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Nossebro, maj 2020 Med reservation för ändringar. 

Essunga i hjärtat av Västra Götaland! En av Sveriges minsta 
kommuner men full av liv och rörelse... Allt sammanbundet 
av den sköna och artrika Nossan som rinner som ett blått 
band genom det frodiga kulturlandskapet. 

UPPTÄCK ESSUNGA...
I denna folder får du tips på trev-
liga utflyktsmål. Ta cykeln och välj 
den norra eller södra turen – eller 
båda! Givetvis går det lika bra 
att ta bilen även om du på några 
ställen får välja alternativa vägar. 
Mer information och kontaktupp-
gifter om restauranger, kaféer, 
logi och de olika utflyktsmålen 
finns på kommunens hemsida.

...PÅ FÖRSTA PARKETT 
Färdas genom ett historiskt land-
skap, besök natursköna miljöer, 
landsbygdsbutiker och intressan-
ta sevärdheter. Vila ut på platser 
där människor rastat sedan urmin-
nes tider! En viktig följeslagare på 
vägen är Nossan, ett av Europas 
artrikaste vattendrag. Under din 
färd kommer du att korsa ån på 
några av kommunens 14 broar.

ESSUNGA
NOSSEBRO



Södra Essunga

1-5. Samma som Norra Essunga

6. Kyrkås kyrka
Charmig sockenkyrka från 1600-talet.

7-8. Bo på Lantgård i Kyrkås
Njut av levande landsbygd, bo nära djuren 
och naturen. Stommen (8), Ingelstorp (9).

9. Offerhäll i Sandbäck
Inhuggna skålgropar från bronsåldern.

10. Fåglums kyrka
Sveriges sjunde äldsta kyrka, från 1100-talet.

11. Ginza
Svenska musikbranschens största postorder-
företag med butik.

12. Väderkvarnen i Fåglum
Holländare från 1885. 

13. Fåglumsbron
En av alla vackra broar. Denna är från 1923.

 14. ”Fötterna i Fåglum”
 Hällristning, ca 3 000 år gammal.

 15. Ånastocken
 Träbro över Nossan från 2004.

16. Hålvägarna i Furet
Medeltida färd- och handelsvägar som lämnat 
synliga spår i landskapet.

17. Järnugn
För ca 2 000 år sedan framställdes här järn.

Mer information på www.essunga.se.
Nossebro, maj 2020. Med reservation för ändringar.

OBS! Kontakta de besöksmål som har fika, 
rundvisningar innan ni påbörjar resan så att det är öppet när ni 
kommer.

Norra Essunga

1. Stenbron
Femvalvsbro från 1842 över ån Nossan. 

2. Kerstinsås kvarn
Ännu fungerande kvarn från början av 1800-talet.

3. Andra våningen
Trerumslägenhet där tiden stått stilla sedan 60-talet.

4. Nossebrobad & Camping (Ångbåtsturer)
Cykel- och kanotuthyrning, spa, gym och camping.

5. Stationshuset
Utställningar om den smalspåriga järnvägen.

6. Järnvägsbanken
Gamla banvallen på sträckan Nossebro-Trollhättan.

7. Bärebergs Järn & Maskin
”Skroten i Bäreberg” säljer militärt överskott 
och mycket mer. 

8. Hällkistan Jättestugan
En av Europas bäst bevarade från yngre stenåldern.

9. Domarringar
Begravnings- och tingsplatser från järnåldern.

10. Drottning Astrids grav
Astrid var enligt sägnen Olof Skötkonungs dotter. 

11. Råglanna festplats
Många är de kända artister som här lockat till dans.

12. Vistestenen
Konstnären Bertil Y Svenssons ”sagosten” från 1995.

13. Främmestad hembygdsgård
Med bland annat dagsverksstuga från 1800-talet.

14. Bron i Baljefors, vacker svängd stenbro
Här strömmar Nossan ner över klipporna.

15. Magnolia Café & Trädgård
Café, trädgård, butik, fuchsior och dahlior i mängd.

16. Resta stenar
Fornlämningar från tidiga bosättningar.

17. Blåbärja gårdsmuseum, öppet söndagar i aug
100-åriga samlingar från Västgötabygden.

18. Hängbron vid Hagavad
Här omkring gick handelsvägen Lödöse-Skara på medeltiden.
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Längd: ca 4,5 mil. Glöm inte cykelhjälmen!
Längd: ca 3,5 mil. Glöm inte cykelhjälmen!
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