
Roadtrip til besøkshager, kultur og shopping 

mellom Gøteborg og Borås 

Her tipser vi om en fargesprakende roadtrip til blomstrende besøkshager i 

traktene mellom Gøteborg og Borås! Turen byr også på shopping, 

gårdskaféer, restauranter, koselige overnattingssteder, tekstilfabrikker og 

kulturhistoriske severdigheter. 

 

Ta med bestevennene dine på en 

uforglemmelig rundreise til 

blomstrende besøkshager hvor 

dere opplever mer enn bare 

blomsterprakt, strøkne 

blomsterrabatter og gårdskaféer! 

Denne turen går gjennom 

Boråsregionens vakre 

kulturlandskap og det berømte 

Tøyriket, og er krydret med 

spennende severdigheter. 

Nyt fersk hjemmebakst og deilige lunsjer basert på sesongens råvarer. Om dere 

vil shoppe tekstiler og designhåndverk, fins det mange flotte butikker og 

fabrikkutsalg å stoppe ved underveis. Vil dere bruke ekstra god tid på alle 

attraksjonene, anbefaler vi en overnatting. Dere kan velge mellom å bo på 



koselige små pensjonat, i en historisk mølle eller, på staselige herregårder. Og 

dere velger selvfølgelig selv i hvilken retning dere vil foreta reisen! 

 

Første hageanlegg - Sammels Lantgård (nr 1) 

Bare 25 minutters biltur fra Gøteborg, i retning Borås, ligger den grønne 

oasen Sammels Lantgård. Dere får en praktfull velkomst: Fargekaskader og 

magiske dufter fra prangende blomsterrabatter, bugnende bær- og fruktavlinger, 

velfylte drivhus med grønnsaksavlinger - og en meditativ krydret kjøkkenhage! 

Rabatter og busker er vakkert inngjerdet av rustikk naturstein som er hentet fra 

åkrene i nærheten. Nyt blomsterprakten til lyden av knasende grus under 

føttene mens du spaserer i hagegangene. Titt inn i drivhusene, rusle en tur 

gjennom fruktavlingene, og kos med kattene og hønene som bor på gården. 

Kjøp med deg honning fra gården 

I den trivelige drivhuskafeen bugner det av hjemmebakst som er en fryd for både 

øye og gane. Du velger om du vil ta kaffepausen inne i drivhuset, eller utendørs i 

hagen. Her er det mulighet til å forhåndsbestille guidede turer og kurs. 

Lantgårdens bikuber forsyner gårdsbutikken med vannvittig god honning, og i 

hyllene er det fylt opp med et fristende utvalg av sesongens grønnsaker, frukt, 

bær, safter, bivoksprodukter og marmelader. 

 

Fortsett rundreisen gjennom Tøyriket 

Turen fortsetter gjennom Tøyriket Mark mot Nyhagens Trädgård. Langs veien er 

det flere trivelige attraksjoner. 

Shopping: 

Kasthall Fabriksbutik, Kinna (nr 4) 

Fabrikken ble etablert i Kinna allerede i 1889. I butikken kan du handle 

internasjonalt anerkjente kvalitetstepper til outletpriser. 

Ekelunds Linneväveri, Horred (nr 5) 

Sveriges eldste linveveri ble etablert i 1692, og ønsker besøkende velkommen inn 

til omvisning i fabrikken, fabrikkutsalg, museum og kafé. 

 

 

https://tradgardsresan.se/sv/tradgardarna/sammels-lantgard
https://www.kasthall.com/
https://www.vastsverige.com/mark/produkter/ekelundhuset/?site=5


Se og gjøre: 

ISA af Lygnern, Sätila/Mark (nr 7) 

Kast loss fra Europas lengste eikebrygge, og nyt den storslagne naturen i 

Lygnern! Hva sies om en tematur, eller et koselig kveldscruise med den historiske 

båten ISA af Lygnern? 

Mat og overnatting: 

Hällsnäs Hotell & Restaurang, Mölnlycke (nr 13) 

Overnatt i et herlig herregårdsmiljø lengst ute på tuppen i Landvettersjøen, bare 

20 minutter fra Gøteborg, Nyt en a la carte meny med svenske råvarer som er 

signert en av Sveriges dyktigste kokker. 

 

Kvarnen i Hyssna, Hyssna (nr 14) 

Bygningen som opprinnelig rommet tettstedets bysmed er omgjort til et 

moderne hotell, og ligger ved Hyssnas naturreservat. Restauranten serverer 

lokalprodusert mat, og det tilbys guidede turer i mølleområdet. 

 

Pensionat Kajutan, Sätila/Mark (nr 15) 

I Sätilas vakre natur bor du ved sjøen Lygnern med turstier, sykkelstier og 

båtturer i umiddelbar nærhet. Her fins sykkelpakker, spa- og 

konferansemuligheter og restauranter. 

 

Sju Sjöar, Öxnevalla (nr 16) 

Overnatting i naturskjønt miljø med en sertifisert restaurant som byr gjestene på 

bærekraftige og lokalproduserte måltidsopplevelser. Avhold konferanser, tren, 

gå turer, test fiskelykken og bad i en vedfyrt badestamp! 

 

Det andre hageanlegget - Nyhagens Trädgård och Plantskola (nr 2) 

Nyhagens Trädgård och Plantskola ligger flott til i et naturområde med fine enger 

og et frodig woodland-område i Berghem utenfor Skene. Denne besøkshagen er 

midt i blinken om du er interessert i grønne tips til din egen hage. La deg 

inspirere av vakre magnoliaer, klematis og perenner, og botaniser fritt blant 

kjøkkenhagens opphøyde bed, frukttrær og bærbusker. 

 

’ 

https://www.vastsverige.com/mark/produkter/isa-af-lygnern/?site=5
https://www.vastsverige.com/mark/produkter/isa-af-lygnern/?site=5
https://www.hallsnas.se/
https://www.hallsnas.se/
https://www.vastsverige.com/mark/produkter/kvarnen-i-hyssna/?site=5
https://www.vastsverige.com/mark/produkter/lygnern_boende_och_restaurang/?site=5
https://www.vastsverige.com/mark/produkter/sju-sjoar/?site=5
https://www.vastsverige.com/mark/produkter/nyhagens-tradgard-och-plantskola/?site=5


Keramiske kreasjoner 

Det er en fryd å rusle rundt i denne hagen og titte på den keramiske kunsten 

som er smakfullt utplassert. Kreasjonene er kjempefine som suvenirer og gaver, 

og kan kjøpes i gårdsbutikken. Folk reiser langveis fra for å oppleve 

planteskolens grønne sortiment og store utvalg av magnoliaer. 

 

Neste stopp er tekstil- og designbyen Borås 

Vår grønne rundreise sikter seg nå inn mot Björnhyltans Trädgård, som ligger 

midt mellom Svenljunga og Tranemo. Om du velger riksvei 41 via Borås, går 

reisen gjennom Kinnas kulturlandskap. Men husk å legge inn et stopp i tekstil- og 

designbyen Borås der gatekunst og skulpturer har forvandlet byen til et 

døgnåpent kunstgalleri. Nedenfor gir vi noen tips om hyggelige stopp langs 

veien! 

  

Se og gjøre: 

No Limit Street Art, Borås (nr 8) 

No Limit Street Art inviterer besøkende til å oppleve byen som om den var et 

galleri. Siden 2014 har kunstnere fra hele verden brukt byens husvegger som 

lerret. 

Tekstilmuseet, Borås (nr 9) 

Nordens ledende tekstilmuseum er en kulturell møteplass hvor det arrangeres 

utstillinger og workshops om mote og kunst samt tekstilindustriens historie og 

fremtid. På plass fins også restaurant og kafé. 

Rydals Museum, Rydal/Kinna (nr 10) 

I Sveriges eldste bevarte spinneri kan du oppleve spinnemaskinene i full gang, og 

se på utstillingen om fabrikkens historie. 

Glasets Hus, Limmared (nr 11) 

Glasets Hus er akkurat det det høres ut som – de har egen glassproduksjon og 

besøkende kan teste glassblåsing. I tillegg fins her museum, butikk og kafé. 

Torpa Stenhus, Länghem (nr 12) 

1400-tallsgodset ved sjøen Åsunden arrangerer guidede slottsvisninger, og har 

teater, kafé og restaurant. Middelalderdagene fyller Torpa med gjøglere, riddere 

og håndverkere. 

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/mark/produkter/rydals-museum-rydal/?site=5
https://www.vastsverige.com/svenljunga-tranemo/produkter/glasets-hus/?site=5
https://www.vastsverige.com/svenljunga-tranemo/produkter/torpa-stenhus/?site=5


Shopping: 

Gällstads Shoppingby, Gällstad (nr 7) 

I Gällstads Shoppingby finner du internasjonalt anerkjente klesmerker og 

spennende nyheter til lavere priser. 

 

Mat og overnatting: 

Nyhagen Trädgård og B&B, Berghem (nr 2) 

Nyt landlig miljø og romslig innkvartering med utsikt over Nyhagens Trädgård, 

skog og mark. 

   

Hofsnäs Herrgård, Länghem (nr 17) 

Vakre Hofsnäs Herregård i Torpa-näsets naturreservat tilbyr fredelig overnatting, 

og måltider der lokalproduserte råvarer står i fokus. Opplev mer av området 

gjennom å vandre, sykle og fiske! 

 

Köksträdgården, Lockryd (nr 18) 

Köksträdgården er Vest-Sveriges første Smak på Vest-Sverige-sertifiserte veikro. 

Her serveres ekte og god mat tilberedt av KRAV-merkede og lokale råvarer. 

 

Det tredje hageanlegget - Björnhyltans Trädgård (nr 3) 

I Björnhyltans Trädgård sør for Tranemo blir du inspirert av fantastiske farger, 

former og dufter. Den landlige gården har vært omgitt av enger, åkere og 

steingjerder i over hundre år. Man føler seg umiddelbart velkommen i denne 

spesielle besøkshagen som rommer et drivhus med Middelhavstema, en 

blomstergård, en kjøkken- og urtehage og en gårdsbutikk. Stedet arrangerer 

også mange interessante kurs. 

Vinranker og fiken 

Du opplever hageanlegget via steinlagte hageganger og snirklende grusstier som 

bringer deg forbi velduftende roser, vakre perenner og frukttrær. Ved låven 

møtes du av høns og sauer, og det staselige drivhuset «Livsrommet» har fokus 

på økologisk og spiselig dyrking. Her står grønnsakene side om side med urter, 

bær og blomster. 

https://www.vastsverige.com/ulricehamn/produkter/shoppa-i-gallstad/?u=850
https://www.vastsverige.com/mark/produkter/nyhagens-tradgard-och-plantskola/
https://www.vastsverige.com/svenljunga-tranemo/produkter/hofsnas-herrgard/?site=5
https://www.vastsverige.com/svenljunga-tranemo/produkter/kokstradgarden/?site=5
https://www.vastsverige.com/svenljunga-tranemo/produkter/bjornhyltans-tradgard/?site=5


 

Inspirasjon til din egen hage 

Kjenn inspirasjonen flomme og få mengder av tips og ideer til din egen hage! 

«Livsrommets» vinranker og fiken- og oliventrær gir opplevelsen et eksotisk 

middelhavspreg. Dette drivhuset er en oase for de som slår seg ned med 

medbrakt niste eller kjøper en deilig gårdsiskrem. 

Før du drar videre, bør du stikke innom gårdsbutikken. Her kan du handle 

dagsferske grønnsaker og frukt, og hageredskap. Sjansen er stor for at besøket 

på Björnhyltans Trädgård sår et lite frø som frister de besøkende til å kaste seg 

over egen hage når de kommer hjem igjen. 

 


