
 

ROADTRIP TILL BLOMMANDE TRÄDGÅRDAR, 
KULTUR OCH SHOPPING MELLAN GÖTEBORG OCH 
BORÅS 
Här kommer ett tips på en färgsprakande roadtrip till blomstrande besöksträdgårdar i 

trakten mellan Göteborg och Borås. Under rundresan passerar du även shopping, 

gårdskaféer, restauranger, mysiga boenden, textila fabriker och kulturhistoriska 

sevärdheter. 

Första trädgården - Sammels Lantgård (nr 3) 

Endast 25 minuters bilfärd från Göteborg, i riktning mot Borås, ligger den gröna 

oasen Sammels Lantgård. Här får du ett praktfullt mottagande. Färgkaskader och ljuvliga 

doftstråk från prunkande blomsterrabatter, dignande bär- och fruktodlingar, välfyllda 

växthus med grönsaksodlingar - och en meditativt kryddig köksträdgård! 

Fortsätt rundresan genom tygriket 

Turen fortsätter genom tygriket Mark mot Nyhagens Trädgård. Längs vägen finns flera 

sevärda stopp. 

Shopping: 

• Kasthall Fabriksbutik, Kinna (nr 6)  

Fabriken startade i Kinna redan 1889 och i butiken kan du handla internationellt 

välrenommerade kvalitetsmattor till outletpriser. 

 

https://tradgardsresan.se/sv/tradgardarna/sammels-lantgard
https://kasthall.com/sv


• Ekelunds Linneväveri, Horred (nr 4) 

Sveriges äldsta Linneväveri etablerat år 1692 välkomnar med fabriksvisningar, 

fabriksbutik, museum och kafé. 

Se och göra: 

• ISA af Lygnern, Sätila/Mark (nr 13) 

Kasta loss från Europas längsta ekbrygga och njut av Lygnerns storslagna natur. Vad 

sägs om en tematur eller mysig kvällskryssning med historiska ISA af Lygnern. 

Mat och boende: 

• Kvarnen i Hyssna, Hyssna (nr 15) 

Ortens gamla bysmedja är idag ett modernt hotell vid Hyssnas naturreservat. 

Restaurangen serverar lokalproducerat, guidade turer erbjuds i kvarnområdet. 

 

• Pensionat Kajutan, Sätila/Mark (nr 19) 

I Sätilas vackra natur bor du vid sjön Lygnern med vandringsleder, cykelpaket och 

båtturer runt knuten. Spa- och konferensmöjligheter samt restauranger. 

 

• Sju Sjöar, Öxnevalla (nr 17) 

Boende i naturskön miljö med certifierad restaurang för hållbara och 

lokalproducerade matupplevelser. Konferera, träna, vandra, fiska och bada i vedeldad 

badtunna. 

Andra trädgården - Nyhagens Trädgård och Plantskola (nr 2) 

Nyhagens Trädgård och Plantskola ligger vackert i en natur rikt på fina ängar och ett frodigt 

woodland-område i Berghem utanför Skene. Denna besöksträdgård är helt perfekt om du 

söker gröna tips till din egen trädgård. Låt dig inspireras av vackra magnolior, clematis och 

perenner. Botanisera fritt bland köksträdgårdens upphöjda odlingsbäddar, fruktträd och 

bärbuskar. 

Nästa anhalt är textil- och designstaden Borås 

Vår gröna rundresa tar därefter sikte på Björnhyltans Trädgård, beläget mittemellan 

Svenljunga och Tranemo. Väljer du väg 41 via textil- och designstaden Borås så går resan 

genom Kinnas kulturlandskap. Här kommer tips på traveliga stopp utmed vägen. 

Shopping: 

• Gällstads Shoppingby, Gällstad (nr 7) 

I Gällstads lilla shoppingby hittar du internationellt välkända klädmärken och 

spännande uppstickare till lägre pris. 

 

https://www.vastsverige.com/foretag/mark/ekelundhuset/?site=5
https://www.vastsverige.com/foretag/mark/isa-af-lygnern/?site=5
https://www.vastsverige.com/foretag/mark/kvarnen-i-hyssna/?site=5
https://www.vastsverige.com/foretag/mark/lygnern_boende_och_restaurang/?site=5
https://www.vastsverige.com/foretag/mark/sju-sjoar/?site=5
https://www.vastsverige.com/foretag/mark/nyhagens-tradgard-och-plantskola/?site=5
https://www.vastsverige.com/ulricehamn/produkter/shoppa-i-gallstad/?u=850


Se och göra: 

• Rydals Museum, Rydal/Kinna (nr 10) 

I Sveriges äldsta bevarade spinneri kan du både se spinnmaskinerna arbeta och ta del 

av utställningarna om fabrikens historia. 

 

• No Limit Street Art, Borås (nr 9) 

No Limit Street Art inbjuder till att se staden som ett galleri. Tomma husväggar har 

sedan 2014 målats av konstnärer från hela världen. 

 

• Textilmuseet, Borås (nr 12) 

Nordens ledande textilmuseum är en mötesplats med utställningar och workshops om 

mode och konst om textilindustrins historia och framtid. Även restaurang och kafé. 

 

• Glasets Hus, Limmared (nr 8) 

Glasets Hus gör skäl för namnet med egen glasproduktion med möjlighet till att prova-

på-glasblåsning, museum, butik och kafé. 

 

• Torpa Stenhus, Länghem (nr 11) 

1400-talsgodset vid sjön Åsunden erbjuder guidade slottsvisningar, teater, café och 

restaurang. Medeltidsdagarna fyller Torpa med gycklare, riddare och hantverkare. 

Mat och boende: 

• Två Skyttlar, Örby/Mark (nr 18) 

Vackert beläget boende- och konferensanläggning med sekelskiftesmatsal som 

serverar lokalproducerat. Sjöstuga för bröllop, fest och företagsevenemang. 

 

• Lydde Gård, Kinna (nr 16) 

En renoverad förläggargård är nu ett ekologiskt pensionat med närhet till sjöar, natur, 

museum och golfbanor. Krav- och rättvisemärkt frukost och egenproducerad honung. 

 

• Köksträdgården, Lockryd (nr 20) 

Köksträdgården är Västsveriges första Smaka på Västsverige-certifierade vägkrog. Här 

serveras äkta och god mat tillagad med kravmärkta och lokala råvaror. 

 

• Hofsnäs Herrgård, Länghem (nr 14) 

Vackra Hofsnäs Herrgård i Torpa-näsets naturreservat erbjuder rofylld övernattning, 

mat med lokalproducerat i fokus. Upplev mer genom att vandra, cykla och fiska. 

Tredje trädgården - Björnhyltans Trädgård (nr 1) 

I Björnhyltans Trädgård söder om Tranemo får du sinnena översköljda av allsköns färg, form 

och doft. Den lantliga gården har ett hundraårigt arv bland ängar, stengärdsgårdar och 

åkermark. Man känner sig genast välkommen till visningsträdgården som stoltserar med ett 

växthus i Medelhavstema, en blomstergård, köks- och örtagård, en gårdsbutik och ett 

inspirerande kursutbud. 

https://www.vastsverige.com/foretag/mark/rydals-museum-rydal/?site=5
https://www.vastsverige.com/foretag/boras/no-limit-street-art/?site=5
https://www.vastsverige.com/foretag/boras/textilmuseet/?site=5
https://www.vastsverige.com/svenljunga-tranemo/produkter/glasets-hus/?site=5
https://www.vastsverige.com/svenljunga-tranemo/produkter/torpa-stenhus/?site=5
https://www.vastsverige.com/foretag/mark/tva-skyttlar/?site=5
https://www.vastsverige.com/foretag/mark/lydde-gard/?site=5
https://www.vastsverige.com/svenljunga-tranemo/produkter/kokstradgarden/?site=5
https://www.vastsverige.com/svenljunga-tranemo/produkter/hofsnas-herrgard/?site=5
https://www.vastsverige.com/svenljunga-tranemo/produkter/bjornhyltans-tradgard/?site=5

