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Sävelången är en historisk livsnerv och grunden till bygdens  

existens. Sjön slingrar sig fram i det vackra landskapet omgiven  

av djupa skogar, ängar och berg. Civilisationen med vägar, järnväg  

och bebyggelse har fått anpassa sig till terrängen. Här har krea- 

tivitet och innovation varit nödvändigt för bygdens försörjning.  

Kanske är det just därför som orterna kring Sävelången är fyllda 

med varierande, kreativa och genuina aktörer, som lägger in hela  

sitt hjärta för att göra platsen till en hållbar och minnesvärd  

upplevelse, för alla sinnen.

Sävelången är en plats för alla sinnen



4 5

Topografin runt Sävelången med berg 

 och skog har aldrig varit idealisk för 

jordbruk. Här har istället uppfinnings- 

rikedom, innovation och kreativitet varit  

dominerande i alla tider. Tillgång på vatten- 

kraft har banat väg för sågar, kvarnar, 

järnmanufaktur, bomullsspinneri och 

garveri. På Nääs blev slöjd och hantverk 

tongivande och på Öijared omvand- 

lades jordbruksmark till golfbanor. När 

industrin nu lämnat platsen skapas 

utrymme för nya idéer. Sävelången fylls 

med kreativa näringar och mötesplatser 

med kulturarvet som unik och ovärderlig 

inramning.

ENG 
With its mountains and forests, the topography around 

Lake Sävelången is not ideal for agriculture. Instead, disco-

very, innovation and creativity have dominated this region 

throughout the ages. Access to hydropower has paved the 

way for saws, mills, iron manufacturing, cotton spinning 

and tanning. Woodworking and handicrafts became the 

defining elements of Nääs, and at Öijared, agricultural land 

was transformed into golf courses. When industry left the 

area, it created space for new ideas. Sävelången is filled 

with creative industries and meeting places with a unique 

and invaluable framework of cultural heritage.

Historiska sevärdheter

01 | Nääs Slott & Slottspark
Skandinaviens bäst bevarade 
och kompletta 1800-talsinteriör 
med 23 rum och kök. Stor samling 
konst och påkostad inredning.  
I omgivningarna finns alléer, lust-
hus och imponerande byggnader 
från 1800-talet. Guidade visning-
ar av slottet under sommarhalv- 
året och för bokade grupper.  
www.naas.se

 
02 | Nääs Slöjdlärarseminarium 
med museum 
I den vackra seminariebyggna-
den döljer sig ett museum med 
världsberömd slöjdhistoria av 
pedagogik, ergonomi, dans, lek 
och sång. Guidade visningar för 
grupper. www.naas.se 
 
03 | Skålgropar 
Skålgropar från bronsåldern utan- 
för Vänhem visar Nääs som viktig 
historisk mötesplats. www.naas.se

 
04 | Nääs Fabriker och Sveriges 
bäst bevarade bruksort 
Tollereds välbevarade kulturarv 
är ett levande museum. Boka en 
guidad vandring eller gå själv runt 
med historisk app, eller läs på 
96 historiska skyltar uppsatta på 
platser och byggnader.
Guide: www.naasfabriker.se
App: Nääs Fabriker

05 | Kraftverksmuseum
Tollereds öfvre kraftstation är ett 
industrihistoriskt museum som 
visar hur vattenkraft blev till el. 
Öppnas för bokade grupper.
www.toekmuseum.se
 
06 | Skallsjö Kyrka 
Vacker kyrka från 1800-talet 
med unikt glastorn och vackra 
takmålningar. 
 
07 | Skallsjö Kyrkoruin &  
Skallsjö hembygdsgård
Ruinerna från gamla Skallsjö kyrka 
från 1200-talet med tusenåriga 
gravar. I den intilliggande hem-
bygdsgården finns stugor från 
1700-talet och information om 
gamla hus från järnåldern som har 
legat på platsen.

08  | Öijared 
Säteriet Öijared har sedan 
1000-talet gått i arv och präglats 
av godsherrar och torpare. 
Området är delvis klassat som 
riksintresse för sina rika natur-  
och kulturvärden.
 
09 | Fornåker vid Håvared
På en kulle med utsikt över  
nejden ligger lämningar efter  
en ståtlig hällkista från sten- 
åldern med en samtida fornåker  
i anslutning.

08 | Dommarring
En mötesplats från järnåldern 
finns att läsa om och beskåda vid 
parkeringsplatsen vid Öijared 
Resort.
 
10 | Öijareds Kapell
På kapellkullen nära Öijared 
Säteri står ett litet träkapell från 
1500-talet. Vackra oljemålningar 
från 1700-talets början och mitt 
pryder väggar och inredning.
 
11 | Floda Säteri
Den nuvarande och pampiga 
byggnaden i Floda byggdes 1863, 
men Säteriet och den sluttande 
parken mot sjön har anor från 
1100-talet. Idag är huset en  
Montessoriskola.
 
12 | Väghistorik
Mellan Kärrbogärde och Högelid 
har den branta sluttningen krävt 
flera olika vägsträckningar genom 
åren, före dagens E20. En vand-
ring längs sjön från Kärrbogärde 
visar en imponerande stensätt-
ning från en av sträckningarna.



6 7

Uppfinningsrikedomen är stor även 

bland bygdens utbud av restau-

ranger och kaféer. Varje år etableras nya 

aktörer med annorlunda och kreativa 

uppslag. Variationen är stor i smaker, 

stilar och miljöer. Det gemensamma är 

ett genuint intresset för bra, närodlade  

råvaror och för mathantverket. Det 

märks inte minst på alla utmärkelser  

som duggar tätt bland Sävelångens 

restauranger och kaféer.

ENG 
Ingenuity runs deep among the region’s offering of restau-

rants and cafés. Each year, new players open their doors 

with different creative impulses, offering wide variations  

in taste, style and setting. What they all have in common  

is a genuine interest in good, locally grown ingredients  

and finely crafted food. This is especially clear in the array 

of distinctions bestowed upon Sävelången’s restaurants  

and cafés.

Äta & dricka

04 | Nääs Fabriker  
Hotell & Restaurang
Fine dining med bedårande utsikt 
över Sävelången. À la carte och 
barmeny med stor vinlista och  
lokala öl. Sommartid erbjuds grill-
buffé med egen grillmästare. 
www.naasfabriker.se 

04 | Nääs Fabriker Kafé
Industriell miljö i varm atmosfär 
med gediget hantverk i mat och 
bakverk. www.naasfabriker.se

01 | Nääs Slottskafé &  
Restaurang
Intill Nääs Slott, i det gamla stallet, 
serveras god fika och slottslunch 
med grönt tänk på ekologiska och 
närodlade råvaror. www.naas.se

13 | Jernbruket vedgrill & öl 
Kött, eld och öl. Filosofin är att ta 
vara på allt från djuret – inget ska 
förgås. Avslappnat och avskalat i 
det gamla magasinet, placerat vid 
Säveån. www.jernbruket.se 
 
14 | Garveriet
Naturens kretslopp styr menyn 
och blir genuin med eget bageri, 
hantverksbryggeri och lokal- 
producerade råvaror. Här blir  
det lätt att äta både gott och rätt. 
Rustik miljö både inne och ute 
längs Säveåns forsande vatten.
www.garveriet.se

15 | Järnvägskrogen i Floda
Servering från olika länders 
kök, kvalitetsburgare, italienska 
charkuterier med viner och 
hantverksöl.

 Järnvägskrogen i Floda

16 | Sjölyckan
Vackert belägen vid Sävelången 
med bruksortens historia som  
inramning. Klassiskt fin värdshus-
mat varvas med nya spännande 
rätter av hög klass.  
www.sjolyckan.se

08 | Öijared Resort
Rustik elegans, mitt i naturen. 
Klassisk skandinavisk matlagning 
av säsongens och naturens egna 
råvaror. På sommartid är det grill-
buffé på terrassen vid första tee.  
www.oijared.se
 
17 | Stationen Norsesund
Det bästa från österrikisk och 
svensk matkultur. Lämna bilen 
hemma och ta tåget till Stationen 
Norsesund.
www.stationennorsesund.com 

04 | Hugos Handel & Kök
Ingredienser, godsaker och  
nyttoprylar för njutbar matlag-
ning. På luncherna får du prov  
på smakerna från egna butiken.
www.hugoshandelochkok.se 
 
18 | Nääs Konsthantverk  
och kafé
Rättvisemärkt kaffe, smörgåsar, 
bakverk och lättare luncher bland 
konsthantverk vid Sävelångens 
strand.  
www.naaskonsthantverk.se 

19 | TCB Café Lilla Ön 
Kafé i 50-talsstil med dagens 
lunch, enklare rätter och goda 
bakelser på egen ö i Säveån, med 
ett Elvismuseum som närmsta 
granne. www.tcbcafe.se

13 | Lyndhurst café
Dagens soppa, sallader, matiga 
smörgåsar, lättare luncher och 
kaffedrinkar intill Säveån.  

 Café Lyndhurst
 
20 | Lilla Nääs Konfektyr 
& Inredning
I ett hus fyllt av vackra ting ryms 
ett litet kafé med klassiska bak-
verk och godsaker från förr.
www.lillanääs.se

13 | Gobi Sushi
Sannolikt de godaste och bäst 
dekorade makis och nigiris väster 
om Japan. www.gobisushi.se 
 
15 | Namfon Thaikök
Populär Thai vid bron över 
Säveån. Köp med och slå er ner på 
bryggan invid Spindelparken.
www.namfonthaikok.nu 
 
15 | Pizzeria Ancona
Pizzeria och grill där Sävelången 
blir Säveån.  0302–364 28 
 
19 | Floda Pizzeria & Grill
Pizzeria och grill i hjärtat av Floda.  
0302–305 02 
 
21 | Pizzeria Portobello
Pizzeria och grill vid Flodamotet. 
www.pizzeriaportobello.se 
 
22 | Pizzeria Tuppen
Pizzeria och grill vid entrén till 
Bruksorten, med namn efter 
filmen som spelades in i Tollered. 
0302–324 47
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Den varierande naturen öppnar upp 

för naturliga och spontana äventyr. 

Men här finns också anlagda leder för 

vandring och cykling samt mängder av 

aktiviteter med naturen som inramning. 

Här finns ett kanotsystem som tillhör de 

längsta i Sverige och en golfanläggning 

med 63 hål - den största i Skandinavien. 

Här finns öppna ängar, fält och parker 

för skönt häng och lustfyllda lekar.  

Sommartid kan du prova SUP och 

trampbåtar eller ta en tur i den vackra 

slupen Säfvelången II som trafikerar  

Floda, Nääs och Tollered.

ENG 
Nature’s variation offers opportunities for natural and 

spontaneous adventures. But there are also established 

hiking and cycling trails, as well as plenty of activities that 

feature nature front and centre. You will find a canoe sys-

tem which is among the longest in Sweden, and a 63-hole 

golf course – the biggest in Scandinavia. Open meadows, 

fields and parks for leisurely days and delightful play 

abound. Give SUP and pedal boats a try in summer, or take 

a trip in the beautiful barge known as Sävelången II, which 

operates in Floda, Nääs and Tollered.

Upplevelser i naturen

08 | Sveriges största  
golfanläggning
Med tre 18-hålsbanor, varav en 
Pay-and-play, samt en multibana 
för golf, footgolf och frisbeegolf 
erbjuds en variation du inte hittar 
någon annanstans.  
www.oijared.se 
 
16 | Kanot och båtuthyrning
Hyr kanot hos Sjölyckan och ge 
dig ut i Sveriges främsta sjösys-
tem. Här finns även osänkbara 
små båtar med elmotor samt en  
handikappanpassad flotte med 
plats för drygt 20 personer.  
www.sjolyckan.se 
 
01 | En slottspark öppen för alla
Nääs slotsspark i engelsk stil med 
promenadslingor, gamla ekar,  
Sveriges tjockaste bok och rofyll-
da platser för vila, lek, picknick  
och naturbad. www.naas.se 
 
04 | Sjöliv & utegym
Sommartid kan du prova tramp- 
båtar och SUP vid Nääs Fabriker. 
Här finns även ett populärt ute-
gym och en omtyckt motorikbana 
samt löparslingor i omgivningen. 
www.naasfabriker.se 
 
23 | Med båt på Sävelången
El-slupen Säfvelången II trafikerar  
sjön mellan Floda, Nääs & Tollered. 
Båten går i turtrafik under  
sommarhalvåret, men kan även 
hyras med skeppare för grupper. 
www.safvelangen.se 
 
23 | Fiska i Sävelången
Sävelången har en stor artrike- 
dom och fina fiskeplatser.  
Fiskebåt med elmotor kan hyras 
på Sjölyckan. Fiskekort krävs.  
www.fiskekort.se 
www.sjolyckan.se

05 | Sveriges bäst bevarade 
bruksort
Upplev historiens vingslag av 
brukssamhället Tollered kring 
Nääs Fabriker. Gå runt på egen 
hand med app eller läs på någon 
av de 96 historiska skyltarna – eller  
boka guidad historisk vandring 
längs fabriksbyggnader och 
bostäder, och hör historien om ett 
brukssamhälles uppgång och fall. 
 
08 | Friluftsliv på Öijared 
Resort
Natursköna vandringsleder,  
löparspår och Mountain biking 
i varierad terräng. Cyklar med 
hjälm kan hyras på resorten. 
Vintertid spåras terrängen med 
skidspår. www.oijared.se 
 
24 | Vandra längs Säveåns 
forsar.
Starta vid Garveriet och vandra 
längs Säveåns naturreservat.  
Köp med dig godsaker till 
picknickkorgen eller ta en öl på 
uteserveringen när du är tillbaka. 
 
25 | Floda-Nääs Sjöpromenad.
Längs strandkanten sträcker sig 
vackra Floda-Nääs Sjöpromenad.  
Leden sträcker sig ca 8 km runt 
Lilla Sävelången. 
 
25 | Smaka på Gotaleden 
Gotaleden är en ny vandringsled 
mellan Göteborg och Alingsås 
som passerar området. Ett tips 
är att vandra den från Floda till 
Norsesund och ta tåget tillbaka  
till Floda. www.gotaleden.se 
 
26 | Stålebo våtmarker
Ett system på 5 dammar lockar 
fåglar och fågelskådare från när 
och fjärran. Uppemot 150 olika 
arter har skådats. Handikapp- 
vänlig utsiktsplats med fikaplats 
på västra sidan.

25 | Nääs Ekhagar
Vackert naturreservat med bred- 
kroniga ekar och andra gamla 
träd. Flera fina promenadslingor 
som ansluter Floda-Nääs Sjöpro-
menad. 
 
Kreativa event
Nääs Event erbjuder kreativa akti-
viteter i området som bildoriente-
ring, danskurser, problemlösning 
och femkamp. www.naasevent.se 

Bada i Sävelången
27 | Drängseredsbadet 
Populär badplats i Floda för 
ungdomar med bryggor och 
hopptorn. 
 
28 | Hyltornabadet 
Badplats i Floda med sandstrand 
och brygga, populärt för barn- 
familjer. 
 
29 | Brännabbenbadet 
Badplats med sandstrand och 
brygga, vid Torskabottens vackra 
strand i Tollered. 
 
30 | Nääsbadet
Mysig badplats med brygga och 
vacker utsikt över slottet.  
www.naas.se 

31 | Naturbad på Lusthusudden
Med fin sand och avskilt läge lig-
ger naturbadet ute på Lusthusud-
den vid Nääs Slott. www.naas.se
 
32 | Naturbad i Nääs slottspark
På en vacker udde i parken med 
utsikt över sjön och Nääs Fabriker 
rekommenderas ett dopp för den 
oblyga. www.naas.se 
 
33 | Ingareds Badplats
Badplats i Ingared med brygga 
och hopptorn.
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Sävelångens rika utbud av kultur har 

flera förklaringar. Selma Lagerlöf 

inspirerades av den oslagbara naturen 

och av samma skäl har Norsesunds läge 

vid tre sjöar länge attraherat konstnärer. 

Med industrins nedläggning kom även 

inflyttningen av konstnärer, musiker, 

kompositörer och andra kreatörer, som 

fyllde arbetarbostäder och fabriksloka-

ler i Tollered med nytt liv. Idag skildras 

Sävelången som en öppensinnig plats 

där normer och traditioner utmanas i 

gallerier, utställningar, konstinstallatio-

ner, konserter, konstvandringar, teatrar 

och festivaler.

ENG 
Sävelången’s rich cultural offering has several explana-

tions. Selma Lagerlöf was inspired by the unbeatable 

nature and Norsesund’s setting near three lakes has  

attracted artists for a long time. When industry shut down,  

an influx of artists, musicians, composers and other crea- 

tives arrived, filling the workers’ homes and factory spaces  

in Tollered with new life. Today, Sävelången stands out 

as an open-minded place where norms and traditions 

are challenged via galleries, exhibitions, art installations, 

concerts, art walks, theatre and festivals.

Konst, kultur & hantverk

18 | Nääs Konsthantverk galleri
Utställningar med samtida konst-
hantverk året om. I projektrum-
met visar Högskolan för design 
och konsthantverk studenters  
pågående projekt.   
www.naaskonsthantverk.se 
 
01 | Konst och kultur i slottet
Nääs Slott har en imponerande 
samling 1800-talskonst och en 
komplett inredning med såväl 
bruksföremål, böcker och  
samlingar. www.naas.se 
 
19 | Elvisutställning, bio & scen 
på Lilla ön 
Utställning med föremål från 
Elvis Presley’s karriär i lekfullt 
museum. På Lilla Ön finns även 
en replika av Elvis barndomshem, 
samt biograf, scen och kafé.  
www.tcbhouse.se
 
03 | Kurser och utställningar i 
hantverk, slöjd & byggnadsvård
Slöjd & Byggnadsvård är en kun-
skapsbank med utställningar, bib-
liotek, kurser och butik med goda 
råd om hantverk och tekniker. 
www.slojdochbyggnadsvard.se

17 | Stationen Norsesund 
Quiz och musikscen med frekvent 
och varierat utbud. 
www.stationennorsesund.com

17 | Magasin NORSESUND 
Ett rum för konst, musik och 
kultur i det gamla järnvägs- 
magasinet. En plats som öppnar 
samhället för världen utanför.  

 Magasin Norsesund 

14 | Kurser kring mat och 
hållbarhet
Garveriets kurser i hållbart 
mathantverk är fulla av upp-
täckarglädje. Här kan du lära om 
matlagning, bakning, konser-
vering, fermentering och annat 
som förhöjer matglädjen och din 
självförsörjningsgrad. Öppet för 
privatpersoner och grupper. 
www.garveriet.se

05 | Film på Sveriges minsta 
biograf
Filmvisning varje onsdag och 
söndag samt fredagsbio. Stickbio 
första måndagen varje månad. 
www.tolleredsbiograf.se 

18 | Veteranbilar 
Veteranbilsträffar, måndags- 
kvällar sommartid maj-aug,  
vid Nääs Konsthantverk.  
www.naaskonsthantverk.se

Konserter & festivaler
Varje år arrangeras mängder av 
konserter på Sävelångens scener. 
Flera årliga festivaler arrangeras 
också inom musik, kultur och  
hållbarhet. Se hela programmet  
på www.savelangen.se 

Midsommar på Nääs och andra 
evenemang
På savelangen.se har vi samlat 
bygdens alla evenemang, som 
konstvandringar, julmarknader, 
hantverkshelger och torgmark-
nader. Missa inte det traditionella 
Midsommarfirandet vid Lekhuset 
på Nääs med folkdräkter, bond-
bröllop och klassiska sånglekar.
 
Konst & kultur i Norsesund
I månadsskiftet aug-sept  
arrangeras varje år Norsesund-
gruppens Konst- och kultur- 
festival med riktig konstvandring, 
konst utomhus, konstkafé, samt 
musik- och föredrag. För kom-
plett program, besök hemsidan 
på www.norsesundsgruppen.se
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På Nääs vittnar forntida skålgropar om 

att Sävelången länge varit populärt  

för möten. Detta trots att de dåtida  

besökarna inte hade tillgång till de 

inspirerande byggnader som med tiden 

vuxit fram runt Sävelången. Idag finns 

ett 20-tal mötesplatser i alla stilar och 

storlekar för bröllop, fest och konferens. 

Varje år stundar närmare 200 bröllop 

runt Sävelången och med 400 bäddar, 

ett rikt matutbud och varierande aktivi- 

teter, är platsen lika populär för möten 

som för konferenser. 

ENG 
In Nääs, ancient cup marks indicate that Sävelången has 

long been popular for meetings, even though visitors of 

the past did not have access to the inspiring buildings 

that emerged over time around Sävelången. Today there 

are around 20 meeting places of every style and size for 

weddings, parties and conferences. Each year, nearly 200 

weddings are thrown near Sävelången and with 400 beds, 

an enticing offering of food and a variety of activities, the 

area is as popular for meetings as for conferences.

Bröllop, fest & möten

01 | Nääs Slott
Romantiska lokaler och miljöer 
i världsklass med varierande 
storlekar för bröllop, fest och 
konferenser. Här kan du fira med 
stora sällskap i Vänhems magiskt 
vackra glasveranda med utsikt 
över både Sävelången och slottet, 
alternativt i anrika Lekhuset.  
På Nääs kan du även hyra en 
egen slottsflygel eller ett unikt 
1800-talshus med sovrum, kök 
och mötesrum för privata sam-
mankomster. www.naas.se
 
04 | Nääs Fabriker  
Hotell & Restaurang 
Stora och små bröllop, fest, 
jubileum och möten i välbevarad 
bruksmiljö vid sjökanten. 81 över-
nattningsrum och fantastisk mat. 
Drop-in vigslar på midsommar- 
afton och alla hjärtans dag.
www.naasfabriker.se 

08 | Öijared Resort 
Stora och små fester i prisbelönt 
hus och hotell med eget kapell,  
i en egen värld. Öijared Resort  
erbjuder även konferenser för 
upp till 150 gäster med spännan-
de aktiviteter. www.oijared.se

16 | Sjölyckan
Komplett arrangör av bröllop, 
fester och konferenser i skön 
bruksmiljö. Flera lokaler och mat-
salar i olika storlekar och stilar för 
alla tillfällen. Båthuset kan hyras 
för eget arrangemang.
www.sjolyckan.se

34 | Slättens Loge 
På Slättens gård finns en vacker 
loge för fest och bröllop för upp 
till 150 gäster. Medtag egen mat 
och dryck. www.slattensgard.se 
 
14 | Garveriet 
Möteslokaler & matstudio i indu-
striell miljö vid Säveåns strand. 
Plats för små och stora sällskap. 
Mat från egen restaurang med 
stort hållbarhetsfokus.
www.garveriet.se 

05 | Bergasalen  
Gamla Kontoret
I Nääs Fabrikers gamla kontor 
ligger anrika Bergasalen för fester 
upp till 80 personer.
www.bergasalentollered.se 
 
05 | Smedjan i Tollered
Komplett utrustad festlokal 
med eldstad, bar och scen, mitt i 
kulturarvet intill Tollereds ström. 
Perfekt för mindre bröllop och  
intima fester. Ta med egen mat 
och dryck eller boka arrange-
mang. www.smedjanitollered.se 
 
05 | Öfvre Fabriken
Legendarisk festlokal i Sveriges 
äldsta Spinneribyggnad, med 
valv, egen bar och vattenfall vid 
entrén. www.ofvrefabrikenitolle-
red.wordpress.com 
 
35 | Tollereds Dansbana
En hel folkpark med klassisk  
dansbana från 40-talet för fest, 
bröllop och aktiva möten.
www.tolleredsif.se

17 | Stationen Norsesund
Den gamla stationsbyggnaden 
rymmer restaurang i unik atmos-
fär. Plats för stora och små möten 
och festevenemang.  
www.stationennorsesund.com
 
17 | Magasin NORSESUND 
Det gamla järnvägsmagasinet 
är populärt att hyra för mindre 
sammankomster.  
  Magasin Norsesund 
 
13 | Jernbruket
Abonnera hela restaurangen för 
fest och sköna sammankomster i 
en annorlunda miljö.
www.jernbruket.se 
 
15 | Järnvägskrogen i Floda
Järnvägskrogen kan abonneras 
för bröllop, fest och tillställningar.

 Järnvägskrogen i Floda 
 
19 | TCB, Café Lilla Ön
Café Lilla Ön kan hyras för bröllop, 
fest och tillställningar, med eller 
utan catering. www.tcbcafe.se 
 
05 | Tollereds Biograf
Hyr Sveriges minsta biograf för 
privata visningar eller barnkalas.
www.tolleredsbiograf.se 
 
Plats för vigsel
Sävelången är en omåttligt 
populär plats för bröllop. Vackra 
platser för vigslar är Skallsjö kyrka, 
Öijareds kapell, stora salen på 
Nääs Slott, Tollereds dansbana, 
utomhus vid Nääs brygga eller 
invid Sävelångens strand vid  
Nääs Fabriker.
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Vid Sävelången får barnasinnet sitt 

lystmäte genom genuin lek och 

experimentlusta. Här finns långgungor, 

käpphästbana, skattjakt och ihåliga 

sockerdricksträd. Här finns en multi- 

bana för golf, footgolf och frisbeegolf.  

Vid strandkanten i Floda ligger lekplats- 

en Spindelskogen, inspirerad av barnen 

själva. I Mulle Mecks lekfulla snickeri-

verkstad får barnen lära sig bygga med 

hammare, spik och såg.

ENG 
Sävelången offers an outlet for a child-like mindset 

through genuine play and the desire to experiment. You 

will find teeter-totters, a hobby horse track, treasure hunts 

and hollow lemonade trees, as well as a multi-use course 

for golf, foot golf and frisbee golf. Spindelskogen play-

ground is inspired by children and situated at the water’s 

edge in Floda. In Mulle Meck’s playful woodshop, the kids 

get to learn to build with a hammer, nails and saw.

Barnens Sävelången

03 | Mulle Meck
Lär, lek och upplev på Mulle 
Mecks snickeriverkstad. Här får 
du chans att bygga egna leksaker 
med riktiga verktyg. www.naas.se 
 
08 | Golf och multisport 
Spela golf på Sveriges största 
golfanläggning. På Öijared Resort 
finns flera banor med olika svårig-
hetsgrader och en multibana med 
golf, footgolf och frisbee.  
www.oijared.se 
 
08 | Mountainbike, löpning  
och skidor, i egen värld 
Natursköna vandringsleder,  
löparspår och mountain biking i 
varierad terräng finns på Öijared 
Resort. Cyklar med hjälm kan 
hyras. Vintertid spåras terrängen 
med skidspår. Här finns också 
en spännande hinderbana och 
skogshydda. I den varma poolen 
finns utrymme för bad och lek. 
www.oijared.se

01 | Lek i slottsparken 
I Nääs Slottspark finns magiska 
platser för picknick och roliga 
aktiviter för barn, t ex långgungor, 
balansbana, labyrint, dragkamp, 
ihåliga ekar, lekhus, krocketbanor 
och badplatser. Ett stenkast från 
Sveriges tjockaste bokträd hittar 
du också Sveriges första terräng-
bana för käpphästhoppning. 
www.naas.se

16 | Paddla kanot 
Sävelången ingår i ett av Sveriges 
största sjösystem. Hyr kanoter, båt 
och flotte på Sjölyckan. 
www.sjolyckan.se

04 | Sjöliv och lek 
På sommaren kan du prova 
trampbåtar och SUP vid Nääs  
Fabriker. Här finns även en  
omtyckt  motorikbana för att  
öva balans. www.naasfabriker.se

36 | Spindelskogen 
Lekplats inspirerad av barnen 
själva intill Sävelångens strand i 
hjärtat av Floda.

05 | Minibio 
I Sveriges minsta biograf erbjuds 
både söndagsmatinéer och skol-
lovsbio. Se program på  
www.tolleredsbiograf.se 
 
Bada i Sävelången 
Här finns många sköna platser 
för ett dopp i det blå. Bortsett 
från badtemperaturen är det 
stor variation på badplatserna 
vid Sävelången. Se Upplevelser i 
naturen. 
 
Konserter, kultur och  
festivaler för barn 
Runt Sävelången arrangeras  
konserter, kurser, teatrar och  
festivaler med program för barn. 
Vi har samlat hela utbudet på  
www.savelangen.se
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S ävelångens boenden ligger alla  

 mitt i naturen. Nääs Fabriker  

Hotell & Restaurang ligger precis vid 

strandkanten med eget badhus med 

varma pooler och svalkande sjöbad.  

Nääs Slott har bedårande, pittoreska 

rum med självhushåll i slottsmiljö.  

På Öijared Resort har man skog och 

golfgreen utanför fönstren och första 

tee på taket. 

ENG 
Sävelången’s accommodations are situated in the heart  

of nature. Nääs Fabriker Hotell is located right on the 

water’s edge with its own bathhouse with warm pools 

and cool lake dips. Nääs Slott has charming, picturesque 

self-service rooms in a castle setting. At Öijared Resort, 

views of forests and golf greens are right outside your 

window and the first tee is on the roof. 

Boende

04 | Nääs Fabriker  
Hotell & Restaurang
Checka in i ett bomullsspinneri  
från 1800-talet med spektakulära 
rum och vyer över Sävelången  
och bruksorten. Njut av varma  
pooler och svalkande dopp i Bad- 
huset invid Sävelångens strand. 
Högklassig restaurang och service. 
www.naasfabriker.se 
 
08 | Öijared Resort 
På Öijared bor du mitt i naturen.  
Ett boende med atmosfär, komfort 
och estetik. 34 flexibla rum med  
totalt 200 bäddar – lätta att anpassa 
 till antalet gäster. Reception i spek-
takulärt klubbhus och rum för ro, 
stillhet, avkoppling och riktigt skön 
sömn. www.oijared.se 
 
01 | Nääs Slott 
Här bor du i unika 1800-talsbygg-
nader mitt i slottsmiljön. Välj mellan 
enstaka rum eller ett helt hus för 
att umgås, laga mat och njuta av 
omgivningarna. www.naas.se 
 
03 | Ställplats för husbilar, 
Nääs Slott 
På seminarieområdet strax innan 
Nääs bro finns markerade ställ- 
platser med sjöutsikt och tillgång 
till toalett/vatten. www.naas.se
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Bygdens utbud av shopping  

präglas av småskaliga, genuina  

butiker som inspirerar till en hållbar  

konsumtion. Kvalitet och kreativitet 

genomsyrar butikernas innehåll med  

allt från mode, inredning, hantverk  

och konsthantverk till charkuterier,  

delikatesser och möbler.

ENG 
If you’re in the mood to shop, our offering of small- 

scale, authentic stores will inspire sustainable  

consumption. Quality and creativity characterise  

everything the stores have to offer, including fashion, 

interior decor, furniture and crafts to charcuterie  

and delicacies.

Handla

Delikatesser
04 | Hugos Handel & Kök
Ingredienser, godsaker och nytto-
prylar för njutbar matlagning. 
www.hugoshandelochkok.se 
 
14 | Garveriet 
“Skafferiet” är Garveriets butik 
för lokalproducerad mat med 
grönsaker i säsong, chark, ost 
och mejeriprodukter från lokala 
producenter och från egen till-
verkning. www.garveriet.se 
 
13 | Unossons charkuteri 
Ett äkta charkuteri med kvali-
tetskött, ost, delikatesser och 
egen catering. 
www.unossonscharkuteri.se 
 
13 | Floda fisk & delikatesser 
Färsk fisk, skaldjur, laxfat, 
skaldjursfat, räkmackor och 
färdigmat. 

 Floda fisk & delikatesser 

Mode & inredning 
04 | Bomullsfabriken 
Lifestylebutik med heminredning 
och kläder till dam och herr, i 
1800-talsmiljö med hög service.
www.bomullsfabriken.com 
 
04 | Brique 
Kreativ butik med hög klass på 
inredning och presenter. 
www.brique.se
 
34 | Slättens Gårdsbutik
Gårdsbutik med trädgårdstill-
behör, inredning, fårfällar och 
blomster. www.slattensgard.se 

37 | Floda Second Hand & Café
Loppisfynd till bra priser, stort 
utbud och bred mångfald. 
www.flodamissionskyrka.se

38 | Oscarshöjd
Det mesta inom blommor & 
trädgård. Inredning för inne- och 
utemiljöer. www.oscarshojd.se 

39 | Floda Möbler
Hit har kunder kommit i genera-
tioner, sedan 1939 för att handla 
kvalitetsmöbler.  
www.flodamobler.se
 
04 | Sofa Company
Showroom för onlinebutik 
med soffor och möbler i dansk 
design, med eget designteam  
och produktion.
www.sofacompany.se 

20 | Lilla Nääs Konfektyr & 
Inredning
Presenter, inredning och kon-
fektyr. På ovanvåningen en hel 
julvärld att beskåda året om.  
www.lillanääs.se 
 
21 | A-blommor & Inredning 
Blommor, trädgård och inredning  
i Flodas gamla biograf.  

 A-blommor & inredning 

Hantverk
03 | Slöjd & Byggnadsvård
Byggnadsvårdsprodukter,  
slöjdmaterial och goda råd i  
inspirerande och lärorik miljö.  
www.slojdochbyggnadsvard.se 

17 | Konst från Norsesund
Norsesunds konstnärer erbjuder 
sina konstverk inom måleri, grafik, 
skulptur, foto, glas och keramik.
www.norsesundsgruppen.se 
 
14 | Garntua & Stina Maria
Garn och tillbehör för stickning 
och virkning. Inspiration och 
handel. www.garntua.se 
www.stinamaria.se 

18 | Nääs Konsthantverk galleri
Samtida, unika konsthantverk  
av hög kvalité från ett tjugotal 
konstnärer från olika delar av  
Sverige. Keramik, textil, smyckes-  
och glaskonst. 
www.naaskonsthantverk.se

01 | Nääs Slottsbutik
Slottets egna butik med medvetet 
och handplockat sortiment. En fin 
blandning med Nääsanknytning 
och 1800-talsinspiration samt 
slöjd och hantverk med lokal 
koppling. www.naas.se

Sport & fritid
08 | Öijared Golfshop
En av Sveriges största Golfstores 
med brett sortiment av kläder och 
utrustning. Drivs av golfproffs som 
även erbjuder golflektioner. 
www.oijared.golfstore.se 

Livs & Service
13 | ICA Supermarket, Floda  
Fullsorterad livsmedelsaffär mitt 
på torget med mycket färskvaror. 
 
22 | Handlarn i Tollered
Handelsbod med livsmedel i 
hjärtat av bruksorten. 
 
13 | Apoteket Orren
Med egenvård och recept. 
 
40 | Circle K, Floda
Välsorterad och bemannad  
station med det mesta för bilen 
och buken. Öppet 24/7, året runt.

15 | Video Station Floda
Godis, post, tobak, frimärken etc.

13 | Floda Spel & Mer
Kafé och spelbutik på Floda Torg.
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Slottstapet
Röksalongen på Nääs Slott  förgylldes  
inför besöket av Oscar II år 1890, med en mycket 
exklusiv tapet med ett originellt drakmönster. 
Tapeten sitter kvar än idag och finns nyproducerad  
att köpa i slottsbutiken på Nääs.

Gymnastikövning
På Nääs Slöjdlärarseminarium 
var Otto Salomon noga med 
arbetsställningen. Därför togs 
det fram särskilda planscher 
som prydde väggarna för 
kursdeltagarna.

Tuben
Tuben försåg Tollereds två kraftverk 
med vatten från sjön Torskabotten. 
Vid en inspektion slant ingenjören 
och blev därmed ofrivilligt  
först i världen med att åka  
vattenrutschkana. De nedre  
delarna av tuben är kvar  
i samhället än idag.

Äkta 
Elviskostym
På TCB House 
of Music hänger 
Elvis omtyckta 
”Gypsy Suite” 
tillsammans med 
andra kläder 
och prylar från  
the Kings liv  
och karriär.

Unik industri- 
historisk arvedel
I Kraftverksmuseet  
Tollereds Övfre Kraftstation  
är allt precis som det var när 
den siste kraftmaskinisten 
stängde och gick hem.

Järnbruket i Floda   
år 1738-1858
För 150 år sedan tillverkades 
järnprodukter i Floda för export 
ut i Europa. Spik, bandjärn, såg-
blad, slipstenar, spadar, hästskor 
och skeppsbyggnadssmide 
var storsäljare. Statyn av de två 
smederna står idag på Floda Torg 
och minner om epoken.

Tung säng
Slottsherren August  
Abrahamson sov lätt, i tung 
säng.  1 ton lär den väga där 
den står (oflyttbar) på  
Nääs Slott.

Sveriges  tjockaste bok
I Nääs Slottspark växer Sveriges  
tjockaste bokträd med en omkrets  
på  drygt 10-15 meter. Den lär vara  
200 år gammal och planterad av  
Peter Wilhelm Berg som tog med  
sig bokskott till bygden från sin  
hembygd i Skåne.

På upptäcksfärd vid Sävelången

Carins sorg & omsorg
På 1600-talet fick Carin  
Bielke Öijared i morgongåva. 
Hon överlevde två makar och 
sju barn och ägnade sedan 
mycket tid och pengar åt 
att hjälpa gårdens folk med 
försörjning och undervisning. 
Denna originalmålning med 
hennes adelsvapen bär  
hennes minne i Öijareds kapell.

Spunnet garn
Från Nääs Fabriker levererade väftspolar 
med färdigspunnet garn mellan 1833-1980. 
Under glansdagarna producerades   
ca 5 000 spolar per dag.

Årets konditor 2018
Sveriges bästa konditor, Disa Molin 
kreerar dagligen nya bakverk att 
avnjutas på Nääs Fabriker.

Bio med kakelugn
Tollereds Biograf är Sveriges 
minsta och förmodligen den 
enda med öppen spis.

Öijareds klubbhus
”Den oregelbundna planformen, stenmaterialet 
och takformen har välkända förebilder,  
som dock utvecklas på ett konstnärligt  
och självständigt sätt.”
Så lät juruns motivering när  
Gert Wingårdh tilldelades  
Kasper Salinpriset för  
Öijareds klubbhus 1988.

Ute i backarna står
Den fridlysta och sällsynta 
blåsippan är knappast sällsynt 
i Säveåns naturreservat.

Grodtunnel för  
grodorna på Öijared
Grodorna mellan Nääs och Öijared 
har en särskild plats vid Sävelången. 
Och en egen vägtunnel.

Lokalproducerad öl
Öl är ett uppskattat hantverk runt 
Sävelången. På Garveriet bryggs 
sedan 2019 öl av Bearded Rabbit 
med frekventa kurser och öl-
provningar. För Nääs Fabriker har 
Göteborgsföretaget Beerbliotek 
producerat ett eget hantverksöl 
som fått numret 223.
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Res hållbart: Buss 533 från Floda Station eller Lerumsnabben 
från Göteborg, till Lilla Nääs.

ÖijaredNääs

Nääs är en magisk mix av hantverk och 
lek i en vacker och öppen natur med ängar, 
vatten och parker. Här varvas traditioner 
med nutida, kreativa evenemang. I slottet 
är August Abrahamsons hem ett välbevarat 
och komplett museum, som visar en typisk 
1800-tals interiör med möbler, konst och 
inredning. Nääs är en välkomnande idyll – 
öppen för alla, året om.

På en naturskön halvö mellan sjöarna Mjörn 
och Sävelången ligger Öijared i en egen värld 
av tusenårig historia. Här möts man av slott 
och koja, vandringsleder, hagmarker och 
ädelskog som inramar Öijared Resort och  
Skandinaviens största golfanläggning.  
Öijared Resort är en modern och stilsäker  
anläggning med hotell, restaurang, konferens,  
multibana och relaxavdelning.

Res hållbart: Buss 533 från Floda Station eller Lerumsnabben 
från Göteborg, till Lilla Nääs.

ENG
On a lovely peninsula between the lakes Mjörn and Sävelången, 
Öijared is in its own world of history that is thousands of years old. 
Castles and cabins can be found here, along with hiking trails, 
pastures and deciduous forests, which frame Öijared Resort  
and Sandinavia's biggest golf facility. Öijared Resort is a modern  
and stylish facility with a hotel, restaurant, conference facility,  
multi-use course and relaxation area.

ENG
Nääs has a magical mix of craftsmanship and play in a beautiful  
and open natural setting, with meadows, water and parks.  
Here, tradition is mixed with contemporary, creative events. In  
the castle, August Abrahamson’s home offers a well-preserved 
and complete museum, showing a typical 19th-century interior 
including furniture, art and decor. Nääs is a welcoming and idyllic 
place – open to everyone, all year long.

KURIOSA  
 
Selma & Sophie
En av Sveriges främsta författare, Selma  
Lagerlöf hade en nära vänskap med  
August Abrahamsons systerdotter Sophie 
Elkan. De spenderade många somrar på Nääs 
och brevväxlade intensivt däremellan. Deras 
brevsamling har samlats i boken Jag har en 
plats som finns att köpa i Nääs Slottsbutik. 
 
Slöjden satte Sverige på kartan 
År 1874 startades ett slöjdlärarseminarium 
på Nääs. Skolan utbildade lärare från stora 
delar av världen i slöjd och hantverk. Vid ett 
kurstillfälle deltog nitton olika nationaliteter. 
Seminariet på Nääs blev ett enormt fram-
gångsrikt och populärt centrum för slöjd och 
hantverk. På 1920- och 1940-talen var Carl 
Malmsten lärare på Nääs. Än idag arrangeras 
kurser i slöjd och byggnadsvård på Nääs.
 
På Nääs Slott grundades Nääs Fabriker
Efter år av lönsamma affärer i Göteborg skulle 
Peter Wilhelm Berg och hans familj dra sig 
tillbaka i ett hus på landet. De köpte Nääs 
Slott men någon vila stundade inte. Under 
Bergs tid på Nääs byggdes slottets andra  
våning, stenladugården, stall, spannmåls- 
magasin, brännvinsbränneri, tegelbränneri 
och en ny bro. Man byggde Nääs Folkskola 
och var bidragande i bygget av Skallsjö kyrka. 
Dessutom grundades ett bomullsspinneri  
i Tollered som vi känner som Nääs Fabriker.
 
Bränneri för tegel & brännvin
På Mellannääs uppfördes ett brännvins- 
bränneri, ett tegelbränneri och ett svinhus. 
Tegelbränneriet gick på högvarv vid bygg-
nationerna på Nääs och i Tollered. Bränn-
vinsbränneriet är idag Nääs Konsthantverk, 
med galleri, kafé och butik.

Sveriges första slam dunk 
Otto Salomon insåg tidigt vikten av ergonomi 
och motion för att undvika slitningar på krop-
pen. Han lade därför in gymnastikövningar 
mellan lektionspassen och välkomnade nya 
bollekar. Med inspiration från amerikanska 
kursdeltagare introducerades basketboll i 
Sverige och Nääs kunde arrangera landets 
första basketmatch.

KURIOSA  

430 år av adel
Öijareds historia spåras till 1400-talet. Mellan 
1550 och 1980 beboddes gården av adels-
män. När den sista änkan dog barnlös, kunde 
en ofrälse köpa gården. Idag ägs och drivs 
Öijared av familjen Brandström.

Carins sorg & omsorg
Carin Bielke fick Öijared i morgongåva på 
1600-talet, överlevde två makar och sju barn. 
Henne bonad ”Sorgekalk” blev en kort och 
populär berättelse om hennes öde. Carin 
ägnade mycket tid och pengar åt att hjälpa 
gårdens folk med försörjning och undervis-
ning. Hennes adelsvapen återfinns i Öijareds 
kapell som hon lät uppföra på kapellkullen.
 
Skandinaviens största golfanläggning
Med sina tre 18-hålsbanor och en multibana 
för golf, footgolf och frisbeegolf erbjuder  
Öijared Resort en ovanligt varierande 
golfupplevelse. Med eget hotell behöver 
du inte känna pressen att hinna 63 hål på 
samma dag.
 
Prisbelönt golfhus
Det sägs att Jonas Brandström och Gert 
Wingårdh kröp runt i skogen på jakt efter 
formerna till det nya golfhuset. En liten 
mossbeklädd kulle blev inspirationen till det 
hus som gav Wingårdh Kasper Salin-priset 
och sedermera satte fart på hans karriär som 
en av Sveriges främsta arkitekter.

Ett säteri med 30 torp
Under Öijared Säteri finns fler än 30 torp från 
1700- och 1800-talen. Torparna odlade sina 
jordlotter, gjorde dagsverken åt jordägaren 
och nyttjade skog och vatten för bär, svamp 
och fisk. Torpen har alltjämt kvar sin kultur-
miljö med hagmarker, gärdesgårdar, fägator 
och vårdträd.
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Res hållbart: Buss 533 från Floda Station till Tollered, eller 
Lerumsnabben från Göteborg till Nääs Fabriker.

Res hållbart: Med pendeltåg från Göteborg och Alingsås till  
Norsesund Station. 

Tollered Norsesund

Vid sjöarna Sävelången, Lillelången och 
Mjörn ligger stationssamhället och konst- 
riket Norsesund. Lokförare har beskrivit 
stationen som den vackrast belägna i  
Sverige. Här flödar sedan länge konsten  
och kulturen med årliga konstvandringar 
samt en konst- och kulturfestival.

Tollered beskrivs ofta som Sveriges bäst 
bevarade bruksort. Hela samhället, som 
är uppbyggt kring Nääs Fabrikers bomulls-
spinneri, är oförändrat till det yttre och ett 
levande museum i svensk industrihistoria.  
Idag är bruksorten fylld med kreativa 
näringar, hållbar och medveten handel, 
nytänkande restauranger och ett pris- 
belönt hotell.

ENG
By the lakes Sävelången, Lillelången and Mjörn, you will find  
the artistic region of Norsesund, which was built around the  
railway station. Engineers have described the station as the  
most beautifully situated in all of Sweden. Arts and culture have 
long been part of the area, with annual art walks and an arts and 
culture festival.

ENG
Tollered is often described as Sweden’s best preserved old mill 
community. The entire village, which is built around the Nääs 
Fabriker cotton mill, is outwardly unchanged and serves as a living 
museum of Swedish industrial history. Today, this industrial region  
is filled with creativity, sustainable and conscientious retailers, 
innovative restaurants and an award-winning hotel.

KURIOSA  
 
Järnvägskonstnären
Under många år har järnvägsresenärer 
kunnat se konstnären Stanleys Helins 
stora målningar på banvallen vid Norse-
sunds järnvägsstation. Helin drev Galleri 
Maskrosen och blev rikskändis för sina 
målningar av samma blomma. Tillsammans 
med konstnärer i Norsesund startade han 
Norsesundsgruppen som varje år manar till 
kulturvandring i de inhemska konstnärernas 
hus och trädgårdar.
 
Norsen
Norsesund sägs ha fått sitt namn efter den 
lilla silverglänsande fiskarten nors. Dessa små 
varelser kännetecknas av sin karaktäristiska 
doft av gurka. Tidigare betraktades norsen 
som fattigmansmat och mättade familjer på 
landet under de magra vårarna. Norsen är en 
god matfisk som passar utmärkt att friteras.
 
En kluven ort
När ryktet spreds att artisten och program- 
ledaren Lotta Engberg skulle flytta till 
Norsesund blev det stor fröjd i både Lerum 
och Alingsås på grund av kändisens val av 
kommun. Norsesund är nämligen kluvet 
mitt itu av kommungränsen. Lerum drog 
det längsta stråt när det stod klart att Lotta 
bosatt sig i Gallvik invid Mjörns strand (precis 
på Lerums-sidan). 
 
Wienerschnitzel & Quiz
Wienerschnitzel, Schweinshaxe und  
Sauerkraut är Norsesundska specialiteter  
vid sidan av konsten. Bäst upplevs de under 
en musikafton eller en quizkväll på Stationen 
Norsesund.

Korgarnas station
Norsesunds järnvägsstation tillkom när 
skogsägarna i området ville underlätta  
transporten av sitt virke. Det innebar också 
att det kom igång storproduktion av hemtill- 
verkade korgar i Hemsjö. 100 000-tals korgar  
lastades på tågen i Norsesund för vidare 
transport mot Göteborg. En ”storsäljare” var 
korgar som användes till glödande nitar vid 
varven i Göteborg.

KURIOSA 
 
En pråm kommer lastad
Den gamla ångslupen Säfvelången trafike-
rade sjön med bomull från Floda Station till 
Nääs Fabriker. Vid Nääs bro tvingades den 
fälla sin skorsten. Dess efterträdare, elbåten 
Säfvelången II seglar med lätthet under bron 
med sina passagerare. Båten kan bokas för 
sällskap och går i turtrafik under vissa helger 
på sommaren. 
 
Början ligger i början
Alla hus i Tollered är benämnda efter funk-
tion, placering eller vem som bodde i husen. 
Början står vid infarten, men Slutet revs 
ironiskt nog när nuvarande E20 byggdes. 
Sömnadsföretaget Regale på Nääs Fabriker 
har idag döpt sina läderprodukter efter hus 
som Kvarnen, Gasverket, Snickarstugan, 
Tvättstugan och Början. 96 historiska skyltar 
sitter uppsatta och berättar om byggnader-
nas historia. 
 
1933 jobbade 333 personer i fabriken
Ett gäng entusiaster i Tollered har lyckats 
sätta namn, befattning och bostadshus på 
fabrikens anställda som fotograferades inför 
100-årsjubileumet 1933. Det visade sig vara 
exakt 333 personer.
 
Sveriges äldsta kulturhus
Det gamla kontoret med den intilliggande  
flygeln stod outnyttjad på 1930-talet. 
Disponenten överlät då byggnaderna till 
föreningslivets verksamheter. Än idag bedrivs  
aktiviteter i scoutlokal, vävsal, smedja, fest-
lokal och biograf. Tollereds bio är Sveriges 
minsta, med 24 platser och kaklad öppen spis. 
 
Fallhöjden och vattenkraften
När Peter Wilhelm Berg köpte Nääs Slott 
1824 ingick två fastigheter som skulle visa 
sig vara extremt värdefulla. Båda låg över 
Tollered Ström, vars fallhöjd mellan sjöarna 
Torskabotten och Sävelången är ca 60 meter. 
Omodernt med kvarnar, tänkte Berg och 
byggde en fabrik. Än idag rinner Tollereds 
ström som en blodådra genom samhället och 
rakt igenom den gamla Öfvre Fabriken.
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Res hållbart: Med pendeltåg från Göteborg och Alingsås till 
Floda Station. 

Floda

Vid Sävelångens utflöde i Säveån ligger  
stationssamhället Floda, som har vuxit fram 
med stationens läge vid vattnet som mitt-
punkt. Närmare tio restauranger och kaféer 
har etablerats invid Säveåns forsande vatten. 
Mathantverket har satt en tydlig prägel på 
Floda med stark hållbarhetskaraktär och  
hög kvalitet på råvaror och kokkonst.

ENG
The community of Floda was built around the railway station and is 
situated near Sävelången’s outlet in the river Säveån. Contempora-
ry society has emerged with the station’s location by the water as a 
hub. Close to ten restaurants and cafés have opened near the rus-
hing waters of the river Säveån. The art of cuisine has made a clear 
mark on Floda, with strong elements of sustainability, high-quality 
ingredients and artisanal foods.
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1 Starta besöket med elva-kaffe 
på TCB Café och ett besök i 
Elvismuséet.

Promenera in på Åvägen i Floda 
och vandra naturreservatet längs 
Säveåns forsande vatten. Korsa  
första bron och promenera tillbaka 
uppströms tills du landar vid  
Garveriet och en välförtjänt lunch.

Köp med dig närproducerade  
godsaker från Garveriet och 
komplettera med delikatesser från 
charkuteriet och fiskbutiken på Floda 
Torg. Ställ bilen vid Floda Station och 
ta tåget en hållplats till Norsesund. 
Om magasinet inte är öppet för 
konstutställningarna rekommen-
deras en promenad i vackra Gallvik. 
Avsluta med en middag på Stationen 
Norsesund, innan det är dags att ta 
tåget tillbaka.

2 Inled dagen med en historisk 
vandring i bruksorten  
Tollered och Nääs Fabriker. 

Boka guide, ladda ner app eller  
strosa runt själv bland de historiska 
byggnaderna. Avsluta vandringen i  
butikerna på Nääs Fabriker.

Lunchen serveras med fördel på 
Nääs Slottskafé och Restaurang.  
Den historiska förkovringen fortsätter 
med en guidad visning på Nääs Slott. 
Därefter väntar lek i slottsparken med 
gungor, käpphästrace och skattjakt.

Smaksinnet och shoppingtarmen 
får sitt, med en fika på Nääs Konst- 
hantverk vid Mellannääs. Här blir det 
även ett besök hos Mulle Meck på 
Slöjd & Byggnadsvård med bruks-
handel och utställningar. 

I Floda väntar en matsensation  
av kött, eld och öl på Jernbruket.

3 Slå ut i gryningen från 
första tee på taket av Öijared 
Resorts prisbelönta golfhus. 

Eller välj en runda på Multibanan 
för golf, footgolf och frisbeegolf. Ta 
lunchen på terassen, med vy över det 
ni nyss upplevt. Passa på att kolla in 
domarringen från järnåldern och det 
lilla skogshuset.

Välj den gamla vägen mot Floda, 
för ett stopp hos Lilla Nääs Konfektyr 
& Inredning med sin fascinerande 
julvärld (året om). Stanna även till  
vid Skallsjö kyrka för att kolla in det 
magiska glastornet som ändrar färg 
med kyrkoåret. På Garveriet,  
Jernbruket eller Järnvägsskrogen i 
Floda väntar sedan dagens matfinal.

4 Börja morgonen på 
Sjölyckan och en förmiddag 
i kanot på Torskabotten och 

Sävelången. 
Om det suger i tarmen eller värker 

i armen efter paddlingen, rekom-
menderas en lunch på Nääs Fabriker 
Kafé eller på hotellets restaurang  
följt av lite shopping i de genuina 
butikerna på området. 

Ägna eftermiddagen åt att chilla 
vid Nääs Slott och Slöjdseminarium 
med en skön promenad, ett bad eller 
fiske invid Nääs bro. Som grädde på 
moset rekommenderas avslutnings-
vis en middag på Öijared Resort.

1 Landa fredagen på Nääs 
Fabriker Hotell & Restaurang 
med bad, middag, utsikt och 

sköna sängar.
Efter lördagens frukost väntar  

SUP eller trampbåtar i Sävelången 
och genuin handel på Nääs Fabriker.

Avnjut lunchen på Nääs Slottskafé 
och Restaurang innan det är dags för 
en guidad visning på Nääs Slott.

Eftermiddagen spenderas med 
lek i slottsparken med gungor, 
käpphästar och skattjakt. Kläm gärna 
in ett  besök på Nääs Konsthantverk 
samt på Slöjd & Byggnadsvård för att 
handla saker du garanterat kommer 
ha glädje och nytta av länge. Runda 
av lördagen med en middag på  
Jernbruket i Floda innan hemfärd.

2 Glid in på fredagen genom 
Nääs allé och följ den 
slingrande vägen tills du 

landar i Öijareds egen värld. Checka 
in på Öijared Resort och snöra på dig 
löparskorna för ett pass i löpar- 
slingorna. Varva ner i relaxen med 
pool och bastu. Varva upp igen med 
ett glas i loungen, innan middagen i 
restaurangen. Börja lördagen med en 
golfrunda på någon av de tre 18-håls-
banorna eller välj Multibanan för golf, 
footgolf och frisbeegolf. Avnjut med 
fördel en god lunch på terassen. 

Väl tillbaka i Nääs allé rekom-
menderas ett stopp på Lilla Nääs 
Konfektyr & Inredning. Köp med en 
fika och fortsätt mot Tollered och 
stanna till vid Stålebo våtmark. Här 
finns en fin picknickplats med utsikt 
över fågeldammarna.

3 Stanna till på Floda Torg 
och handla med godsaker 
till kvällens middag. Kanske 

kött och delikatesser från Unossons, 
Sushi från Gobi eller en påse skaldjur 
från Floda Fisk och Delikatesser?

Checka in på Nääs Slott och 
duka upp en romantisk picknick i 
slottsparken.

Börja söndagen med en brunch  
på Nääs Fabriker. 

Vandra runt i bruksmiljön, med 
guide, app eller på egen hand. Om 
dammluckorna vid Torskabotten är 
öppna får du inte missa Bergafallet. 
Om du planerar din dag i förväg ska 
du boka in en visning av Tollereds 
öfvre kraftstation.

Avsluta med en fika på Lyndhurts 
café i Floda invid Sävelångens strand. 
Lekplatsen Spindelskogen ligger 
nära för den som behöver röra på sig 
lite innan hemfärden.

4 Checka in på Nääs Fabriker 
och börja kvällen med 
fredagsbio på Tollereds 

biograf. Efter filmen väntar middag 
på Nääs Fabriker och en sen relax i 
Badhuset innan det är dags att kasta 
in handduken.

Efter en tidig frukost och utcheck-
ningar väntar Sjölyckan med kanoter 
för en dag på sjön. Varför inte paddla 
över till Nääs Slott för en guidad vis-
ning av slottet eller en upptäcktsfärd 
i slottsparken. Hos Nääs Slottskafé &  
Restaurang kan du köpa godsaker  
till en picknick eller slå dig ner vid 
dukat bord. 

På eftermiddagen rekommenderas 
ett besök på TCB House of Music på 
Lilla Ön i Floda, för att kolla in kläder 
och föremål från Elvis Presley och 
hans bandkollegor.

Avsluta dagen med en fika på TCB 
Café eller på Garveriet intill, där du 
även kan handla hem närproducerade  
råvaror, bröd och bakverk.
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Två restauranger i White Guide
Floran och faunans naturliga kretslopp  
är drivkraften för Jernbruket och 
Garveriet. På Jernbruket serverar man 
ett djur i taget och inget ska kastas. Med 
eget bageri, egna odlingar, råvaror från 
närliggande gårdar och innovativt små-
skaligt mathantverk har Garveriet blivit 
ett centrum för hållbarhet. Att hållbart 
är gott (även för gommen) kan White 
Guide berätta mer om. 
 
Omtvistat ursprung
Namnet Flodas ursprung är omtvistat. 
En teori menar att det kommer av att 
man flodade timmer från skogarna  
uppströms. En annan att det syftar på 
de låglänta markerna nedanför forsen 
där ån ofta flödade över. Den tredje att 
det är rent dialektalt. När den västgöt-
ska dialekten var rådande i bygden kan 
man möjligen ha benämnt platsen nere 
vid floden, nere vi' floda'.
 
Ett säteri under Gudhems kloster
Floda Säteri är en pampig byggnad på 
sin höjd ovan torget och Sävelångens 
utlopp. Den nuvarande byggnaden 
uppfördes av Carl von Proschwitz 1863, 
men gården är mycket äldre än så. 
Längsta ägaren var Gudhems kloster 
med sina 281 år. Idag ryms en omtyckt 
Montessoriskola i Säteriets byggnader. 

#utopendla 
Med Floda Stations läge intill Säve- 
lången har våra pendlingsgäster nära 
till hela destinationens utbud. På ett 
par minuters promenad ligger Floda 
Torg och Garveriet. Via Floda–Nääs 
Sjöpromenad når man Nääs inom ca 
30 minuter. Hit kan du även ta bussen 
från Floda station som sedan fortsätter 
vidare till Tollered och Ingared. Vill  
du till Norsesund går du på tåget  
igen och kliver av på nästa station.  
Följ @utopendla för fler kollektiva  
utflyktstips.
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www.savelangen.se | #sävelången | @vidsavelangen  

Välkommen till Sävelången och en bygd fylld av upplevelser för 
alla sinnen. Naturen är vår inramning, men också vår inspiration 
och vårt skafferi. Tillsammans öppnar vi upp ett hållbart, kreativt 
och genuint besöksmål kring vårt gemensamma vatten.

SÄVELÅNGENS SAMARBETSPARTNERS:

Nääs Konsthantverk, Västarvet, Jernbruket, TBC House of Music, Studieförbundet 

Vuxenskolan, Tollereds byalag, Smedjan, Tollereds biograf, Föreningen Flygeln & 

Gamla kontoret, Tollereds öfvre kraftstation, Utvecklingsbolaget i Lerum, Floda BID.
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