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4   Fall och Slussar
 Waterfall  and Locks / Wasserfall und Schleusen 

6   Vänern
 Lake Vänern / Der Vänersee

8   Halleberg & Hunneberg
 Ecopark / Ökopark Halle & Hunneberg

10   Cykling
 Biking / Radfahren

12   Vandra / Outdoor
 Hiking & outdoor / Wanderwege & outdoor

14   Lekplatser
 Playgrounds / Spielplätze

16  Camping & Ställplatser
 Camping and motorhome pitches /  
 Camping und Stellplätze

18  Smaka på Trollhättan Vänersborg
 A taste of Trollhättan Vänersborg 
 Kulinarisches Trollhättan Vänersborg

20   Gårdsbutiker
 Farm shops / Hofläden

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

 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 beaver safari. 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, Schleusen, 
Strand mitten in der Stadt und Bibersafari. Wir hoffen, dass diese Bro-
schüre 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 och Vänersborg bjuder på många härliga  
möjligheter och minnen för familjen. Vi hoppas att den här 
besöksguiden ska inspirera dig till nya upptäckter och unika 
upplevelser.

Välkommen på 
upptäcktsfärd! 8  

10  18  

12  4

22   Friluftsliv 
 Outdoor activities / Outdoor

24   Trailhättan & Action Weekav  rubrik här!

26  Golfupplevelser
 Golfing experiences /  Golferlebnisse

28  Se & göra
 See  & Do / Sehen & Erleben

36 Äta & Dricka
 Eat  & Drink / Essen & Trinken

40 Boende för alla smaker
 Accommodation / Wohnen

44 Evenemang
 Events / Veranstaltungen

48 Bra att veta
 Good to know / Gut zu wissen

48  Kartor
 Map / Karte

TO SHARE YOUR 

MOMENTS!

 TAG: 
#VISITTV
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Kraftfulla 
upplevelser för 
stora och små

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 slussom-
rådet ligger också Arena Älvhögsborg med 
sina pooler, rutschkanor, utomhusbassänger, 
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. 

 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.

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. 

Stolt sponsor för vatten i fallen

Ta en båttur på kanalen och upplev en slussning 
med M/S Elfkungen, gå med på en guidad tur i 
Olidan kraftstation, 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. I det historiska 
området Innovatum District sker hela tiden en 
fantastisk utveckling då de gamla fabrikslokaler-
na successivt moderniserats och numera sjuder 
av liv igen. Många spännande arkitektoniska 
möten uppstår då höga tegelbyggnader med 
stålbalkar och traverser möter ny design i form 
av glasade fasader och andra stilrena inslag.
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Här smakar 
kallsuparna bättre

www.lakevanern.se

Mitt inne i centrala Vänersborg hittar du en av 
de populära badplatserna Skräcklan. Denna 
badplats är tillgänglighetsanpassad med ramp 
ut i vattnet. Och ca 3 km norr om stan ligger 
härliga Ursand, där man även kan campa, grilla, 
leka eller spela äventyrsgolf. 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 du kan hitta på utan 
vad du vill hitta på. Kanske vill du paddla 
kajak mellan skärgårdens alla småöar? 

Vänersborgs Gästhamn & Marina
Fullservicemarina belägen mitt i cen-
trum, med 200 platser varav ca 100 är 

grönskyltade gästplatser. Förtöjning vid bom, 
långsides eller i aktern. Tillgång till el/vatten/
WiFi. Här finns båttillbehör, båtlyft, motorser-
vice, bränsle, vinterförvaring och ställplatser 
för husbilar. Tel +46(0) 521 657 09.   
www.vanersborgsmarina.se

Sikhall, Vänersborg
Relativt skyddad hamn med 15 
gästplatser och viss servicetillgång till 

färskvatten, WC, sopstation och latrintöm-
ning. Campingplats med strandbad ca 500 m 
norr om hamnen.

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

Spikön, Trollhättan
Centralt belägen gästhamn, mellan 
klaffbron och järnvägsbron. Cirka 40 

platser med förtöjning med boj. Servicebygg-
nad med el/vatten, närhet till lekplats och 
centrum.

Åkerssjö, Trollhättan
Ca 15 platser vid övre slussen, med tillgång till 
el/vatten/dusch/WC. Möjlighet till förtöjning 
finns även vid Åkersvass (nedersta slussen) .

Kanalerna till och från Vänern
Dalslands kanal: www.dalslandskanal.se 
Trollhätte kanal: www.fallochsluss.se 
Göta kanal: www.gotakanal.se

Totalt finns det hela 22 000 öar i Vänern så det 
är bara att välja ut en. För er kan vi erbjuda 
flera fina gästhamnar, både i centrum och lite 
utanför stan. 
 
Eldorado för hobby-  
och sportfiskare
Man kan inte nämna Vänern utan att berätta 
om sötvattenfisket, som erbjuder både spän-
ning och kontemplation, och lockar fiskare 
från både när och fjärran. I Vänern behöver 
du inget fiskekort men det finns så klart 
regler och bestämmelser att hålla sig till. Ett 
annat tips är att testa fiskelyckan i Ekoparken 
Halle- och Hunneberg. Fiskekort till dessa sjöar 
köper du i någon av våra turistbyråer i Trollhät-
tan och Vänersborg.

 Der Vänern ist der größte See Schwedens und 
der drittgrößte in Europa. Vänersborg verfügt 
über eine 100 Kilometer lange Wasserlinie, die 
unzählige Möglichkeiten bietet. Sie birgt einige 
der schönsten Sandstrände Schwedens, die zum 
Baden in herrlich sauberem, klarem Süßwasser 
einladen. Der Vänern ist ein Paradies für Angler 
und Bootfans. Die Ufer säumen zahlreiche 
schöne Wanderwege und Joggingstrecken. Ein gut 
ausgebautes Netz an Radwegen, die am Vänern 
und am Fluss Göta entlangführen, lässt auch 
Radfahrer voll auf ihre Kosten kommen. Radwan-
derkarten sind in den Tourismusbüros erhältlich. 

Sweden’s largest lake and the third biggest in 
Europe, Lake Vänern gives Vänersborg a 100-kilo-
meter-long coastline. It is home to some of the 
most beautiful sandy beaches in Sweden, and you 
can enjoy swimming in the cleanest of freshwater. 
The area is also a paradise for anglers and boat 
lovers, and there are lots of great hiking trails and 
jogging tracks along the shores of the lake. You 
can’t mention Vänern without talking about its 
freshwater fishing, which offers excitement and 
contemplation and attracts anglers from near and 
far. Trolling for salmon and trout are very popular, 
while you can also try to hook pike, walleye and 
perch. You don’t need a fishing license on Vänern, 
but there are rules and regulations to follow.

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.

Gästhamnar
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Följ med på safari
Under sommarkvällarna kan du följa med på 
en spännande upptäcktsfärd i vackra Ekopark 
Halle-Hunneberg. Med kanot tar vi oss fram på 
trolska sjöar där de intressanta bävrarna lever, 
bygger och samlas. Under turen berättar vår 
kunniga och engagerade guide om bävern, om 
denna fantastiska arkitekt och hans bygg-
nadsverk. Visste du till exempel att bävern kan 
känna dofter i vattnet? Eller att de kan bygga 
hyddor som är två meter höga? Den bästa 
tiden för att få chansen att se bäver är under 
sommarsäsongen, maj till september.  Förbok-
ning krävs för de arrangerade safariturerna 
mellan slutet av juni till mitten på augusti.

Fisketur
Njut av härligt fiske i orörd natur på Halle- 
och Hunneberg. Vid Hallsjön på Halleberg 
finns flera mysiga stigar, grillplatser och vind-
skydd. Här planteras ädelfisk så som öring, 
röding och regnbåge. På Hunneberg finner 
du tio olika fiskevatten där var och en har sin 
egen charm. I samtliga sjöar på bergen kan 
du fånga gädda och abborre. Glöm inte bort 
att köpa fiskekort, du hittar mer information 
om priser och regler på www.visittv.se.

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 
bergen ett turistmål och ett viktigt friluftsområde 
för människor som bor här.

- The flora and fauna of the Halleberg and Hunneberg 
plateau mountains are unique in all of Sweden. The history 
of the mountains is every bit as unique. But the best known 
is Elk Hill, as the kings of Sweden have been hunting there 
since 1351. The mountains are now a tourist destination 
and an important outdoor activity area for people who live 
here.

 Die Pflanzen- und Tierwelt von Halle- und Hunneberg 
ist einzigartig in ganz Schweden. Genau wie die Geschichte 
der Berge. Die meisten kennen sie als „Berge der Elche“ 
(Älgens Berg), denn die schwedischen Könige haben hier 
bereits im Jahr 1351 gejagt. Heute sind die Berge ein 
beliebtes Ausflugsziel und ein wichtiges Naherholungsge-
biet für die Einheimischen.

Nya eldstäder
Testa någon av de 49 nybyggda eldstäderna.

Nybyggda vindskydd
Eller sov över i någon av de fyra helt nybyggda 
vindskydden. 

Picknick under tak
Ta med familjen på picknick under tak i den 
nya paviljongen vid sjön Eldmörjan.

Utsiktsplatser 
Eller varför inte besöka en utsiktsplats. 
Visste du att det finns två tillgänglighetsan-
passade utsiktsplatser på bergen? nämligen 
Älvutsikten och Floutsikten.

Storslagna promenader  
i konungens park
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. 
På med vandringsskorna - det är dags att 
upptäcka Ekopark Halle- och Hunneberg! 
Bege dig ut på ett spännande äventyr som 
bjuder på torp, fantastiska utsikter och trolska 
sjöar, spännande djur och växter. Med Vand-
ringskartan kan du på egen hand upptäcka 
Ekoparken Halle- och Hunneberg med 10 olika 
vandringar. 

Årets nyheter i  
Ekopark Halle - 
Hunneberg:

9HALLE- OCH HUnnEBERG | 8 | HALLE- OCH HUnnEBERG



Vänerleden- cykla runt 
Sveriges största sjö
Under 2022 invigs Vänerleden, en av Sveriges 
nationella cykelleder som går runt landets 
största sjö och är cirka 64 mil lång. Leden är 
uppdelad på fyra etapper som alla bjuder på 
många sevärdheter och besöksmål. För den 
som vill cykla i lugn takt passar en etapp fint 
för en tur på 3-4 dagar. 
 
Upplev varierande natur 
Vänerleden går genom vacker och varierande 
natur och på många ställen nära vattnet. 
Själva underlaget och vägarnas utformning 
skiftar. Ibland går leden längs avskilda cykel-
banor och ibland längs mindre vägar med låg 
hastighet och trafik. 

      SYDÖSTRA ETAPPEN  
Mariestad – Vänersborg, 153 km
Den sydöstra etappen kännetecknas av 
naturupplevelser utöver det vanliga med tre 
platåberg: Kinnekulle, Halle- och Hunneberg 
och ändmoränen Hindens rev som sträcker 
sig 5 km rakt ut i Vänern. Etappen avslutas 
eller startas bäst i Vänersborg där leden sling-
rar sig fint direkt utmed Vänerns strand. 

      SYDVÄSTRA ETAPPEN  
Vänersborg – Åmål, 143 km
Den sydvästra etappen startas eller avslutas 
bäst i Vänersborg eller åmål. I Vänersborg sling-
rar sig leden fint direkt utmed Vänerns strand 
och i åmål får du uppleva gamla stadskvarter 
i direkt anslutning till Vänern. Cykelleden går 
främst på blandtrafikerade vägar på landsbyg-
den och fina historiska besöksmål passeras 
utmed vägen.

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.

 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, Troll-
hättan-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 folgenden 
Radwege aus: Carl von Linne', Trollhättan - Vä-
nersborg, Dalsland, Schweden oder Västergötland.

 

Cykeläventyr 
längs Vänern  
och Göta Älv

Vänersborg

Mellerud

Åmål

Grästorp

Lidköping

Hällekis

Mariestad

Vandringsled

Paddlingsled

Gästhamnar

Vänerhubbar

VÄNERSBORG

ÅMÅL

MARIESTAD

KARLSTAD
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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.

 
 Discover more on foot! There are a wide variety 

of hiking trails here in attractive, exciting settings. 
Choose between the Lake Vänern coast, the Götaälv 
river valley, Ecopark Halleberg and Hunneberg or 
maybe the Pilgrims’ Way, which passes through 
our region. More information at www.visittv.se

 Zu Fuß mehr entdecken! Hier erwarten Sie 
eine große Auswahl an vielseitigen Wanderwegen 
in attraktiven und spannenden Umgebungen. 
Erwandern Sie die Routen Vänerns Kust (Uferweg 
Vänern), Götaälvdalen med fall- och slussområdet 
(Götaälvtal mit Wasserfall- und Schleusengelände), 
Ekoparken Halle- och Hunneberg (Ökopark Halle- und 
Hunneberg) oder den Pilgerweg, der durch unsere 
Region führt. Pflanzen- und Tierwelt.  www.visittv.se

14 mil fyllt av insikter  
och utsikter
Pilgrimsleden Göta älv är insikternas- och 
utsikternas vandringsled. En inre och yttre resa 
du tar dig an som du själv vill. Vandra ihop med 
andra eller planera din egen utflykt. 

Historiskt sett går leden via marker som 
använts av forna tiders pilgrimsvandrare och 
är därför en av Sverige främsta fyndplatser av 
pilgrimsmärken. 

Leden består av tio etapper med start i  
Göteborgska Masthugget längs Göta älv till de 
avslutande etapperna som passerar Trollhättan 
och Vänersborg. 

Vandra från kyrka till kyrka, från utsikt till utsikt, 
från insikt till insikt. Är det inte vad många av 
oss söker? Insikter för att andas in. Utsikter för 
att andas ut. Varmt välkommen!

ETAPP: Utby - Trollhättan
 21,7 km       Svår       4-7 timmar

En känsla av att vara iakttagen kan lätt drabba 
den pilgrim som vandrar genom de trolska 
skogarna mellan Utby och Trollhättan.
Det är lätt att försvinna i egna tankar i den 
förtrollande, djupa skogen och alla dess branta 
backar, så var noga med att hålla utkik efter 
skyltningen. när du lämnat skogen för att röra 
dig närmare älven stöter du på ett mäktigt 
överhäng och så småningom åkerströms 
naturreservat där du bjuds på Pilgrimsleden 
Göta älvs kanske bästa vyer – särskilt kring 
solnedgången. En bro leder dig vidare över 
älven till Trollhättans slussområde, som för den 
historieintresserade kan vara lika fantastiskt att 
vistas i som skogen.

ETAPP: Trollhättan - Vänersborg
  14 km       Lätt       3–5 timmar

Pilgrimsleden Göta älvs sista (eller första om 
du går söderut) sträcker sig från Trollhättan 
järnvägsbro till Dalbobron i Vänersborg. Leden 
slingrar sig upp till nyckelberget och fortsätter 
nära älvkanten fram till hängbron längs Kärleks-
stigen och slussområdet. 
Etappen passerar Karls Grav, en nästan 4 kilo-
meter lång kanal som byggdes för fartyg skulle 
kunna kringgå fallen vid Vargön längs med Göta 
älv. när du till sist når Vänersborg kan du klap-
pa dig själv på axeln, lufta ur vandringskängor-
na och ta en fika vid Sveriges största sjö Vänern. 

Scanna QR-koden för mer informa-
tion om boende, matställen, sevärd-
heter, utkiksplatser, kartor och kyrkor. 
Läs mer på: pilgrimsledengotaalv.se

Edsvidsleden, 
Trollhättan

I Göta älvs vackra dalgång i södra Trollhättan 
går Edsvidsleden. 14 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.

Dalbobergen Runt, 
Vänersborg

Dalbobergen Runt är en ny vandringsled som 
tar dig runt Dalbobergens naturreservat på 
en ca 7,5 km lång vandring. Här upplever du 
varierande terräng och du får både en fan-
tastisk utsikt över Vänern men också vandra 
i skogsmark där du omges av lingon, svamp, 
blåbär och mossor av olika slag.

Masthugget

Nylöse

Storås

Jennylund

Starrkärr

Skepplanda

Lödöse

Hålanda

Lilla Edet

Utby

Trollhättan

Vänersborg

Pilgrimsleden

Läs mer om våra vandringsleder: www.visittv.se 
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Trollhättan och Vänersborg har ett flertal fantas-
tiska lekplatser. Här har man skapat plats för lek 
och bus i fina miljöer inspirerade av platsernas 
olika kännetecken. Macken-lekplatsen som är 
skapad efter tv-serien med samma namn är lika 
kul för de vuxna som de små att besöka. Visste 
du att Anders och Claes Eriksson (Roy och den 
beige mannen) kommer från Trollhättan? 

Plats för  
skoj och lek

Populära lekplatser  
i Vänersborg  
Skräcklans lekplats 
En av de mest populära och välbesökta lekplatserna 
i Vänersborg. Den är vackert belägen i Skräckle-
parken vid Vänern och precis bredvid ligger Café 
Skräcklestugan som är öppen 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.

Fredriksbergs lekplats
Lekplats på Fredriksberg vid Roddklubbens hus. Lek-
platsens huvudattraktion är en båt, men gungor och 
övriga redskap som hör en lekplats till finns också 
att tillgå. Lekplatsen är tillgänglighetanpassad och 
ligger fint i ett grönområde alldeles vid Vänern.

Upptäck Lekplatsstaden  
Trollhättan

Trollhättan har de senaste åren gjort en stor-
satsning på stadens centrala lekplatser. Med 
fem unika teman, alla med nära koppling till 
stadens historia, är lekplatserna väl värda att 
upptäckas både en och flera gånger!

Vattenkraftens lekplats
Här kan du utforska jättevalen, klättra upp i 
utkikstornet eller ta en mysig picknick. Insikten 
är en spännande lekplats, precis vid älven och 
kraftstationen, vilket gör den perfekt för både 
sjöbusar och landkrabbor.

Rymdlekplatsen
Upptäck rymden med start från Trollhättan. 
På Kronogården i kvarteret Skördetröskan 
mellan Kronogårdshallen och multisportplanen 
ligger den nya lekplatsen med rymdtema.

Macken-lekplatsen
Välkommen till Roy och Rogers mack! Här kan du 
låna bilar, klättra, gunga, åka linbana, leka affär, 
åka rutschkana, meka i verkstaden och mycket 
mer. Macken-lekplatsen ligger i den centrala par-
ken Maria Alberts Park, precis bakom affärshu-
set Oden och bredvid Högskolan Väst.

Skrotnisses lekplats
Släpp lös fantasin och lev dig in i sagans värld 
här på Spikön bland 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! Skrotnisses 
lekplats hittar du på Spikön.

Glass-Oskars lekplats
Mitt på Kungsgatan hittar du Trollhättans mins-
ta, men glassigaste lekplats – uppkallad efter 
mannen som startade Trollhätteglass en gång 
i tiden. Här kan du hoppa, studsa, åka rutsch-
kana och servera fantasiglass, med eller utan 
chokladsås.

  The place for fun and games! Bring the 
family along for a fun-filled adventure. Troll-
hättan and Vänersborg have lots of amazing 
playgrounds. Places have been created here for 
fun and games in wonderful settings inspired 
by the different characteristics of the towns. 

 Hier ist Platz für Spiel und Spaß! Tolle 
Abenteuer für die ganze Familie. Trollhättan 
und Vänersborg bieten mehrere wunder-
schöne Spielplätze. In reizvoller Umgebung 
wurden hier perfekte Voraussetzungen zum 
Toben und Spielen geschaffen – inspiriert 
von den jeweiligen Wahrzeichen der Orte. 
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Trollhättans Camping City
En trestjärnig campingplats med gångavstånd till Trollhättans  
centrum, shoppingstråk och nära Göta älv. 

Kungsportsvägen 7, Trollhättan 
+46 (0)790 77 95 16, www.stenrosetscamping.se 

Stenrösets Camping, Trollhättan
Beläget ca 5 km söder om Trollhättan, en bit ut på landet, men ändå 
nära till allt. Här finns fina cykel- och promenadvägar till slussarna.

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

Slussområdet, Trollhättan
Ta med husbilen ner till Trollhättans vackra slussområde med utsikt 
mot kanalen. 21 platser med tillgång till vatten, latrintömning och el 
under vår, sommar och tidig höst. 

Sjöfartsverket, Åkerssjövägen 50, Trollhättan 
www.sjofartsverket.se

Engelbrekt Gård, Trollhättan
Historisk gård med anor från 1800-talet belägen 6 km från Trollhättans 
stadskärna. Här finns 10 ställplatser för husbil eller husvagn.

Holm 9, +46 (0)708 97 84 92, www.engelbrektgard.se

Ursand Resort & Camping, Vänersborg
Vackert belägen femstjärning Camping intill en av Vänerns mest spek-
takulära sandstränder. Här finns det gott om platser för husvagnar, 
husbilar och tält, samt möjlighet att hyra stugor och villavagnar.

Djupedalen 520, Vänersborg  
+46 (0)521 186 66, www.ursand.se

Vänersborgs Gästhamn & Marina
Här erbjuds 16 centralt belägna ställplatser. I anslutning till ställplat-
serna finns allt från tvättstuga, dusch och kiosk till WIFI och lekplats.

Vänerparken 12, Vänersborg 
+46 (0)521 657 09, www.vanersborgsmarina.se

Nära natur, vatten, skog eller stad   
finns campingplatser och ställplatser 
för alla smaker. Här hittar du tipsen för 
en skön semester med boende i stuga, 
husvagn eller husbil.

Camping  & 
ställplatser

Campa femstjärnigt  
vid Vänerns Riviera

Ursand Resort & Camping
Djupedalen 520, Vänersborg 
+46(0)764 03 91 06  www.ursand.se

 Camping and caravan sites. Want to stay close to nature, water, 
forest or town? There are camping and caravan sites here to suit all 
tastes. Find tips here for an amazing holiday with accommodation in  
a cottage, caravan or camper van.

 Camping- und Stellplätze Natur, Wasser, Wald und Stadt – oder 
wonach ist Ihnen? Die Region bietet Camping- und Stellplätze für jeden 
Geschmack. Hier finden Sie Tipps für einen erholsamen Urlaub in einer 
Hütte, im Wohnwagen oder Wohnmobil.

Vill du vakna till ljudet av Vänerns kluckande 
och somna med sand mellan tårna?
Vackert belägen intill en av Vänerns mest 
spektakulära sandstränder ligger femstjär-
niga Ursand Resort & Camping. Här njuter 
du av sol, bad och roliga aktiviteter för hela 
familjen!

Camping i schlagerns tecken
På Ursand Resort & Camping bor du i ett 
naturskönt område med skogen och dess 
promenadstigar alldeles runt hörnet. Flera 
av campingens stugor går i musikens tecken, 
vilket innebär att du kan bo i schlagerhus 
som inspirerats av artister som Carola och 
Charlotte Perrelli. Givetvis finns det även gott 
om platser för husvagnar, husbilar och tält.

Stort utbud av aktiviteter
Njut av lata dagar på den fina sandstranden, 
åk rutschkana i poolområdet, besök lekplat-
serna, spela äventyrsgolf eller titta på djuren 
i mini-zoot. Känner du dig riktigt äventyrslys-
ten finns även möjlighet att hyra en kanot och 
utforska Vänern. På nya padeltennisbanan 
spelar du spännande matcher hela somma-
ren. Eller varför inte koppla av från hektiska 
sommarlovsdagar eller höj temperaturen på 
kalla vinterkvällar i spaavdelningen.  
En destination för alla, liten som stor!
Läs mer och boka din upplevelse på  
ursand.se
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Smaka på Trollhättan  
och Vänersborg
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. #smakapatrollhattanvanersborg

Smaka på Trollhättan 
& Vänersborg
Vår alldeles egna kokbok släpps den 4 juni. 
Köp den i någon av våra turistbyråer!

 The cuisine in West Sweden is worth a trip, 
with natural ingredients that are as rustic as they 
are exclusive – Vänern salmon, whitefish roe, wild 
garlic and goat’s cheese. You can find restaurants, 
cafés and local artisan food producers here, who 
take pride in applying their professional skills to 
create extraordinary culinary experiences.

 Die westschwedische Küche ist wirklich eine 
Reise wert: mit natürlichen Zutaten, die herzhaft 
und exklusiv zugleich sind – Lachs aus dem Vänern, 
Löjrom (Maränenrogen), Bärlauch und Ziegenkäse. 
Entdecken Sie Restaurants, Cafés und lokale 
Lebensmittelhandwerker/innen, die mit Stolz und 
Können außergewöhnliche kulinarische Erlebnisse 
zaubern.

Gör så här: Putsa och skär fläskfilén i skivor, 1,5- 2 
cm tjocka. Bryn skivorna snabbt på ganska stark 
värme så att de får fin färg. Salta och peppra och 
lägg över i en gryta eller traktörpanna. Koka vätska 
ur svampen. Bryn därefter tillsammans med fin-
hackad lök. Lägg över svamp- och lökfräset i grytan 

med köttet, slå över grädden och låt det hela få 
ett uppkok. Låt därefter grytan koka ihop i 5 – 10 
minuter, eller tills såsen tjocknat lite. Mot slutet 
smular du i torkad grönpeppar (mängd efter tycke 
och smak, Bert vill ha minst en matsked). Servera 
grytan med ris, klyftpotatis eller pasta.

Blomkålschips och  Blomkålsstomp 
Sätt ugnen på 200 grader. Dela blomkålshuvudet 
i två delar och spara roten. Skär 16 tunna skivor 
av blomkålen och lägg på en ugnsplåt, ringla 
olivolja över, salta och peppra. Bakas i ugn tills 
gyllenbruna. Skala roten och skär ner den och 
resten av blomkålen i bitar, koka till al dente. Mosa 
blomkålen grovt, tillsätt grädde och koka upp. 
Tillsätt 50 g smör och vispa ner. Smaksätt med salt 
och peppar, några droppar balsamicovinäger samt 
pressad citron. 

Ugnsstekt Mowitz Kycklinglårstek
Sätt ugnen på 220 grader. Salta och peppra 
lårsteken på bägge sidor, placera med skinnsidan 
upp i smord form. Stek i ugn till kärntemperatur 
på 75 grader. Obs! När steken fått en fin färg, sänk 
temperaturen till 150 grader. Ös lårsteken med 
stekskyn som bildas. 

Knaperstekt ostronskivling
Riv svampen i smala strimlor. Stek svampen tills 
den blivit krispig, tillsatt 25 g smör i slutet, salta 
och peppra. Tillsätt finskuren salladslök innan 
servering. 

Salviaskysås
Koka upp kycklingfond, mixa fonden med 75 g 
smör och salviablad. Smaka av med salt och pep-
par samt pressad citron. 

Bakade körsbärstomater
Halvera tomater och placera dessa med snittsidan 
upp i en ugnsfast form. Toppa med olivolja, pep-
par och salt och baka i 120 grader i 30 minuter. 

Recept till 4 personer

4 st  Urbenade kycklinglårstekar (700-800 g)  
 med skinn från Mowitz kyckling

2 dl  Kycklingfond

1 st Blomkålshuvud (stort) 

250 g  Körsbärstomater

250 g  Ostronskivling

1/2  Knippe salladslök

1 st  Kruka färsk salvia

1,5-2 dl  Grädde

150 g  Smör

1 st  Citron

Rapsolja

Olivolja

Balsamicovinäger

  Berts  
fläskfilé

Recept till 4 personer

6 hg  Svensk fläskfilé
1 st Gul lök
1 liter  Färska kantareller
3-5 dl  Grädde
Smör
Salt och peppar
Torkad grönpepparmed gräddig kantarellsås

Pers Mowitz- 
kyckling
med blomkål på två vis, knaperstekt 
ostronskivling, bakade körsbärstomater 
och salviaskysås.

Pers Mowitz- 
kyckling
med blomkål på två vis, knaperstekt 
ostronskivling, bakade körsbärstomater 
och salviaskysås
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Evenstorp Gård
Välkommen till Evenstorps Gård ca 10 km utanför Brålanda. 
På gården odlas ekologiska hallon och rabarber samt bor 
flera djur. Evenstorps Gård föder upp köttdjur av rasen 
Hereford på betesmarkerna som går ner mot sjön Bolung-
en. Här finns också en del andra smådjur som minigetter, 
alpackor, minigrisar, kaniner och höns.

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

Godhem
Godhem i Trollhättan har samlat böndernas produkter på 
ett och samma ställe, med butik, café, bageri och lunchser-
vering. Njut av ett noga utvalt ekologiskt och närproducerat 
sortiment med fokus på naturlig mat och en hälsosam 
livsstil. Utöver all god mat så är butikens hyllor fyllda av 
husgeråd, inredningsdetaljer, presenter och färskvaror. 

Ladugårdsvägen 101, Norra Överby , Trollhättan
+46 (0)520 44 71 70  www.Godhem.se

Fristorps Gård
Vid foten av Hunneberg ligger denna historiska gård i 
vackra Västra Tunhem. I gårdsbutiken hittar du egenpro-
ducerad saft, sylt, marmelad, chutney, smaksatt vinäger 
och gurkinläggningar. Under säsong erbjuds också färska 
varor direkt från odlingarna. Prova den sortbestämda 
äpplemusten, syrénsaften, bigarråsylten och rosenkvitten-
marmeladen.

Fristorp 210, Västra Tunhem  
+46 (0)76 797 00 18

Koberg Vilt
Gårdsbutiken erbjuder välsmakande produkter av frile-
vande vilt. Ingredienserna till de förädlade produkterna 
är omsorgsfullt utvalda och råvarorna förädlade enligt 
gammal tradition. Deras produkter röks i ett rökeri med 
kunskap och verksamhet från början av förra seklet.  
De röker på bokspån i tegelugnar vilket ger den i särklass 
bästa smaken.

Koberg Vilts gårdsbutik, Koberg 3, Sollebrunn
+46 (0)722 - 48 45 10  kobergvilt.se

Engelbrekts Gård
En historisk gård med anor från 1800-talet sex kilometer 
från Trollhättans stadskärna. På gården finns en liten 
gårdsbutik med egna ägg och massor av välsmakande pro-
dukter från lokalproducerade gårdar. Under vissa lördagar 
på sommaren serveras nygräddade våfflor eller annat fika.

Holmsvägen 9, Trollhättan
+46 (0) 708-978492, www.engelbrektgard.se

Gör en god  
handling i någon av 
gårdsbutikerna

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.

  Food is an important part of our beloved Swedish tra-
ditions. 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. Nothing beats buying fresh 
ingredients or beautifully crafted products in a farm shop.

  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. Frische 
Erzeugnisse oder köstlich zubereitete Produkte im Hofladen 
einzukaufen, ist einfach unschlagbar!
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Allemansrätten –  
en unik möjlighet

Området runt Trollhättan/Vänersborg erbjuder 
många möjligheter till friluftsliv med Ekopark 
Halle- och Hunneberg som kronan på verket. 
Här finns det gott om leder både för vandring 
och cykling samt flertalet sjöar lämpade för 
fiske. Det är bland annat i denna miljö som 
Johan Hagberg med sitt företag Viltskogens 
huserar och anordnar aktiviteter i det vilda. 
Johans bakgrund som kock kommer väl till pass 
då han fokuserar på att en stor del av friluftsli-
vet handlar om att äta gott. Maten han tillagar 
och lär ut på sina friluftslivskurser är enkla att 
tillreda i skogen över öppen eld och ger härlig 
energi för fortsatta strapatser.

En magisk stund vid brasan
Ett av Johans favoritrecept är den klassiska 
Souvas som traditionellt tillagas av torrsaltat 
och rökt renkött. Det blir en magisk stund vid 

Naturen som 
hotellrum

I denna artikel vill vi inte bara uppmana dig till 
att ströva i den fantastiska miljö du är omgiven 
av i Trollhättan och Vänersborg. Vi vill också 
tipsa dig om vardagslyxen naturen här faktiskt 
bjuder på – nämligen att inta naturens finaste 
hotellrum, låt oss presentera vindskyddet.
Trollhättan och Vänersborg erbjuder flera olika 
naturmiljöer och ett varierat utbud av rumska-
tegorier bland vindskydden. Dess utformning 
ser olika ut på olika platser och vi vill tro att 
här finns något för alla. Kanske föredrar du 
centrumnära eller så långt från civilisationen 
som möjligt, eller kanske är vattenutsikt det 
allra viktigaste?

Välj och vraka bland naturens egna hotellrum, 
och vet du vad det bästa är? Det här äventyret 
kostar ingenting, det är öppet för alla och ingen 
förbokning krävs!

Naturen som kök
Att laga mat i naturen kan verkligen höja upple-
velsen, det handlar bara om att se naturen som 
ditt kök men givetvis också om förberedelser. 
Planerar du din vistelse väl så kan du också 
förbereda mycket hemifrån. Låt Johan från 
Viltskogen inspirera dig för ditt nästa utomhus-
äventyr på nästa sida.

Packa ryggan, dra på dig vandringskängorna och gör dig 
redo för ett äventyr.  Det är dags att upptäcka naturen 
runt omkring dig och allt spännande som det innebär.

Recept 4 -6 personer
240 g  Renskav
100g  kantareller/annan svamp
1 st gul lök
2 st klyftor vitlök
Frysta lingon
Smör att steka i
Salt & svartpeppar
 
Gör så här: Tina renskaven ca 1 h innan till-
lagning.  Fräs skaven i smör på hällen. Tillsätt 
kantareller, hackad lök och vitlök. Låt fräsa 
i ca 5 min. Smaka av med salt och peppar. 
Servera i valfritt bröd med lingon. Vill man ha 
mer matigt, servera med potatispuré.

Renskavspanna i bröd
brasan när nyplockade kantareller och lingon 
blandas med renskav och några extra ingredi-
enser som fått följa med i ryggsäcken.

Intresset för friluftsliv växer
Intresset för friluftslivsaktiviteter ökar för 
var år som går. Fler och fler upptäcker det 
stärkande i att vistas i skog och mark. För 
Johans del har det inneburit att verksamheten 
från och med i år inte enbart föregår i det fria. 
I Viltskogens Friluftsbutik i Vänersborg delar 
han och personalen gärna med sig av tips på 
utrustning, aktiviteter och säkert ett och annat 
smultronställe.
 Om du redan packat bilen och inte planerat 
för friluftslivet har Viltskogens även uthyrning 
av utrustning för det spontana äventyret. 
Du hittar Johan och hans butik på Karlslunds-
gatan  10 i Vänersborg.

Recept för ett lyckat friluftsliv

Du använder dig av allemansrätten när du går en 
promenad i skogen, paddlar kajak, klättrar eller 
sitter på en sten och tänker. För att alla ska kunna 
njuta av naturen behöver vi ta hänsyn till natur 
och djurliv och visa hänsyn mot markägare och 
andra som är ute. Vi kan sammanfatta det i att 
inte störa – inte förstöra!

Right of public access – a unique opportunity

You make use of the right of public access when 
you go for a walk in the forest, paddle a kayak, go 
climbing or just sit on a rock and think. Usually it 
is completely natural for us. In order for everyone 
to enjoy nature, we need to take care of nature and 
wildlife and show consideration for landowners 
and others who are outdoors. We can sum this up 
with the phrase ”Don’t disturb – don’t destroy”.

Das Jedermannsrecht – eine einzigartige Chance

Man nutzt das Jedermannsrecht, wenn man im 
Wald spazieren geht, Kajak paddelt, klettert oder 
auf einem Stein sitzt und nachdenkt. Meistens ist es 
für uns vollkommen natürlich. Damit alle die Natur 
gleichermaßen genießen können, müssen wir nicht 
nur Rücksicht auf die Natur und die Tierwelt nehmen, 
sondern auch auf die Grundbesitzer und andere, 
die sich draußen aufhalten. Zusammengefasst kann 
man sagen, dass wir nicht stören – nicht zerstören!

  Right of public access:
www.naturvardsverket.se/allemansratten

  Allemansrätten:
www.naturvardsverket.se/allemansratten

  Das Jedermannsrecht:
www.naturvardsverket.se/allemansratten

  

Foto: @epicurean_folk

FRILUFTSLIV | 2322 | nATUREn SOM HOTELLRUM



Alliansloppet –  
Världens största  
tävling för rullskidor!
Rullskidloppet för alla som gillar 
att utmana sig själva – motio-
närer och världselit på samma 
startlinje. Loppet startar i det 
unika fallområdet i Trollhättan 
och körs sedan på en varvbana 
som mäter 16 km. Allianslop-
pet startades 2007 och har 
sedan dess utvecklats till en 
riktig folkfest.

Trollhättan City Trail  
– 10,5 km på stigar och  
trappor runt slussområdet!
Trollhättan City Trail är en tuff utmaning 
för alla löpare. På en kuperad bana 
runt Trollhättans slussområde spring-
er man på tekniska stigar, branta 
trappor och genom natursköna 
skogspartier. En garanterad 
mjölksyrafest för elit som 
motionär! 
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En mycket populär led i Trollhättan som går 
genom två naturreservat och erbjuder flera 
vackra platser att sitta ner för fika med vack-
er utsikt. Du kan själv välja om du vill springa 
eller bara ta turen i lugn takt och njuta av 
natur och fantastiska vidder.

En led utan större nivåskillnader som går 
längs med älven mellan centrala Trollhättan 
och det södra slussområdet där du både 
passerar de gamla slussarna samt de som 
används idag. Rundan passar utmärkt både 
för en svettig joggingtur och en avkopplan-
de promenad.

En spännande utmaning i Trollhättans 
Fall- och slussområde. Leden går i varierad 
terräng från naturstigar till asfalterad väg 
men alltid i närheten av Fall- och slussom-
rådet. Passar perfekt för en skön promenad 
eller en stärkande springtur. 

Trollhättan City Trail bjuder på en härlig nivå- 
skillnad då den passerar över både berg 
och dalar genom trollska skogar, längs med 
älv och slussar och totalt 1040 trappsteg. 
Leden är tilltalande både för den högpres-
terande- eller vardags motionären.

Testa den kända alliansloppsrundan. 
Då rundan är anpassad för rullskidor är 
terrängen främst asfalterad väg vilket gör 
den mycket enkel att följa med exempelvis 
cykel eller dina egna rullskidor. Det blir en 
härlig variation av bostadsområden, vackra 
åkerlandskap och nära skogsmiljöer. 

Slussrundan - 7,5 km 
En utmaning vid kanal och slussar

Kraftprovsrundan - 11,6 km 
Stärkande tur i varierad terräng

Trollhättan City Trail - 10,5 km 
Knixiga stigar och höga trappor

Alliansloppsrundan- 16 km  
För cykel eller rullskidor

Edsvidsleden - 14 km  
Ett äkta trail-äventyr

Läs mer och boka ditt  
nästa träningsäventyr  
på Trailhattan.se

Dags för en 
utmaning?

Trollhättan Action Week är en folkfest för 
både deltagare och besökare! Här samlas 
tävlingar i olika sporter och erbjuder 
utmaningar för alla – spring, åk rullskidor  
eller inlines! Trollhättan Action Week  
har utmaningen för dig. 

Trollhättan  
Action Week
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Flera av lederna går längs med älven och via 
slussar och broar kan du ta dig över de olika 
vattendragen. Nivåskillnaden bjuder dessutom 
på många utmanande trappor men belöningen 
på toppen är en fantastisk utsikt över stan och 
den vackra älven. 

Känner du för en lugn promenad omgiven av 
rofylld natur eller en härlig löptur i ojämn ter-
räng, kanske en mountainbiketur? Följ i de stora 
tävlingarnas fotspår, pröva hur snabbt du kom-
mer runt, träna inför ditt eget deltagande eller 
bara ta en skön tur som du inte testat innan.

Trail + Trollhättan  
= Trailhättan!



Utmana vännerna 
eller familjen i golf
I vår destination hittar du natursköna Kobergs golfanläggning 
strax utanför Trollhättan, som är av många ansedd som en av 
Sveriges absolut vackraste banor. Här spelar du på vacker 
naturbana med utsikt över Kobergs slott. Stugor finns att hyra 
och husbil- och husvagnsuppställning finns. 

Onsjö Golfbana i Vänersborg har en erkänd välskött 
park- och skogsbana på 18 hål i lagom kuperad natur och 
vackert belägen vid Göta Älv. 

 Challenge your friends or family to a round of golf. Our 
destination is home to Kobergs Golfklubb, in beautiful natural 
surroundings just outside Trollhättan, considered by many to be one 
of the most attractive courses in Sweden. Play on the beautiful 
natural course here with a view over Koberg Castle. Onsjö Golfklubb 
in Vänersborg has a well-respected 18-hole park and forest course in 
gently undulating countryside and a beautiful location.

 Fordern Sie Ihre Freunde oder Familie im Golf heraus! In unserer 
Region finden Sie den landschaftlich reizvollen Golfplatz Kobergs 
Golfklubb, unmittelbar außerhalb von Trollhättan. Er gilt als eine der 
schönsten Golfanlagen in ganz Schweden. Hier spielen Sie auf einer 
schönen, naturbelassenen Anlage mit Blick auf das Schloss Koberg. 
Der Golfverein Onsjö Golfklubb in Vänersborg ist für seine gepflegte, 
leicht hügelige 18-Loch-Park- und Waldanlage in schöner Lage bekannt.
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Upplev Sveriges  
bästa golfrunda!
Här finns 16 härliga golfbanor med 
möjlighet till en aktiv och omväxlande 
semester! Du köper Golfa runt Vänern- 
kortet på någon av våra turistbyråer. 

Upplev, shoppa, 
ät & umgås 
i Trollhättan.

Ladda ner appen gotrollhättan och 
upptäck mer av Trollhättan. Appen 
finns att ladda ner där appar finns. 

Följ oss och läs mer på 
www.citytrollhattan.se VARDAG 10-19 LÖRDAG 10-17 SÖNDAG 11-17

Mixen av butiker & restauranger

SHOPPING

Ge bort ett  

presentkort!

Den perfekta presenten för någon som  
vill handla i Trollhättan och Vänersborg.  
Köp ett presentkort som låter  
mottagaren handla i flera  
spännande butiker. 

vanersborgscentrum.se forumvanersborg.se

Shoppa, fika, ät och njut  
i evenemangsstaden  

Vänersborg!

Scanna koden, läs mer  
och köp ditt presentkort!



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 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

Evenstorps Gårdsbutik  
& Halloncafé
Ekologisk bärodling av hallon och rabarber samt 
köttproduktion. Gårdsbutik och café, med hem-
bakat. Smådjur som kaniner, getter, grisar och 
alpackor. Öppet dagligen v 26-34. 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 22 - Aug. 23.

 Himbeeren und Rhabarber aus ökologischem 
Anbau, sowie Fleischproduktion. Hofladen und Café mit 
hausgemachtem Kuchen. Kleintiere wie Kaninchen, 
Ziegen, Schweine und Alpackas. 26. – 34. Kalender- 
woche täglich.

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

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 Vattenkraftens lekplats vid 
Insikten i Trollhättan. I Vänersborg kan man ha kul 
i nya temaparken i Plantaget i centrum, Fredriks-
bergs lekplats, eller Skräckleparken vid Vänern.

We offer playgrounds aplenty: Skrotnisses, on Spikön, 
Macken, Rymdlekplatsen at Skördetröskan, Glass-Oskars, 
or Vattenkraftens, Insikten, in Trollhättan. Vänersborg has 
a theme park, in Plantaget, Fredriksberg and Skräck-
leparken, on Värnen.

 In den Städten gibt es viele Spielplätze. Mitten in 
Trollhättan liegt Glass-Oskars Lekplats, in Vänersborg ein 
Themenpark im Zentrum, Fredriksberg, am Vänern der 
Skräckleparken.

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

Innovatum Science Center 
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.

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

Aktivitetsparken vid 
Hotell Hehrne
Aktivitetsparken vid Hotell Hehrne har en vacker 
skulpturpark utmed Göta Älv, 18 håls discgolf- 
bana & fotbollsgolf, fotbollsplaner, beachvolley-
bollplan, boulebana, lagtävlingar, löparspår, 
utomhusgym mm.

The activity park by Hotel Hehrne 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 beim Hotel Hehrne hat  einen 
schönen Skulpturenpark am Göta-Fluss, einen 
Disc-Golfplatz, Fußballgolf, einen Fußballplatz, einen 
Beachvolleyballplatz, einen Bouleplatz und ein 
Fitnessstudio.

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

Se &Göra

Fristorps Gård 
Musteri, butik & trädgårdscafé. Kom och smaka 
på vårt mathantverk. Öppet juli, augusti, söndag 
kl 11-16 + sällskap som bokat annan tid. Övrig tid, 
öppet när vi är hemma, ring före, 0767-97 00 18. 

Cider maker, shop & garden café. Come and taste 
our artisan food. Open July-August, Sundays 11:00-16:00 
+ group bookings at other times. Other times, open 
when we’re at home, phone first: 0767-97 00 18. 

 Mosterei, Laden & Gartencafé Kommen Sie vorbei 
und entdecken Sie unsere kulinarischen Kostbarkeiten. 
Öffnungszeiten: Juli/August, Sonntag 11-16 Uhr + 
Gruppen nach Vorbestellung von anderen Zeiten. 
Sonstige Zeiten: Geöffnet, wenn wir zu Hause sind, 
einfach vorher anrufen: 0767-97 00 18. 

Fristorp 210, Västra Tunhem  +46 (0)76 797 00 18

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

Winnie Lane  
Bar n' Bowling Court
Utmana vänner och familj, här trivs både stora 
som små. Spela traditionell bowling, hyperbowl-
ing, shuffleboard eller testa på bankshot.

Challenge family and friends, there's fun here for 
all ages. Play traditional bowling, hyperbowling, 
shuffleboard or try your hand at bank shot.

Fordern Sie Ihre Freunde und Familie heraus. Ob 
klassisches Bowling, Hyperbowling, Shuffleboard 
oder Bankshot: Hier können alle Spaß haben, 
unabhängig vom Alter. 

Östra Vägen 1, Vänersborg
+46 (0)72 221 30 40, winnielane@trenova.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
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Arena Älvhögsborg
Upplev en oas med upplevelser mitt i centrum.
Arena Älvhögsborg erbjuder ett härligt utebad 
med bassänger, lekpark och rutschkanor för 
stora och små. Kombinera gärna ditt besök med 
ett träningspass.

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

Blågrönt Liv
Guidade turer, kajakkurser och friluftsaktivi-
teter i Trollhättans närområde. Följ med oss på 
en lika delar njutbar, lärorik och spännande tur i 
något av våra vackra vattendrag.

Guided tours, kayaking courses and outdoor 
activities around Trollhättan. Join us for an enjoyable 
as well as instructive and exciting tour in any of our 
beautiful areas.

Geführte Touren, Kajakkurse und Outdoor-Aktivi-
täten rund um Trollhättan. Begleiten Sie uns zu einer 
genussvollen, lehrreichen und spannenden Tour.

blagrontliv@gmail.com
+46 (0)738 96 25 92
www.blagrontliv.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

Bäversafari på Hunneberg
Tillsammans med en guide tar vi oss fram med 
kanot för att på nära håll ta del av bäverns liv. Tu-
ren tar ca 4 timmar där fika vid öppen eld ingår. 
Boka på www.algensberg.com

Together with a guide, we go canoeing to take part 
in the beaver's life. The tour takes about 4 hours and 
includes a stop for a Swedish Fika. Reservations:  
www.algensberg.com

Lernen Sie das Leben des Bibers kennen. Zusam-
men mit einem Guide dauert die Kanufahrt ca.  
4 Stunden inklusive Kaffee auf offenem Feuer. Bitte 
vorausbuchen: www.algensberg.com

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

Fiska på Hunneberg
10 idylliska naturvattensjöar, med främst 
abborre och gädda. Fiskekort finns på Kunga-
jaktmuseet Älgens Berg eller på fiskekort.se. 
Fiskeutrustning finns att hyra på museet.

Go fishing in one of the 10 idyllic small lakes of 
Hunneberg, offering mainly pirch and pike. Rent 
fishing gear and buy fishing licence at the Museum or 
online: fiskekort.se  

Angeln Sie in einem der 10 idyllischen Seen von 
Hunneberg, in denen hauptsächlich Barsch und Hecht 
angeboten werden. Angelausrüstung und Angelkarte 
zu kaufen im Museum.

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

Kungajaktmuseet  
Älgens Berg
Ett upplevelsecentrum beläget i Ekopark Halle- 
Hunneberg. Lär mer om livet på bergen, djur, 
natur och geologi. Passar alla åldrar. Butik, info 
om utflyktsmål o aktiviteter.

An experience centre located in Ecopark 
Halle-Hunneberg. Get to know the story of the plateau 
mountains, nature, wildlife and the King of the Forest. 
Shop and Ecopark info.  

Ein Erlebniszentrum im Ökopark Halle-Hunne-
berg. Lernen Sie die Geschichte der Tafelberge, der 
Natur, der Tierwelt und des Königs des Waldes kennen. 
Shop- und Ecopark-Info.

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

MTB på Hunneberg 
Upplev naturen från sadeln! Hyr en MTB och 
cykla på grusväg, motionsspår eller stig på Hun-
nebergs tre leder. Cyklar finns till både vuxna och 
barn. Förbokning rekommenderas.

 Rent a mountain bike and experience nature on 
one of Hunneberg's three trails. Bikes available for 
both adults and children. Prebooking is recommend-
ed.

 Mieten Sie ein Mountainbike und radeln Sie auf 
einem der drei Radwege von Hunneberg. Fahrräder 
gibt's für Erwachsene und Kinder. Bitte vorausbuchen!

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

Kanot eller roddbåt på
Hunneberg  
Upplev Hunnebergs natur från vattnet. Paddla 
kanot på Eldmörjan eller roddbåt på Grinnsjön, 
små vackra sjöar med chans att se bäver. Boka 
helst i förväg.

Enjoy Lake Eldmörjan with a canoe or Lake 
Grinnsjö with our row boat. Quiet, small lakes with 
chance to see beaver. We have fishing licence to buy 
and fishing gear to rent. 

Machen Sie einen Ausflug mit Kanus auf dem See 
Eldmörjan, oder mit Ruderbot auf dem See Grinnsjön. 
Schönes Natur, möglichkeiten Biber zu sehen oder im 
See angeln.

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

Dalslands Alpacka - 
Flybo gård
Upplev våra vackra alpackor på nära håll.  
Vi erbjuder olika paket med guidade visningar, 
vandra med en alpacka samt gårdsbutik med  
lokalproducerade alpackahantverk och garn. 
Alla besök måste förbokas. 

 Get up close and personal with our alpacas. We 
offer a range of packages, including guided tours, walking 
with an alpaca and a farmshop with locally produced 
alpaca handicraft and wool. Reservation required!

 Erleben Sie unsere wunderschönen Alpakas hautnah. 
Wir bieten unterschiedliche Pakete mit Führungen bzw. 
Wanderungen mit Alpakas an. In unserem Hofladen 
finden Sie lokale Handwerkserzeugnisse aus Alpakama-
terialien und Wolle. Buchen Sie Ihren Besuch!

Flybo 225, Frändefors
+ 46 (0)72 553 56 00
www.dalslandsalpacka.se

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 vacker och grön miljö vid Varghy-
ddan i Vargön. Hit kan du komma sommartid 
med vänner och familj för att spela på någon av 
de två 18-hålsbanor som finns. Hårdton driver 
anläggningen.

Welcome to play minigolf in a nice and calm area 
surrounded by trees and grass at the foot of the 
Hunneberg mountain. Hårdton Bangolf runs the 
facility.

Hårdton Bangolf ist im Besitz dieser Anlage. 
Weitere Information finden Sie hier: Visittv.se

Bergagårdsvägen 9, Vargön 
+46 (0)709-94 82 10
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
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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. Entrance is free of charge.

Konsthallen Trollhättan zeigt jährlich lokale, 
nationale und internationale zeitgenössische Kunst. 
Zusammen mit den Austellungen gibt es Kunstge-
spräche, Touren und Konzerten. Eintritt frei.

Nohabgatan 11 b, Trollhättan
+46 (0)520 49 64 53/54
www.trollhattan.se/konsthallen

Vänersborgs Konsthall
Här visas samtidskonst från den lokala såväl 
som internationella konstscenen. Till utställnin-
garna arrangeras konstnärssamtal, föreläsnin-
gar och bildaktiviteter för barn och unga. Fri 
entré.

 Here we show contemporary art from the local 
and the international art world. Alongside the 
exhibitions, we arrange artist talks, lectures, and 
activities for children.

Hier wird zeitgenössische Kunst aus der lokalen 
sowie internationalen Kunstszene gezeigt. Zu den 
Ausstellungen finden Künstlergespräche, Vorträge und 
Bildaktionen für Kinder.

Folkets Hus/Kulturhuset, 
Kungsgatan 15, Vänersborg
+46 (0)521 72 24 00, www.vanersborg.se/konsthall

Plats för paus och  
vila i Trollhättans kyrkor

Service every Sunday.
The church is open 
every day  
22 June-16 August  
11 am-6 pm.

Välkommen till Fair Tradebutiken på  
Kungsgatan 22 i Trollhättan

Gudstjänst varje söndag.
Trollhättans kyrka har 
öppet 22 juni-16 augusti 
kl 11-18. 
Musik i sommarkväll  
onsdagar i juli kl 20.

svenskakyrkan.se/trollhattan

Vänersborgs Museum
Möt 1800-talet och dess resor i ett fascinerande 
museum från tiden. Afrikanska fåglar, egyptiska 
gravfynd, nordens djur, konst, porslin mm.  
Öppet torsdag - söndag 12-16, samt onsdagar  
under juni-aug. Fri entré.

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. Free entrance.

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

Vallgatan 17 C, Östra Plantaget, Vänersborg 
+46 (0)521 600 62 
www.vanersborgsmuseum.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. 10-15.

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 – 3:00 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. 10-15 Uhr.

Magasinsgatan 1, Trollhättan
+46 (0)520 42 92 42
www.handkrafttrollhattan.blogspot.se/

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)706 34 20 45
www.stromkarlen.se

Plats för paus och  
vila i Trollhättans kyrkor

Service every Sunday.
The church is open every 
day from June to  
August, 11 am-6 pm. 
Concerts on Wednesdays 
in July at 8 pm

Välkommen till Fair Trade butiken på  
Kungsgatan 22 i Trollhättan

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

svenskakyrkan.se/trollhattan

Bryssel

Köpenhamn

Oslo

Göteborg

Vår lokala flygplats

www.fyrstadsflyget.se, Tel: 0520-825 00

Facebook Hemsida 

En del av 
        ditt liv! 
Vänersborg och 
Väne-Ryrs 
församling 
Kyrkan har sommar- 
öppet från 4/7 - 5/8 
Vardagar 13.00-17.00  
Lördagar  11.00-14.00 
 

Gudstjänst varje 
söndag kl. 11.00  
 

The church is open from the 4 of july to the 5 of 
august every day. Service every Sunday at 11.00.  
 

Gottesdienst jeden Sonntag um 11.00. 

 

 

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
www.storegardenskuriosabod.se

MMaasstteerrccllaassss FFoorrsskknniinngg
KKoonnsseerrtteerr OOppeerraa

www.nordicsongfestival.com

TTrroollllhhäättttaann
VVäänneerrssbboorrgg
UUddddeevvaallllaa

77--1155 aauugguussttii
22002222

MMaasstteerrccllaassss FFoorrsskknniinngg
KKoonnsseerrtteerr OOppeerraa

www.nordicsongfestival.com

TTrroollllhhäättttaann
VVäänneerrssbboorrgg
UUddddeevvaallllaa

77--1155 aauugguussttii
22002222
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www.saabcarmuseum.se

OPEN WINTER TUE-SUN 11.00-16.00 / OPEN SUMMER ALL DAYS 10.00-17.00
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THE OLD NOHAB SMITHY / DIE ALTE NOHAB SCHMIEDE

TROLLHÄTTAN

Visit bit.ly/3oTno3y for additional information • Besuchen Sie bit.ly/3oTno3y für weitere Informationen

Trollhättan Sweden58.271982, 12.276781

b
it

.l
y
/3

o
T
n

o
3
y

Visit innovatum.se for additional information • Besuchen Sie innovatum.se für weitere Informationen

Trollhättan SE 58.271982, 12.276781
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INNOVATUM SCIENCE CENTERINNOVATUM SCIENCE CENTER

PURER SPAß FÜR
DIE GANZE FAMILIE!

PURE FUN FOR
THE WHOLE FAMILY!

SUMMER 
SEASON

ALL WEEK
10:00-17:00

Saab Car Museum in Trollhättan, Sweden

saabcarmuseum.se

www.saabcarmuseum.se

OPEN WINTER TUE-SUN 11.00-16.00 / OPEN SUMMER ALL DAYS 10.00-17.00
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LIKE US ON FACEBOOK!

REST OF 
THE YEAR
TUE-SUN
11:00-16:00

Du hittar oss på Storgatan och Innovatum District i Trollhättan.

arenaalvhogsborg.se

TRÄNA

RELAXA
BADA

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!



Äta & Dricka

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

Koppargrillen

Östra Vägen 1, Vänersborg
+46 (0)72 221 30 40 
winnielane@trenova.se

Winnie’s Kitchen n´ Comfort

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

KÖK & BAR 93 - Quality Hotel

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

Ronnums Herrgård

Ursands Restaurang

Djupedalen 520, Vänersborg
+46 (0)521 186 66
www.ursand.se

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

Hehrne Kök Hotell & Konferens

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

Nordfeldts Konditori

Kungsgatan 24, Trollhättan 
+46 (0)520  187 33
www.backstagerockbar.se

Backstage Rockbar

Torsredsvägen 69A, Trollhättan
+46(0)790 52 41 26
www.kakerian.se

Kråkestans Kakeria

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

Café & Restaurang Strandgatan

VISITTV.SE
Smaka på Trollhättan  

och Vänersborg – upptäck 

hela vårt utbud på:

Polhemsgatan 6, Trollhättan
+46 (0)520 145 88
www.majobar.se

Ladugårdsvägen 101, Trollhättan
+46 (0)520 44 71 70
www.Godhem.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

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

Clarion Collection Hotel Kung Oscar Scandic Swania

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

GODHEM Butik & Café
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HIT TA DIN GREJ I  

MACH DEIN DING IN  

DO YOUR THING IN #tillbakatillnaturen  #dalsland  

DALSLAND

program 2022 
temadagar 2:a lördagaen i varje månad

  
 
  
  
  
 

  
  

 

 

Välkommen till Brålanda!

BRÅLANDA GALLERIA

 

 8/1 Författare 

 12/2 Dåtid – Nutid

 12/3 hälsa och fritid

 9/4 Loppisrundan

 14/5 Motordag

 11/6 inför valet

 9/7 Rosrundan

 13/8 Mat, hantverk och konst

 10/9 Bygdefest

 8/10 Loppisrundan

 12/11 Barnens Dag

 3/12 Julmarknad och 
  tomtetåget

Brålanda 
Företagarförening

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

Brålanda-andan

HIT TA DIN GREJ I  

MACH DEIN DING IN  

DO YOUR THING IN #tillbakatillnaturen  #dalsland  

DALSLAND
Upplev Vänersborg!



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

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

Clarion Collection Hotel Kung Oscar

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
Hamngatan 7, Vänersborg
+46 (0)521 138 50
www.strandhotell.com

Strand Hotell

Edsvägen 14, Vänersborg
+46 (0)521 26 59 50
www.arenahotell.com

B&B Furugården 

Best Western Arena Hotell 

Gärdhem Furugården 1
 +46(0) 730 292 137 
www.furugarden.net

Mistelgatan 7, Brålanda 
+46 (0)521 302 02 
www.bralandavandrarhem.se

Brålanda Hotell & Vandrarhem

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 City 

Kungsportsvägen 7, Trollhättan
+46 (0)790 779 5 16  www.camping.se/p7

Torpängens Stugor

Angunneryr 1, Sjuntorp, Trollhättan 
+46 (0)705 94 81 02 
www.torpangen.com

Vänersborgs Vandrarhem

Östergatan 1, Vänersborg
+46 (0)0521-13850  (Strand Hotel) 
www.vanersborgsvandrarhem.se

Ursand 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

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

Hotell Hehrne

Bergagårdsvägnen 9b
Vargön 468 31 
+46 (0)762 88 17 48

Hunnebergs Vandrarhem & Camping

Webbadress???

Boka ett  
boendepaket!
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Inspirerande paket  
med boende & mat 
hittar du  när du gå in  
på www.visittv.se  och 
söker efter ”boende-
paket” eller scanna 
QR-koden här intill.



Vänersborg 3-6 juni
www.aquabla.nu

Tareq  
Taylor

Haaks Hamngatans  
Visfestival

Kockduell: ”Smaka på  
Trollhättan & Vänersborg” 

Wichudaporn VÄNERSBORG,  

SANDEN 29 JULI

Biljetter bokas på  

www.diggiloo.com



Nu kan du enkelt upptäcka Trollhättan 
och Vänersborg på egen hand, och 
samtidigt ta del av historia, natur och 
kultur. För dig som önskar finns tryckta 
informationsfoldrar med tillhörande 
karta att hämta på någon av våra 
turistbyråer.

Guidad tur  
på egen hand

Trollhättan och Vänersborg är 
vana värdar för en större publik.
 Här arrangeras evenemang för 
hela familjen med allt från stora 
festivaler till små intima konserter 
och teaterföreställningar. Här 
händer det saker, året runt! Några 
exempel på guldkorn i våra 
evenemangsarenor är följande:

VISITTV.SE
Läs mer om 

evenemangen på:

Dendrosafari 
Dendrosafariet tar dig på en resa 
genom Trollhättans centrala delar 
och dess natursköna parker. Ta dig 
runt på rundan som du vill, eller dela 
upp den på flera härliga promena-
der. Passa på att sitta ned en stund 
och betrakta träden som pryder vårt 
offentliga rum!

Historisk stadsvandring  
i Trollhättan
Följ med på en historisk upptäcktsre-
sa i Trollhättan. Runt om i Trollhät-
tans centrum finns flera byggnader 
med stor betydelse genom stadens 
historia, vi har samlat 26 stycken 
som du kan läsa mer om och se 
bilder från nu och då.

Skulpturrundan
I Trollhättan hittar du många offent-
liga konstverk nära vattnet. På Skulp-
turrundan längs Trollhätte kanal och 
Göta älv upptäcker du 17 offentliga 
konstverk men också Trollhättans 
unika natur och kulturarv. 

Historisk stadsvandring  
i Kulturaxeln
Upptäck den vackra Kulturaxeln i 
Vänersborg med Vänersborgs 
Söners Gille. Lär dig mer om 25 
historiska byggnader och platser i 
centrala staden. Längs vägen kan 
du stanna och läsa mer om flera 
ikoniska platser så som Vänersborgs 
museum, kyrkan, Fisketorget och 
vattentornet.

VISITTV.SE
Mer information  

och kartor finns på 

 There are things happening here all year round. 
You can see a few examples of our events here! You can 
find more information and dates at www.visittv.se.

 Hier ist immer etwas los. Einige Beispiele für unsere 
Veranstaltungen sehen Sie hier! Weitere Informationen 
und Termine finden Sie auf www.visittv.se
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Höjdpunkter i 
Trollhättan och  
Vänersborg



Välkommen till en smakfest på torget med 
cookalongs, kockdueller, restaurangtält  

 och massor av skön höstinspiration.

Matfestival i stan! 
9-10 september

Fri entré!
fallensdagar.nu

Upplev Trollhättan!

Den ultimata guiden  
till Trollhättan.
#gotrollhattan-appen
Din guide till upplevelser, evenemang, sevärd- 
heter, lediga jobb och boende i Trollhättan. 
Appen tar dig med  på allt ifrån skulpturrunda till att visa var 
de bästa pussplatserna eller insta-spotsen finns. Här listas 
också allt som händer, du kan lyssna till Trollhättans his-
toria, få tips om bra restauranger eller cafeér. Låt appen 
guida dig och upplev mer av Trollhättan!

Ladda ner direkt!  
Scanna QR-koden med mobil 

eller sök på ”gotrollhattan”  
i App Store och Google Play. 



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

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 charging station electric cars
 
Trollhättan 
Coop Kronhjorten, Faktorsgatan 10 
Högskolan Väst, Gustava Melins gata 2 
Innovatumområdet, Nohabgatan 18 A 
NÄL, Lärketorpsvägen 
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 
Trestad Center, Stampgatan 14 
Öxnered station, Öxneredsvägen 171 
ICA Kvantum, Brogatan 4 
Fridaskolan, Regementsgatan 13 
Quality Hotel, Nabbensbergsvägen 2

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 Direkten Entrébutiken,  +46 (0)520 41 17 85  
Kungsgatan 30  
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  
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

 Bra att veta   
Good to know

Systembolag Alcoholic Beverages
Trollhättan Kungsgatan 32 +46 (0)520 100 19 
Trollhättan Anes väg 2 Överby Köpcenter  +46 (0)520 122 70 
Vänersborg Regementsgatan 4d +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 Yalla Go  +46 10 333 31 31 
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 50 53 Turistbyråer Tourist Center

Trollhättan, Drottningtorget 1     +46 (0) 520 135 09 
Vänersborg, Kungsgatan 9            +46 (0) 521 135 09

Symbolförklaringar Symbols

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

Gym
Gym, Fitnessstudio

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

Bar
Bar, Bar

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
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Trollhättans Turistbyrå 
Drottningtorget 1, 46130 Trollhättan
Tel: +46 (0)520 135 09
E-post: info@visittv.se

Vänersborgs Turistbyrå  
Kungsgatan 9, 462 33 Vänersborg 
Tel: +46 (0)521 135 09
E-post: info@visittv.se

Biljettförsäljning Tåg & Buss  
Tel: +46 (0)521 135 09 
E-post: info@visittv.se

Två städer – En destination  »  visittv.se
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