


WELCOME TO MÖLNDAL
2022 it is 100 years since Mölndal received its city 
privileges. Read more at molndal.se/helt100

Mölndal is the city bordering Gothenburg just minutes 
south of the popular amusement park, Liseberg. Here 
you’ll experience genuine countryside, beautiful nature, 
vibrant cultural history as well as many exciting activities 
and attractions. In Mölndal you’ll also find award winning 
food, lots of shopping and excellent opportunities for 
corporate events and international meetings. Mölndal 
is not only fantastic for its great location, Mölndal is the 
city that has something to offer for everyone and here’s 
always a little more to experience.

You can read more about the experiences in Mölndal at 
upplevmolndal.se

VÄLKOMMEN 
TILL MÖLNDAL
Mölndals mest kända besöksmål är 1700-talsanlägg- 
ningen Gunnebo Slott och Trädgårdar, ansedda Hills 
Golf & Sports Club, Mölndals innerstad och Åby Arena. 
Förutom dessa pärlor finns pittoreska och unika Kvarnbyn 
– Mölndals industrihistoriska vagga. Här, vid de gamla 
industrierna utmed forsen, ligger en rad charmiga 
besöksmål och på toppen av fallen hittar du Mölndals 
stadsmuseum. Vill du få en shoppingupplevelse utöver 
det vanliga ska du bege dig till Lindome och Spinneriet, 
här hittar du trendiga butiker som tillsammans skapar en 
spännande atmosfär i denna historiska tegelbyggnad. 

Från centrala Göteborg tar det bara 10-15 min med 
spårvagn till Mölndals innerstad. Väl i innerstaden hittar 
du Mölndal Galleria som ligger bara någon minuts 
promenad från spårvagnen. 

Läs mer om Mölndals besöksmål på upplevmolndal.se

VILL DU VETA MER 
OM MÖLNDAL OCH 

HÄMTA BROSCHYRER 
KAN DU BESÖKA 

TURISTINFORMATIONEN 
I  STADSHUSET

FIRA MED OSS!
2022 är det 100 år sedan Mölndal fick sina stads privilegier. 
Att vi fyller 100 år som stad firas stort och smått, överallt i 
varje hörn av vår jubilerande kommun och under hela året. 
Tillsammans gör vi Mölndal helt hundra. 
molndal.se/helt100

Fotot är utlånat av Mölndals hembygdsförening

http://molndal.se/helt100
http://www.upplevmolndal.se
http://www.upplevmolndal.se
http://molndal.se/helt100


    GUNNEBO SLOTT  
OCH TRÄDGÅRDAR
Gunnebo är en plats för lärande och upplevelser. Gå en 
slottsguidning, vandra i de historiska trädgårdarna och ät i vår 
ekologiska restaurang och bageri med smaker efter säsong 
och egen odling. Vi erbjuder ett stort utbud av evenemang, 
utbildar trädgårdsmästare och en slottsbutik. 1700-talsslottet 
Gunnebo ligger idylliskt mellan Stensjön och Rådasjön.

GUNNEBO HOUSE AND GARDENS

Take a trip to Gunnebo and visit the majestic 18th-century 
stately home, eat organic and locally produced food and 
stroll around the historic gardens. Gunnebo House stays 
open all year round and offers a broad spectra of events.

gunneboslott.se

ÖPPET HELA ÅRET
Fri entré till området. 

Guidade visningar:  
Sommartid dagligen, vintertid på helger.

Gunnebo Kaffehus och Krog:  
Ekologisk lunch och fika varje dag kl. 11–16.

Gunnebo Butik:  
Öppen varje dag kl. 11–16. Öppettiderna kan variera.  

 
OPEN ALL YEAR ROUND 
Free entry to the park. 

Guided tours:  
Daily tours during high season.  
Weekend tours during winter.

Gunnebo House restaurant:  
Organic lunch and coffee daily 11:00 a.m – 4:00 p.m.

Gunnebo gift shop:  
Open daily 11:00 a.m.– 4:00 p.m. 

TIPS!
FIKA EKOLOGISKT  

OCH TA EN  
PROMENAD I  

PARKERNA RUNT 
SLOTTET

UPPLEV GUNNEBO

https://gunneboslott.se/


    MÖLNDALSFALLEN
Att uppleva dånet från Mölndalsfallen i Kvarnbyn med 
egna öron är något alldeles speciellt. Med samma kraft 
som när det på medeltiden maldes säd här, rusar vattnet 
storslaget fram mellan de gamla brukshusen. Idag är 
Kvarnbyn ett kulturhistoriskt område av riksintresse. 
Passa på att spana in alla roliga verksamheter medan du 
är i byn – här finns allt från museum och kulturverkstäder 
till roliga butiker och kaféer!

THE FALLS OF KVARNBYN

Already in the Middle Ages, the water here was used 
to power mills. Today the historic village of Kvarnbyn 
is a popular destination, not least for the mighty falls 
but also for its picturesque streets, museums and local 
businesses.

upplevmolndal.se

TIPS!
UNDER KVÄLLSTID 

ÄR FORSEN VACKERT 
UPPLYST!

UPPLEV KVARNBYN

http://www.upplevmolndal.se


Konstkollektivet

Kvarnby Textil

Katakomberna

Kvarnbyns Handpappersbruk

    KVARNBYN
The Village of Kvarnbyn – visit the web-
site of each activity for more information

FORSCAFÉET

Lunchrätter och fika intill  
stadsmuseet 

facebook.com/forscafeet

HUSÖGAT

Byggnadsvårdsbutik och 

fönsterrenovering

husogat.se

KATAKOMBERNA OCH GALLERI 
FYRA SMÅ RUM

Konserter och utställningar i den 
gamla turbingången

ikonst.se 

KONSTKOLLEKTIVET

Mölndals största och artistdrivna 
kulturhus. Tillfälligt på ny adress i Åby.

konstkollektivet.se

KRÅKANS KROG

Kvarterskrog

krakanskrog.se

KVARNBYNS
HANDPAPPERSBRUK

Papperstillverkningskurser och
butik med papperskonst

kvarnbynshandpapper.org

KVARNBY TEXTIL

Butik och syverkstad

kvarnbytextil.se

Charmig miljö i Kvarnbyn

UPPLEV KVARNBYN

http://www.facebook.com/forscafeet
http://www.husogat.se
http://www.ikonst.se
http://www.konstkollektivet.se
https://krakanskrog.se/
http://www.kvarnbynshandpapper.org
http://www.kvarnbytextil.se


    KVARNBYN
The Village of Kvarnbyn – visit the website 
of each activity for more information

LILJAS LERA
Keramikverkstad med kurser, butik 
och pop-up
liljaslera.se

LILLA GÖTAFORS

Event-, fest- och konferenslokal

lillagotafors.se

LIM & HANDTRYCK
Hantverksmässig tillverkning av kultur-
historiska tapeter och färg

limohandtryck.se

MÖLNDALS HEMBYGDSMUSEER

Mölndals och Kvarnbyns historia  
presenteras i flera museibyggnader

hembygd.se/molndals-hembygdsforening

MÖLNDALS STADSMUSEUM

Utställningar och butik

museum.molndal.se

RETURUM SECOND HAND

Second hand-butik

returum.wordpress.com

Liljas Lera

Lim & Handtryck

Lilla Götafors

UPPLEV KVARNBYN

http://www.liljaslera.se
http://www.lillagotafors.se
http://www.limohandtryck.se
http://www.hembygd.se/molndals-hembygdsforening
http://museum.molndal.se
http://www.returum.wordpress.com


    
Mölndals stadsmuseum ligger intill forsen i Kvarnbyn, 
bara en kvarts promenad från Mölndals innerstad. Här 
hittar du utställningar med mycket att upptäcka för 
stora och små, en museibutik med personliga presenter 
och mysiga Forscaféet.

Öppet: tisdag – söndag kl. 12–16 och torsdag 12–19.  
Fri entré.

THE MUSEUM OF MÖLNDAL

The Museum of Mölndal is situated next to the rapids in the 
old industrial area of Kvarnbyn, only a 15 minute walk from 
Mölndal city centre. Here you’ll find exhibitions with a lot to 
discover for young and old, a gift shop and a cosy café.

Open: Tuesday – Sunday 12pm – 4pm and Thursday 
12pm – 7pm. Free entrance.

museum.molndal.se

MÖLNDALS STADSMUSEUM

TIPS!
PASSA PÅ ATT FIKA PÅ 
BRYGGAN OVANFÖR 

DEN BRUSANDE 
FORSEN

UPPLEV STADSMUSEET

https://museum.molndal.se/
http://www.museum.molndal.se 


    MÖLNDALS INNERSTAD
I centralt läge finner du Mölndal Galleria – ett givet 
resmål och en naturlig del av Mölndals innerstad. I 
gallerian och på gatorna runt omkring finns trevliga 
butiker, restauranger och kaféer i en välkomnande miljö. 
En kort promenad bort ligger den vackra stadsparken 
med spännande skulpturer och härliga grönytor.

MÖLNDAL CITY CENTRE

In the very heart of the city you’ll find shops, cafés and 
restaurants in a welcoming environment. A short stroll 
away, the beautiful and lush city park is situated. 

molndalsinnerstad.se
molndalgalleria.se

Ett tips om du gillar utsikt är att bege dig till 
andra sidan motorvägen, upp på Störtfjället. 
Härifrån ser du hela innerstaden och 
mycket mer. 

UPPLEV MÖLNDALS INNERSTAD

http://www.molndalsinnerstad.se
http://www.molndalgalleria.se


    ÅBY ARENA
Åby Arena erbjuder ett unikt sport-, mötes- och 
upplevelsekoncept i världsklass. Här finner du 
Åbytravet, Åby Mat & Möten, Åby Hotel, Friskis & 
Svettis och Sveriges största padelanläggning - Every 
Padel. Du har också tillgång till ett flertal restauranger, 
mötesytor och en modern gymanläggning.

ÅBY ARENA 

Åby Arena is a world class venue that offers a number 
of restaurants with a variety of options for everyone who 
appreciates good food in a pleasant environment. Here you 
can experience different settings, such as sporting events, 
trade shows and public exhibitions in a dynamic scene.

abyarena.se

    ÅBYTRAVET
På Åby Arena finns en av Europas modernaste trav- 
anläggningar. Som besökare får du chansen att uppleva 
farten och kraften hästarna erbjuder, dessutom med en 
unik insyn i stallarna. Du kan uppleva Åbytravet riktigt 
nära genom en guidning på den fina stallbacken, njuta 
av mat och dryck i någon av restaurangerna. Under 2022 
så är det fri entré till samtliga tävlingsdagar förutom våra 
STL-dagar och vår personal hjälper dig gärna på traven!

ÅBYTRAVET

Åbytravet is now Europe’s most modern trotting track 
and equestrian sports facility, which attracts around 
80,000 guests annually. Competitions are mainly on 
Wednesdays or Thursdays, but the real highlights are STL, 
six Saturdays a year with the Paralympics Final, Åby Stora 
Pris and the SM weekend as the jewel in the crown.

abytravet.se

ÅBYTRAVET 
ERBJUDER PROVA-
PÅ-TILLFÄLLEN 
FÖR DIG SOM 
ÄR NYFIKEN PÅ 
TRAVSPORTEN!

UPPLEV ÅBY ARENA

http://www.abyarena.se
http://www.abytravet.se


TIPS!
UPPLEV DE 

STORSLAGNA VYERNA 
FRÅN HILLS LUNCH-

RESTAURANG

    GOLF
I Mölndal finns flera vackert belägna golfbanor. Den 
internationellt renommerade Hills Golf & Sports Club 
har sedan många år rankats som en av Sveriges bästa. 
Liksom Torrekulla Golfklubb, som ligger intill, har Hills 
designats av Arthur Hills och Steve Forrest. Strax utanför 
Lindome ligger den ekologiskt skötta banan, Mölndals 
Golfklubb, och i Sisjön finner du Sisjö Golfklubb vars bana 
lämpar sig perfekt för nybörjare och äldre. När vädret inte 
tillåter utomhusspel, finns golfsimulatorn Innesvingen på 
Flöjelbergsgatan i Mölndal.

GOLF

Mölndal is a popular destination for golfing with several 
beautifully located courses. The renowned Hills Golf & 
Sports Club has been ranked as one of the best courses 
in the country. In Mölndal, you’ll also find the ecologically 
maintained Mölndals Golfklubb, the starter friendly course 
of Sisjö Golfklubb and the lovely Torrekulla Golfklubb.

hillsgolfclub.se
torrekullagk.se
sisjogk.se 
molndalsgk.se

UPPLEV GOLF I MÖLNDAL

http://www.hillsgolfclub.se
http://www.torrekullagk.se
http://www.sisjogk.se
http://www.molndalsgk.se


    NATUR OCH FRILUFTSLIV 
BAD OCH FISKE
Mölndal är rikt på sjöar och vattendrag. Rådasjöns 
badplats är familjevänlig och handikappanpassad. 
Många sjöar och åar är också utmärkta fiskevatten.
upplevmolndal.se, molndal.se

FÅGELSKÅDNING
Fågeltorn finns vid Hårssjön och Sagsjön. Fin och  
lättill gänglig fågelskådning finns även vid Stensjön  
och Balltorps våtmark.

KANOTPADDLING
Stensjö Center erbjuder kanotuthyrning i fina Rådasjön 
och Stensjön. Här kan du också spela minigolf.
stensjocenter.se

HÄSTRIDNING
Prova på att rida islandshäst hos en av Sveriges ledande 
anläggningar inom islandshästridning. 
raudhetta.se

OUTDOOR LIFE

Mölndal offers a lot of nature and outdoor activities. 
Here, you can choose between several nice lakes for 
swimming or fishing. The lake of Stensjön and the 
wetland of Balltorp are great spots for bird watching. For 
the active one, Stensjö Center offers canoe rental and at 
Raudhetta you can try out Icelandic horseback riding. 

UPPLEV MÖLNDALS NATUR

http://www.upplevmolndal.se
http://www.molndal.se
http://www.stensjocenter.se
http://www.raudhetta.se


PROMENADEN
Vandra från Mölndals innerstad till Gunnebo  
och passera land art-konstverken i Stadsparken,  
Forsåker och vid Stensjön.
Promenadkarta på molndal.se

NATUR- OCH KULTURVANDRA

Broschyren Natur- och kulturvandra, som finns på  
upplevmolndal.se, stadsmuseet och stadshusets turist-
information, guidar dig genom Mölndals kultur områden. 
Stadens största naturreservat finner du i Sandsjöbacka.

TREMILAPARKEN
Tremilaparken är ett 30 km långt naturbälte som sträcker 
sig från Göteborg och genom Mölndal till Kungsbacka.
https://www.youtube.com/watch?v=srBPVPlqteA

BÖRSÅSBERGET I HÄLLESÅKER
Högst upp på Börsåsberget ligger en fornborg från vilken 
du har vidsträckt utsikt över Hällesåkersdalen. Från 
berget leder en stig in till Börsåsgrottan, som bildades 
någon gång under istiden. Grottan besöks på egen risk 
då rasrisk förekommer.
molndal.se

NATURE

In Mölndal you can find several nature reserves with 
untouched wilderness, perfect for both short and longer 
walks. Maps are available at the tourist informaton in the 
City Hall, Mölndal City Museum and at upplevmolndal.se

TIPS!
I  MÖLNDAL FINNS 
MASSOR AV FINA 

LEDER ATT SPRINGA 
OCH VANDRA PÅ

UPPLEV MÖLNDALS NATUR

http://www.molndal.se
http://www.upplevmolndal.se
https://www.youtube.com/watch?v=srBPVPlqteA
http://www.molndal.se
http://www.upplevmolndal.se


    KYRKOR
I Mölndal finns flera fina kyrkor att besöka. Här hittar du 
Kållereds kyrka som är Mölndals äldsta byggnad med anor 
från 1200-talet. Nyrenoverade Fässbergs kyrka är också 
värd ett besök, liksom Lindome kyrka och Livereds kapell.
svenskakyrkan.se/molndal/lindome

EVENEMANG OCH KONSERTER 

svenskakyrkan.se/molndal/musik  
svenskakyrkan.se/molndal/kultur

CHURCHES

Mölndal is home to several beautiful churches. The church 
of Kållered is the oldest building in Mölndal, dating back to 
the 13th century. The newly renovated church of Fässberg 
is also worth a visit, alongside the Lindome church and 
the chapel of Livered.

    HEMBYGD
Mölndals Hembygdsförening har fyra museer i 
Mölndals Kvarnby: Kvarnbygården, Industrimuseet, 
Hem- och hushåll/hantverksmuseet samt Lant-
bruksmuseet. I Kållered finns Långåkersgården, vars 
by är känd sen 1500-talet, och i Hällesåker finner du 
Börjesgården som är flitiga arrangörer av evenemang.
hembygd.se
upplevmolndal.se

LOCAL HERITAGE MUSEUMS

Experience the historic culture of Mölndal at one of the 
local heritage museums. Find out more about the  
museums and where to find them at the tourist  
information in the City Hall. 

TIPS!
KÅLLEREDS KYRKA 
PRYDS AV VACKRA 
TAKMÅLNINGAR

UPPLEV MÖLNDALS KYRKOR UPPLEV MÖLNDALS HEMBYGD

https://www.svenskakyrkan.se/molndal/lindome
https://www.svenskakyrkan.se/molndal/musik
https://www.svenskakyrkan.se/molndal/kultur
http://www.hembygd.se
http://www.upplevmolndal.se


    SPINNERIET
I Lindome hittar du Spinneriet, en historisk fabriksmiljö 
med kreativa verksamheter, butiker och café. Här finns 
också den populära restaurangen Lilla Spinneriet som 
erbjuder mat och fika gjord på ekologiska och närodlade 
råvaror. 
spinnerietlindome.se
lillaspinneriet.se

SPINNERIET 

The old spinning factory Spinneriet offers interior 
design, local crafts and designer goods in a 19th 
century setting. Make sure not to miss out on a ”fika”, 
lunch or dinner with organic and locally produced 
ingredients at the restaurant Lilla Spinneriet.

    ÄNNU MER MÖLNDAL
More Mölndal – visit the website of each activity 
for more information 

GÖDEBERGS GÅRDSBUTIK

Ekologiska och egenproducerade delikatesser

godebergsgardsbutik.se

HANTVERKSSTUGAN 

Utställning och butik med lokalt hantverk

hembygd.se/hantverksstugan-i-lindome

Gödebergs Gårdsbutik

Hantverksstugan

UPPLEV SPINNERIET UPPLEV ÄNNU MER MÖLNDAL

http://www.spinnerietlindome.se
http://www.lillaspinneriet.se
http://www.godebergsgardsbutik.se
http://www.hembygd.se/hantverksstugan-i-lindome


Oceanbryggeriet

Leos Lekland

Prison Island

    ÄNNU MER MÖLNDAL
More Mölndal – visit the website of each activity 
for more information

LASERDOME

Event, aktiviteter, relax, restaurang och bar

goteborg.laserdome.se

LEOS LEKLAND

Bus, lek och klättring

leoslekland.se

OCEANBRYGGERIET

Ölprovning, mat och guidad tur i bryggeriet

oceanbryggeriet.se

PRISON ISLAND

Utmaningar och problemlösningar i lag

prisonisland.nu

Laserdome

UPPLEV ÄNNU MER MÖLNDAL

https://goteborg.laserdome.se/
http://www.leoslekland.se
http://www.oceanbryggeriet.se
http://www.prisonisland.nu


UPPLEV ÄNNU MER MÖLNDAL

    ÄNNU MER MÖLNDAL
More Mölndal – visit the website of each activity 
for more information 

SENSE IN NATURE

Öppna dina sinnen med ett skogsbad 

senseinnature.se

STADSBIBLIOTEKET

Stort och ljust bibliotek med många aktiviteter 

bibliotek.molndal.se 

KIKÅS INSEKTSHOTELL

Lärorikt och kul för stora och små

upplevmolndal.se

KULTURHUSET MÖLLAN

Teater, bio och möten

kulturhusetmollan.se

Kulturhuset Möllan

Stadsbiblioteket

Kikås insektshotell

Sense in nature

https://www.senseinnature.se/
http://www.bibliotek.molndal.se
http://www.upplevmolndal.se
http://www.kulturhusetmollan.se


    ÄNNU MER MÖLNDAL
More Mölndal – visit the website of each activity 
for more information

KVARNBY ART POP-UP SHOP

Keramikmålning, konsthantverk och kursverk-
samhet

kvarnbyart.se

KÅLLEREDS KÖPSTAD

Med bland annat IKEA

kalleredshopping.se 
ikea.com/se/sv/stores/goteborg-kallered/

LILLA ÅBYBADET

Motionssim, lek och märkestagning

molndal.se/abybadet

Kvarnby Art pop-up shop

Lilla Åbybadet

Kållered köpstad med IKEA 

UPPLEV ÄNNU MER MÖLNDAL

http://www.kvarnbyart.se
http://www.kalleredshopping.se
http://www.ikea.com/se/sv/stores/goteborg-kallered/
http://www.molndal.se/abybadet


      HOTELL I MÖLNDAL
Hotels in Mölndal

HOTELL EKEN   
hotelleken.se

GOOD MORNING MÖLNDAL   
ligula.se/goodmorninghotels/molndal

HOTEL MÖLNDALS BRO   
hotelmolndalsbro.se 

SCANDIC MÖLNDAL   
scandichotels.se/molndal

QUALITY HOTEL THE WEAVER 
nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/ 
goteborg/quality-hotel-the-weaver

ÅBY HOTEL   
abyhotel.se

FASADEN PÅ
QUALITY HOTEL 
THE WEAVER ÄR 

UTFORMAD SOM EN 
”VÄV” FÖR ATT KNYTA 
AN TILL OMRÅDETS 

HISTORIA.

    ÄTA
Mölndal har ett stort och varierat utbud av 
restauranger och kaféer.  
Läs mer på upplevmolndal.se 

EAT

Mölndal offers a great variety of restaurants 
and cafés. Learn more at upplevmolndal.se

    EVENEMANG
I Mölndal arrangeras mycket aktiviteter och 
evenemang. Se vad som händer just nu på 
upplevmolndal.se och  
molndal.se/evenemang

EVENTS

There is always something happening in 
Mölndal. Find out what’s up at  
upplevmolndal.se and  
molndal.se/evenemang

UPPLEV HOTELL I MÖLNDAL UPPLEV RESTAURANGER OCH EVENEMANG

https://www.hotelleken.se/
http://www.ligula.se/goodmorninghotels/molndal
http://www.hotelmolndalsbro.se
http://www.scandichotels.se/molndal
http://www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/goteborg/quality-hotel-the-weaver
http://www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/goteborg/quality-hotel-the-weaver
http://www.abyhotel.se
http://www.upplevmolndal.se
http://www.upplevmolndal.se
http://www.upplevmolndal.se
http://www.molndal.se/evenemang
http://www.upplevmolndal.se
http://www.molndal.se/evenemang


    INFORMATION
MÖLNDALS TURISTINFORMATION

Stadshuset
Göteborgsvägen 11–17
031-315 10 00

Öppet: 
måndag – onsdag kl. 8-16.30
torsdag kl. 8–18
fredag kl. 8–16.30

YTTERLIGARE PLATSER SOM  
ERBJUDER TURISTINFORMATION:

Gunnebo Slott och Trädgårdar
Mölndals Stadsmuseum
Hotel Mölndals Bro
Åby Hotel
Circle K Åby
Stadsparken (endast sommartid)
Quality Hotel The Weaver

KONTAKT:  
kontakt@molndal.se 

upplevmolndal.se 
vastsverige.com/molndal

TOURIST INFORMATION

City Hall
031-315 10 00

Opening hours: 
Monday – Wednesday 8 a.m.–4:30 p.m.
Thursday 8 a.m.-6 p.m.  
Friday 8 a.m.–4:30 p.m.

CONTACT: 
kontakt@molndal.se
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