoter kan 
du ta en tur på den närliggande sjön Eldmörjan.

Glide soundlessly over Hunneberg's magic lakes 
and you will be surrounded by scenic beauty. With 
canoes rented from the Royal Hunt Museum you take a 
tour of Lake Eldmörjan.

Gleiten Sie geräuschlos auf Hunnebergs 
verzauberten Seen dahin. Um Sie herum offenbart sich 
ein naturschönes Schauspiel. Mit Kanus vom 
„Königlichen Jagdmuseum“ können Sie einen Ausflug 
auf dem nahegelegenen Eldmörjan machen.

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

Hyr en mountainbike 
Hyr en mountainbike och cykla på någon av Hun-
nebergs fyra leder. Ta dig snabbt in i hjärtat av 
bergets skogar och upplev naturen från sadeln! 
Uthyrning sker i butiken vid Kungajaktmuseet 
Älgens Berg.

 Rent a mountain bike and bike on one of 
Hunneberg's four trails. Quickly enter the heart of the 
forest and experience nature from the saddle! 
Mountain bike rental at the store of the Royal Hunt 
Museum. 

 Mieten Sie ein Mountainbike und radeln Sie auf 
einem der vier Wanderwege/Radwege von Hunneberg: 
Auf diese Art erleben Sie die Natur am stärksten! Das 
Mountainbike mieten sie im Laden am Museum.

Hunneberg 121, Vargön
+46 (0) 521 270 040
www.algensberg.com

Saab Car Museum
Här får du se de unika bilarna som Saab tillverkat 
genom åren! Den allra första Ursaaben, många 
prototyper och konceptbilar som du aldrig sett 
på vägen. Här lever Saab-andan i allra högsta 
grad.Filmvisning, presentshop och möjlighet till 
en kopp kaffe. 

 Here you can see the unique cars that Saab has 
produced over the years! The very first -  “Ursaaben”, 
prototypes and concept cars you have never seen 
before. Film show, gift shop and maybe a cup of coffee.

 Hier können Sie die einzigartigen Autos sehen, die 
Saab im Laufe der Jahre hergestellt hat! Der erste - „Ur-
saaben“, viele Prototypen und Concept Cars, die Sie nie 
gesehen haben. Film-Show, Souvenirladen und 
Möglichkeit eine Tasse Kaffee zu bekommen.

Åkerssjövägen 18, Trollhättan
+ 46 (0)520 289 440
www.saabcarmuseum.se



25Se & GÖRA | 

Teddys Lekland
Här är det lek i alla former. Det finns aktiviteter 
som passar barn i alla åldrar. Det finns också 
ett litet lekland för de allra minsta, här kan de 
klättra, åka rutschkana och leka i bollhav.

 Teddy’s Playland is all about play. There are 
activities to suit children of all ages. And there is a 
small playland for the littlest ones, where they can 
climb, slide and play in an ocean of balls.

 Ein Spielland mit Aktivitäten für alle Kinder und 
einem extra Bereich für die Kleinsten. Ob Klettern, 
Rutsche rutschen oder ins Ball-Meer eintauchen –  
da ist für jeden was dabei.

Svampgatan 14, Vänersborg  
+46(0)521 25 54 40 
www.teddyslekland.se

Innovatum - ett smartare 
sätt att ha kul
Roligt för hela familjen! Utställningar med mas-
sor att göra. En jättestor interaktiv lekplats för 
alla åldrar, full med naturvetenskap och teknik. 
Häftigt, roligt och lärorikt.

Pure fun for the whole family! A giant playground 
packed with science and amusing interactive 
exhibitions. You may even learn something while 
having fun.

Purer Spaß für die ganze Familie! Ein riesiger 
interaktiver Spielplatz voller Technik und Naturwis-
senschaft für Jung- und man lernt sogar etwas dabei.

Lekplatser
Det finns flera roliga lekplatser i våra städer. 
Upplev Skrotnisses lekplats på Spikön, Macken 
i centrum, Rymdlekplatsen vid Skördetröskan, 
Glass-Oskars lekplats på gågatan eller Vatten-
kraftens lekplats vid Insikten i Trollhättan. I 
Vänersborg kan man ha kul i nya temaparken i 
Plantaget i centrum, eller ta sig en tur till Skräck-
leparken vid Värnen. 

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

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

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

Åkerssjövägen 16, Trollhättan
+46 (0)520 289 400
innovatum.se/sc

Hop N Pop
Hop N Pop på Överby är 2 700 m2 fyllda med 
tyngdlös action. Utmana dig själv och andra i 
någon av alla våra fantastiska aktiviteter, till 
exempel Dodgeball, Slam Dunk, Wall Run och 
Battle Beam.

 Hop N Pop at Överby is 2 700 m2 filled with 
weightless action. Challenge yourself, as well as, 
others with any of our fantastic activities, such as 
Dodgeball, Slam Dunk, Wall Run and the Battle Beam.

Hop N Pop in Överby bietet seinen Besuchern 
Schwerlosigkeit und Action auf einer Fläche von 
2 700 m2. Dodgeball und Wall Run sind nur einige der 
fantastischen Aktivitäten.

Ladugårdsvägen 29, Trollhättan
+46 (0)10 20 50 000
www.hopnpop.se

Aktivitetspark Restad Gård
Aktivitetspark Restad Gård har en vacker skulp-
turpark utmed Göta Älv, 18 håls discgolfbana & 
fotbollsgolf, fotbollsplaner, beachvolleybollplan, 
boulebana, lagtävlingar, löparspår, utomhusgym 
mm.

Activity park Restad Gård has a beautiful 
sculpture park along Göta River, disc golf course, 
football golf, football fields, beach volleyball court, 
boule court and outdoor gym.

Der Freizeitpark Restad Gård hat  einen schönen 
Skulpturenpark am Göta-Fluss, einen Disc-Golfplatz, 
Fußballgolf, einen Fußballplatz, einen Beachvolleyball-
platz, einen Bouleplatz und ein Fitnessstudio.

Dr. Hehrnes väg 1, Vänersborg 
+46 (0)521 699 65
visitrestad.se/aktiviteter

Ursand SPA & Konferens
Njut av en spaupplevelse i vår Aroma bastu. 
Nybyggd aktivitetsanläggning om 550kvm,
vackert belägen intill en av Vänerns maffigaste 
sandstränder. Här kan du boka ett event för dig 
själv eller hela gänget.

 Enjoy a spa experience in our Aroma sauna. 
Newly built activity center (550sq. m). Beautifully 
located right next to one of Lake Vänern's best sandy 
beaches is Ursand Resort & Camping.

 Ein Spa-Erlebnis in unserer Aroma-Sauna 
genieβen. Neu gebautes Aktivitätszentrum (550 qm.) 
Wunderschön an einem tollen Sandstrand am 
Vänersee liegt Ursand Resort & Camping.

Djupdalsvägen 520, Vänersborg
+ 46(0)521 186 66
www.ursand.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 & Nohabgatan 19, 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

Guidad tur i slussområdet
Guidad tur i det vackra slussområdet berättar 
historien om slussarna. Gratis. Utgår under 
sommarmånaderna. För datum och tider se 
visittv.se

During the guided tour of the beautiful lock area 
you will learn about the history of the locks. Tours 
during the summer. Free. For dates and times see 
visittv.se 
 

Führungen durch das wunderschöne Schleusen-
gebiet. Führungen während des Sommers. Kostenlos 
Uhrzeiten finden Sie hier: visittv.se

Åkersbergsvägen, Trollhättan
+46 (0)520 50 50 65
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

Engelbrekt gård
Här kan man köpa ägg från gårdens lyckliga 
höns och massor av välsmakande produkter 
från lokalproducerande gårdar. Promenera runt 
bland gårdens djur och njut av landsbygden.

Here you can buy eggs from the farm's happy 
hens and lots of tasty products from local farms. 
Stroll around the farm animals and enjoy the 
countryside. 
 

Hier können Sie Eier von den glücklichen Hühnern 
unseres Bauernhofes, sowohl als auch leckere 
Produkte von Bauernhöfen in der Gegend kaufen.
Machen Sie einen kleinen Spaziergang am Bauernhof 
und schauen Sie sich die Tiere an und genieβen Sie 
zugleich die schöne Landschaft.

Holm 9, Trollhättan
+46 (0)708 9 7 84 92
info@engelbrektgard.se

Storegårdens Kuriosabod
Fynda bland möbler, kuriosa, glas, porslin, 
allmoge, lampor, gamla dörrar, fönster, beslag, 
husgeråd, tidningar och böcker.

Find a bargain among unique items such as 
furniture, glassware, old china, country style items, 
lamps, old doors, windows, iron work, household 
items, newspapers, and books.

 
Haben Sie Lust auf ein Schnäppchen? Dann lohnt 

es sich zwischen Möbeln, Gläsern, Porzellan, Lampen, 
alten Türen Fenstern, Zeitungen und Bücherninmal 
umzusehen.

Paralellgatan 4, Vänersborg 
+46 (0)521 22 00 46
storegardenskuriosabod@outlook.com
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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. Hårdton bangolf driver 
anläggningen. Under vinterhalvåret finns en 
inomhusbana. Information om detta finns på 
visittv.se

Hårdton Bangolf runs the facility. During the 
winter months there is an opportunity to play indoors. 
Information about the facility is available on Visittv.se

Hårdton Bangolf ist im Besitz dieser Anlage. 
Während der Wintermonate gibt es eine Indoor-Bahn. 
Weitere Information finden Sie hier: Visittv.se

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 på Hunneberg
Ihop med en certifierad naturguide tar vi oss fram 
med kanot på Hunnebergs sjöar för att på nära håll 
ta del av bäverns liv. Start vid Kungajaktmuseet 
Älgens Berg. Ca 3 tim inkl fika. Förhandsbokning.

Together with a certified nature guide we go, by 
canoe, on the lakes of Hunneberg to really get  to know the 
life of the beaver. Start at the Royal Hunt Museum “Elk 
Hill”. About 3 hours incl. coffee. Make reservations in 
advance.

Zusammen mit einem zertifizierten Naturführer 
fahren wir mit dem Kanu auf den Hunneberger Seen, um 
das Leben des Bibers kennenzulernen. Start am 
Königlichen Jagdmuseum "Elch Berg“. Dauer: etwa 3 
Stunden. Kaffee im Preis inbegriffen. Bitte vorausbuchen.

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

Älgsafari på Hunneberg
Busstur med guide där vi spanar efter älg på 
berget. Lättare förtäring ingår. Mån o tors v.26-35. 
Avgång Resecentrum Trollhättan, Turistbyrån 
Vänersborg samt Bergagården. Förhandsbokning. 
 

Guided elksafari. We look for elks on the mountain. 
Light refreshments. Mondays and Thursdays June 25 to 
Aug. 30. Departure: Resecentrum Trollhättan, the Tourist 
Office in Vänersborg and Bergagården Hunneberg. Please 
book in advance 

Elchsafari. Wir halten Ausschau nach Elchen. Ein 
kleines Abendbrot im Preis inbegriffen. Montags und 
donnerstags von 25. Juni bis 30. August. Abfahrt 
Reisezentrum Trollhättan, Tourismusbüro Vänersborg, 
und Bergagården, Hunneberg. Bitte voraus reservieren.

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

Kungajaktmuseet Älgens Berg
Ett spännande upplevelsecentrum mitt i ekopark 
Halle-Hunneberg. Naturhistorisk utställning, ak-
tiviteter, djurliv och kunglig jakt. Besök vår butik 
och få information som inspirerar till utflykter.

An exciting experience center in the middle of 
ecopark Halle-Hunneberg. Natural history exhibition, 
as well as information about wildlife and the royal elk 
hunt. Activities. Visit our store and get information 
that will inspire you to excursions in the area.  

Ein aufregendes Abenteurzentrum inmitten des 
Ökoparks Halle-Hunneberg. Naturhistorische 
Ausstellung, Aktivitäten, wilde Tiere und königliche 
Jagd. Besuchen Sie unser Geschäft und erhalten Sie 
Information, die zu Ausflügen anregen.

Hunneberg 121, Vargön
+46 (0)521 27 00 40
www.algensberg.com, museet@algensberg.com
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Vänersborgs Konsthall
Här visar vi konst från den lokala såväl som den 
internationella konstscenen. Vi har sju utställnin-
gar per år som varierar i teknik och uttryck. Vi har 
också visningar, workshops och föreläsningar som 
anknyter till utställningarna. Fri entré.

At the Vänersborg Art Gallery - display of local and 
international art. Seven exhibitions that vary in 
technique and expression. Workshops and lectures 
that relate to the exhibitions. Free entrance.

In der Vänersborger Kunsthalle - Kunst aus lokalen 
und internationalen Kunstszenen. Sieben Ausstellungen, 
die sich in Technik und Ausdruck unterscheiden. 
Workshops und Vorträge, die sich auf die Ausstellungen 
beziehen. Freier Eintritt.

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)70 372 00 75
www.kreativkraft.se

Nohabs smedja
En helt unik miljö med ett starkt industriellt arv 
som har bevarats i det skick som smedjan var i när 
det var tillverkning där. Under sommaren visas en 
multimedia-föreställning samt periodvis teater.

 The NOHAB Smithy is a unique cultural heritage 
spot, preserved to look like when there was production 
in the smithy. During the summer there is a multimedia 
show and periodically a theater performance. 

 Eine wirklich einzigartige Umgebung mit starkem 
industriellen Erbe. Die Schmiede ist in dem Zustand 
erhalten in dem sie war, als damals Produkte noch in der 
Schmiede hergestellt wurden. Während des Sommers gibt 
es eine Multimedia Aufführung, und ab und zu Theater.

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. Öppet under sommarmånaderna. För 
öppettider se visittv.se

 The history of the construction of the locks, the 
life surrounding the canal in Trollhättan and artifacts 
related to the canal are all here. Open during the 
summer months. For opening hours see visittv.se  

Hier können Sie über die Geschichte der Schleusen 
erfahren und viele Gegenstände, die für den Kanal 
wichtig sind sehen. In den Sommermonaten geöffnet. 
Die Öffnungszeiten finden Sie hier: visittv.se. 

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 tisdagar kl 18-21 under 
juni-sept. Övrig tid efter överenskommelse.  
Fri entré.

Experience the history of fire-fighting in a genuine 
environment. Relax with a cup of coffee in the cosy 
café with old fittings. Opening hours: June to Sept., 
Tuesdays 6:00 – 9:00 pm. Entrance fee.

Erleben Sie die Geschichte des Feuerschutzes in 
einem einzigartigen Museum. Entspannen Sie sich wie 
in den 50-60ern bei einer Tasse Kaffee.  
Geöffnet: Juni bis Sept., dienstags 18.00 – 21.00 Uhr.
Freier Eintritt.

Höljebacka, Karlsro, Upphärad
+46 (0)520 44 14 90, +46 (0) 70  367 38 03
www.holjebacka.se



Vänersborgs Museum
Möt 1800-talet och dess resor i ett fascinerande 
museum från tiden. Afrikanska fåglar, egyptiska 
gravfynd, nordens djur, konst, porslin mm.   
Öppet tis, tors, lör, sön 12-16, jun- aug även ons.

Step into the 19th century and at the same time 
into one of the country's more fascinating museums. 
African birds, Egyptian artefacts, art, porcelain and 
more.

Besuchen Sie dieses faszinierende Museum aus 
dem 19. Jahrhundert. Afrikanische Vögel, ägyptische 
Grabfunde, Tiere aus dem Norden, Kunst, Porzellan 
und viel mehr.  

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 tis & ons , sommartider 26 juni-10 aug. 
tis-fre kl. 14-18. 

The museum shows dolls and accessories from 
the 1840s and beyond. Shop that displays handmade 
dolls, art (watercolors) and stone sculptures. Open 
Tue & Wed; summer opening hours: June 26 - Aug 10, 
Tue.-Fri. 2:00 to 6:00 pm. 

Im Museum werden Puppen von 1840 bis in die 
heutige Zeit ausgestellt. Shop mit Puppen, Aquarelle und 
Steinskulpturen. Geöffnet dienstags und mittwochs. 
Während des Sommers: 26. Juni - 10. August, Di. – Fr. 
14.00 -18.00 Uhr
Residensgatan 2, Vänersborg
+46 (0)521 615 71
www.vanersborgsdockmuseum.se

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. Tue-Fri: 11:00 am – 6:00 pm, Sat: 10:00 
am – 2:00 pm.

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.handkrafttrollhattan.blogspot.se/

Kyrkan har sommar-
öppet från 25/6 - 17/8 
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 25 of june to 
the 17 of august every day. Service every 
Sunday at 11.00. 
Gottesdienst jeden Sonntag um 11.00

Plats för eftertanke
Besök våra kyrkor i Trollhättan

Gudstjänst varje söndag. Trollhättans kyrka har 
öppet 25 juni-12 augusti kl 11-18
Musik i sommarkväll onsdagar i juli  kl 20

The church is open from 25 of june to 12 of august 
every day. Service every Sunday

 Välkommen till vår Fair Trade butik
 på Kungsgatan 22 i Trollhättan.

www.svenskakyrkan.se/trollhattan
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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   +4670 372 00 75

TRÄNA & BADA I CITY
Här finns aktiviteter för både stora och 

små. Under sommaren öppnar vi upp vårt 
härliga utebad – en riktig familjefavorit. 

Läs mer på arenaalvhogsborg.se.

VI FINNS PÅ STORGATAN OCH 

INNOVATUMOMRÅDET I TROLLHÄTTAN



www.saabcarmuseum.se

OPEN WINTER TUE-SUN 11.00-16.00 / OPEN SUMMER ALL DAYS 10.00-17.00
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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 & Restaurang

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

Albert Kök Hotell & Konferens

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

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

Pinchos

Drottninggatan 17, Trollhättan 
+46 (0)520 470 470
www.choice.se/collection/kungoscar

Clarion Collection Hotel Kung Oscar
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Hjortmossegatan 73, Trollhättan
+46 (0)520 305 82
www.ritzkonditori.se

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

Ritz Teatercafé

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

Strandgatan

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

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

Koppargrillen

Istanbul Kolgrill
Apoteksgränd 3, Vänerborg
+(0)521 17 000
www.istanbulkolgrill.se

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

KÖK&BAR93 - Quality Hotel

Slussledsvägen 5, Trollhättan
www.slusscafeet.com

Slusscaféet

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

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

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

Hotell Hehrne Restaurang

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

Stars And Stripes Steakhouse



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

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

Café och Restaurang

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

Nordfeldts Konditori
Stampgatan 14, Vänersborg 
+46 (0)521  25 53 53
www.trestadsvardshus.se

Trestads Värdshus

Kungsgatan 25, Trollhättan
www.trollhattan.fh.se

Restaurang Bacchus



ZURÜCK ZUR NATUR
BACK TO NATURE

TILLBAKA TILL NATUREN

Event 2018

14/4  Loppis
12/5   Motor
9/6  Inför valet 
14/7  
11/8  
 8 /9  
13/10   

10/11  

Rosor
Hantverk & Mat 
Bygdefest 
Loppis
 Föreningsliv

Välkommen till Brålanda!

BRÅLANDA GALLERIA

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

Brålanda-andan

1/12  julmarknad & tomtetåg

www.brålandaföretagarförening.se
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Boende för
alla smaker.

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

Scandic Swania

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

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

Clarion Collection Hotel Kung Oscar

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

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

Stenrösets Camping & Stugor
Magnus Åbergsgatan 32, Trollhätan
+46 (0)70 534 75 72
www.trollhattans-bed-and-breakfast.se

Trollhättans B&B

Lundstaken 6, Trollhättan
+46 (0)76 003 00 66
www.sommarhemmetoresjo.se

Sommarhemmet Öresjö 
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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, info@koberg.se

Stuga på Kobergs ägor

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

Stampgatan 14, Vänersborg
+46 (0)521 25 53 53
www.trestadsvardshus.se

Trestads Värdshus



Evenemang.

AQUA BLÅ
VATTEN- OCH

VISFESTIVAL
1-3 juni 2018

FALLENS 
DAGAR 

SVERIGES ÄLDSTA 

STADSFESTIVAL

20-22 juli 2018
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APRIL
7-8 Arenaloppis  VBG

14 loppisrunda BRÅLANDA

21-22 hunnebergs Outdoormässa VBG

27-29 Bomässan VBG

28 Blå natten THN

28 Vårfest i city THN

29 Dansens Dag VBG

MAJ 
1 Kosläpp på evenstorps Gård BRÅLANDA

5-6 Mathantverkssafari VBG

5-6 Bikedagar – MC festen nr ett THN

6 hallsjödagen VBG

10 hela Kronan Gungar THN

10-13 Tidiga Musikdagar THN

v.20 Restaurangvecka THN

17-19 Trollywood Animation Festival THN

18-20 CKW 3-dagars cykeltävling VBG

21-27 Musikveckan VBG

26 Klassbollen THN/VBG

26-27 Superloppis VBG

26 Butlers Triathlon THN

26 Veteranbilsträff + Cruising THN

28 Vårruset VBG

JUNI
1-3 Aqua Blå: Vatten- och Visfestivalen VBG

2 Skräcklemannen motionslopp VBG

2  lekplatskalas THN

2 Ariane Cross motionslopp THN

6 nationaldagsfirande THN/VBG

15-16 Subkultfestivalen THN

16-17 Silfvershiöldspokalen THN

22 Midsommarfirande THN/VBG

30 Trestad Racing Summer Meet THN

30 Trollhättans Pridefestival THN

JULI
3 Älgens dag hunneberg VBG

6-7 Vicious Rock Festival VBG

7 Westerndag på engelbrekts Gård THN

20 Kraftprovet motionslopp THN

20-22 Fallens Dagar – Sveriges äldsta stadsfestival THN

28-29 Vänerträffen Vänersborg VBG

30 Slussdagen THN

30 OK Skogsvargarnas Trailrun HUNNEBERG

AUGUSTI
3-4 Västgötastämman VBG

13 Veteranbilsträff + Cruising THN

18 Trollhättan City Trail THN

18 Granan XC Marathon VBG

18-26 Alliansloppet Action Week THN

18 D30/D50 Senior Tour THN

25 Alliansloppet – Världens störta tävling för rullskidor THN

25-2 Vänerveckan VBG

31 Fridamäss VBG

31 – 2 Trollhättan hockey Trophy ladies edition THN

Med reservation för förändring 39eVeneMAnG | 



Evenemang.

PSST!

Du hittar tips 

och information 

om samtliga lokala 

evenemang på 

visittv.se
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SEPTEMBER
1 Fridamäss VBG

1 Vänersborg SwimRun VBG

1-2 Mathantverkssafari V-TUNHEM

5 Veteranbilsträff Bergagården HUNNEBERG

7 Tändning av Kolmilan i erdalen VBG

8 Bygdefest BRÅLANDA

8 Sjuntorpsdagen THN

15 höstmarknad på engelbrekts Gård THN

15 Studenternas Flottrace THN

v.38 Restaurangvecka THN

21-23 Älvkultur THN

29-30 Trolldagar THN

29 hBX Mountain HUNNEBERG

30 Matfest V-TUNHEM

OKTOBER
1-5 Seniorkulturvecka THN

5-28 Quality Cup VBG

6 Äpplets Dag V-TUNHEM

13 Oktobermarknad THN

13 loppisrunda BRÅLANDA

27 Oktobermarknad VBG

13 Oktoberfest med ”Umpa Bumpa” VBG

27– 4 Kulturveckan VBG

27- 2 halloween på Macken-lekplatsen THN

V. 44 höstlovsaktiviteter THN/VBG

NOVEMBER
1-4 Aurora höstfestival VBG

3 Spökvandring & Middag VBG

9-11 handla Vilt naturligtvis VBG

10 Munskänkarnas Vinmässa THN

17 Spökvandring & Middag VBG

23-24 novemberfestivalen THN

22-25 Jul på Koberg THN

24 Jul på engelbrekts Gård THN

DECEMBER
1 Tomteparad & Julmarknad BRÅLANDA

1-2 Julmarknad på handkraft THN

1-2 Klappdagar VBG

2 Skyltsöndag THN

9 Storgatans Julmarknad THN

31 Sylvesterloppet VBG

31 nyårsfirande med belyst fallpåsläpp THN

31 nyårsfirande Fisketorget VBG

Med reservation för förändring 41eVeneMAnG | 



ÅTERKOMMANDE 
EVENEMANG
TROLLHÄTTAN

Jan-dec Första onsdagen i 
månaden

Månadsmarknad

Jun-aug Onsdagar Veteranbilsträff slussarna 
6 juni – 29 augusti

Jun-aug Tid: visittv.se Vatten i Trollhättefallen 

Jun – aug Datum:  visittv.se Sommar på Spikön & Dinkytown

VÄNERSBORG

Jan-nov Sista måndagen i 
månaden

Månadsmarknad i Vänersborg

Jan-nov Andra lördagen i 
månaden

Temadagar i Brålanda

Jun-aug Onsdagar Bilbingo på Sanden  
6 juni – 8 aug

Juli Lördagar Familjelördag i Plantaget

Aug-okt Söndagar Bilbingo på Sanden 
12 augusti – 30 september

KONST OCH  
UTSTÄLLNINGAR
KONSTHALLEN TROLLHÄTTAN

3 mar – 15 apr Ola åstrand

29 apr – 10 jun Annika Wennberg

29 apr – 10 jun Ian newbery

18 aug – 16 sep Öppen Salong

22 sep – 28 okt Att låta det obetydliga 
tala

10 nov – 22 dec Jenny Berg

VÄNERSBORGS KONSTHALL

3 mar – 14 apr Ola åstrand

25 apr – 6 jun esper harck

27 jun – 28 jul Vänersborgssalongen

5 okt – 17 nov Ida Rödén och helena 
Piippo larsson

1 dec – 23 jan Annika Svensson



 www.aquabla.nu • facebook.com/aquabla

FESTIVAL
MUSIK FRÅN FLERA SCENER
VISFESTIVAL
MAT & DRYCK
TIVOLI

KNALLAR & UTSTÄLLARE 
AKTIVITETER FÖR 

HELA FAMILJEN
TÄVLINGAR 

FESTIVAL
i Vänersborg 5-7 juni

i Vänersborg 
1-3 juni 2018
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Assistancekåren  Car service
Öppet dygnet runt, 24 hours/day  +46 (0)20 91 29 12

Bibliotek  Library 
Trollhättan 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 

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

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

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

Husbilar Ställplatser Camper park
Trollhättan 
Slussarna, östra sidan, Åkerssjövägen 50  
Engelbrekt Gård, Holm +46 (0)70 897 84 92 
Kobergs ägor, Sollebrunn + 46 (0)322 470 04 
  

Vänersborg 
Vänersborg, Gästhamn och Marina +46 (0)521 657 09

Laddningsstation elbilar 
Battery chargingstation electric cars
 
Trollhättan 
Coop Kronhjorten, Faktorsgatan 10 
Högskolan Väst, Gustava Melins gata 2 
Innovatumområdet, Nohabgatan 18 A 
Slättbergshallen, Gärdhemsvägen 27' 
Stadshuset, Gärdhemsvägen 9 
Trollhättans Resecentrum, Bergslagstorget 80 
Trollhättans Pendelparkering, Kyrkogårdsvägen 23   
Arena Älvhögsborg, Storgatan 1 
Överby köpcenter, Anes väg

Vänersborg 
Kommunhuset, infart från Södergatan och Kyrkogatan 
Öxnered Station

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  

Bra att veta   
Good to know
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Symbolförklaringar Symbols

Mån-fre 17-22, lör-sön 10-17  +46 (0)520 833 82 
Mon-Fri 17-22, sat-sun 10-17 
Akuten NÄL öppen dygnet runt 
The emergency ward at NÄL open 24 hours/day

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 5

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

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

Servicebutik
Convenience store, Servicegeschäft

Trådlöst internet
Wireless Internet, Drahtloses-Internet

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

Turistbyråer Tourist Center
Trollhättan, Åkerssjövägen 10     +46 (0) 520 135 09 
Vänersborg, Kungsgatan 9            +46 (0) 521 135 09



TROLLHÄTTAN



VÄNERSBORG



En destination. 
Två städer.

www.visittv.se  | info@visittv.se
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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

Restid med bil
Travel time by car
Gothenburg 45 min
Stockholm 5 hours
Oslo 3 hours
Copenhagen 6 hours


