
Upplev Ale
Ett stenkast norr om Göteborg hittar du några av Sveriges 

vackraste vandringsleder, genuina Bed & Breakfast, 
gårdsbutiker och ett rikt kulturarv med lämningar 

ända tillbaka till vikingatiden.



Lekplatser Skepplanda
Odalvägen mellan Fyrbyggarevägen 
och Påvelsväg • Åkersvägen • Bärslid 
mellan Bärslid och Gisslabacken.
ale.se/lekplatser

Alvhems kungsgård
Historisk plats | Alvhem
Vandrar du Alvhemsstigens tre kilometer går 
du i trakter som varit bebodda länge, vilket 
fornlämningar längs stigen vittnar om.
ale.se/historiskaplatser

Risvedenspåret
Vandringsled | Norra Ale
Genom Risvedens naturreservat löper 
Risvedenspåret, ett skogsspår med härliga 
kulturmarker, skogar, gamla torpmiljöer, 
hagar och ängar. Sträckan är ca 20 km lång 
och markerad med svartvita romber.
ale.se/vandringsleder

Verleskogen
Naturpromenad | Norra Ale
Skogen är sedan lång tid orörd och 
domineras av gammal tallskog där många 
träd är över 200 år gamla. Områdets största 
värde är den gamla orörda skogen och ett 
rikt fågelliv. ale.se/promenadomraden

Hålanda hembygdsgård
Museum | Hålanda
Hembygdsgården är välfylld med gamla 
bruksföremål. På tomten, där Grönån rinner 
förbi, finns även en turbindriven ramsåg.
Järnklev 555 | ale.se/hembygdsgardar

Grillplats Skepplanda
Grillplats | Skepplanda
Grillplats med galler och bänkbord. 
Bärslid | ale.se/grillplatser

Hålsjön badplats
Badplats | Norra Ale
Familjevänlig badplats med en liten 
gräsplätt och sandstrand. Det finns även en 
lång brygga, omklädningsrum, toalett och 
två grillplatser. Här finns parkering för ett 
tiotal bilar. Hålandavägen | ale.se/badplatser

Ales digitala besökskarta, ale.se/hemesterkartan, hjälper dig att hitta till alla aktiviteter, sevärdheter och utflyktsmål. 

Rapenskårs lövskogar
Naturpromenad | Norra Ale
Vandringen blir till en spännande 
upptäcktsfärd bland den blomsterrika 
ädellövskogens växter och djur. 
ale.se/promenadomraden

Hålsjön grillplats
Grillplats | Hålanda
Grillplats med cementring och bänkbord. 
Hålandavägen | ale.se/grillplatser

Pilgrimsleden
Pilgrimsleden Göta älv är det självklara 
valet för dig som vill kombinera din 
naturupplevelse med historia. Längs 
Pilgrimsleden och upp längs Göta 
Älvdalen kan du upptäcka många 
rika kultur- och naturmiljöer. Leden 
sträcker sig från Göteborg, genom 
Ale och Lilla Edet upp till Trollhättan 
och Vänersborg och är lätt att nå via 
kollektivtrafiken. Ett perfekt alternativ 
för en eller flera dagars utflykt.  
www.pilgrimsledengotaalv.se

Kultur på Mauritzberg
Bo & göra | Hålanda

På Mauritzberg anordnas kultur- 
och musikupplevelser samt 
musikvandringar utomhus i anrik 
kultur- och naturmiljö i natursköna 
Hålanda. Du kan även övernatta i 
deras Airbnb och bo i ett tidstypiskt 
rum från sekelskiftet då huset 
varit en lanthandel med kvarn och 
kvarndamm. Passa på att njuta av lite 
god mat och dryck vid evenemang. 
Har du tur kan du se älgar och annat 
vilt ströva runt i trädgården.   
Mauritzberg 575 | mauritzbergkultur.wordpress.com

Upplev 
Norra 
Ale

Hitta rätt med Ales digitala besökskarta ale.se/hemesterkartan

Åsbacken Honung 
Göra | Skepplanda
Du kan hälsa på Åsbackens bin ute 
hos Annikas Pärlor i Skepplanda. 
Åsbacken erbjuder olika sorters 
honung samt en rad olika produkter 
med honung. www. facebook.com/asbackens



Fågeltornet vid Grosjön
Fågeltorn | Skepplanda
Fågellivet är rikt, särskilt under vår- och 
höstflytten. Sammanlagt har cirka 200 olika 
fågelarter observerats vid sjön.
Grosjön | ale.se/fageltorn

Vadbacka
Historisk plats | Skepplanda
Här finns den gamla gästgivargården 
med anor från 1600-talet, en lång och 
välbevarad stenvalvsbro och Skepplanda 
hembygdsgård. ale.se/historiskaplatser

Skepplanda gravfält
Historisk plats | Skepplanda
Gravfältet norr om Skepplanda kyrka är Göta 
älvdalens största med ett drygt 60-tal gravar. 
ale.se/historiskaplatser

Skepplanda hembygdsgård
Museum | Skepplanda
Hembygdsgården har ett flertal 
äldre byggnader, bland annat en 
framkammarstuga från 1718 som är inredd 
med gamla möbler från socknen. 

Vadbacka 135 | ale.se/hembygdsgardar

Min Dröm
Gårdsbutik| Skepplanda
Antikloppis i natursköna Ryren stax 
utanför Skepplanda. Min Dröm är en 
liten gårdsbutik med nytt, nött och 
gött. Nytt - Barnkläder, smycken, hud- 
och kroppsvård, väskor m.m. Nött - 
Antikt, loppis, ommålat och omgjort. 
Gött - hembakat fika och gammaldags 
godis i strut 
Skår, Övre Ryren 420 | @jessiedumle

Kvarnsjöarna i Risveden
Naturpromenad | Skepplanda
För den som vill vandra på fina stigar i 
gammal skog och varierad terräng så är 
området kring Kvarnsjöarna i Risveden en 
perfekt plats att besöka. ale.se/promenadomraden

Näridrottsplats
Vid Skepplanda Simhall
Multiarena för bollsport med konstgräs, 
gräsyta med discgolfmål. 

Albotorget 9 | ale.se/naridrottsplatser

Alpackagården 
i Kråkshult
Bo, äta & göra | Skepplanda
Upplev de fantastiskt fina djuren 
alpackor utomhus i en härlig 
gårdsmiljö. Ett besök här passar för 
hela familjen. Boka en privat guidad 
tur hos Alpackorna, shoppa garn och 
andra produkter i butiken och besök 
vår fina lekplats. Här finns ochså 
ställplatser för husbil. 
Färdsle 153 | upplevalpacka.se

ale.se/hemesterkartan

Ale Golfklubb
Göra | Alvhem
Ale GK erbjuder en anläggning i toppklass 
med en riktigt fin 18-hålsbana och en 
9-håls Pay & Play bana. Banan är belägen 
i natursköna omgivningar som en gång 
tillhörde Alfhems Kungsgård med anor från 
1300-talet. Alfhems kungsgård 195 | alegk.se

Skepplanda Hemvärnsmuseum
Museum | Skepplanda
På militärmuseet i Skepplanda får du se 
hur farfar och farfarsfar bodde och klädde 
sig samt vad de hade för vapen och annan 
utrustning när de gjorde lumpen. 
Vadbacka övre 300 

Stora kroksjön i Risveden
Naturpromenad | Skepplanda
Området har en stor artrikedom och för 
den vandringssugne erbjuder området ett 
vidsträckt och omväxlat scenario av sjöar, 
myrmarker och blandskog. 
ale.se/promenadomraden

Stugåsberget
Historisk plats | Skepplanda
På en brant berghäll vid Stugåsberget finns 
en imponerande skeppsristning och en 
vagnsfigur. Skeppet är en av länets största 
hällristningsfigurer. ale.se/historiskaplatser

Båstorp gårdslägenhet
Bo & göra | Alvhem
Unna dig en övernattning i 
gårdslägenheten i Båstorp. Här finns 
jacuzzi i badrummet och uppvärmd 
pool sommartid med egen altan. På 
fem minuter promenadavstånd hittar 
du strandlinjen och grillplats vid Göta 
älv. Båstorp 231 | bastorp.se

Annikas Pärlor
Gårdsbutik | Skepplanda
I Annikas gårdsbutik hittar du 
säsongens blommor, trädgårdsdesign 
och tillbehör. I butiken hittar du även 
lokala mathantverk såsom honung, 
choklad, must, egentillverkade 
smycken och mycket mer. På gården 
erbjuds en rad olika event och kurser 
exempelvis i kransbindning, biodling, 
bordsdekorationer och planteringar. 
Här kan du också ta en tur på 
Pilgrimsleden som går förbi strax 
utanför. Frövet 305 | annikaspärlor.se

Café torpet
Äta & Bo | Hålanda
Här erbjuds dagens lunch på fasta 
dagar, café, event och boende mitt i 
vackra Skepplanda direkt vid Grönån. 
Du kan boka ett vandringspaket och 
ge dig ut på den vackra Pilgrimsleden 
Göta älv med övernattning, middag 
och frukost. Sommartid arrangerar 
Café Torpet spelningar med artister 
från när och fjärran på sin genuina 
utomhusscen.   
Slittorp Marielund 300 | cafetorpet.se

Ale Golfkrog
Äta | Alvhem
Ale Golfkrog är en lunchrestaurang 
med fokus på traditionell 
husmanskost. De erbjuder också 
catering, fest och evenemang och 
har öppet under vår-, sommar- och 
höstsäsongen. Pilgrimsleden Göta 
Älv går rakt genom markerna och du 
kan även upptäcka fornlämningar 
längs den uppmärkta Kultur- och 
naturstigen. 
Alfhems kungsgård 195 | alegolfkrog.se

Motionsspår Skepplanda
Belyst motionsspår
Spåret i Skepplanda är 2,45 kilometer långt 
och har lummiga omgivningar och delar av 
spåret går parallellt med Bärs lid.
Albotorget 11 | ale.se/motionsspår



Ale vikingagård
Historisk plats | Älvängen
Vikingagården har byggts upp med samma 
teknik som på vikingatiden och ligger där 
ett av de mest kända fynden från järnåldern 
påträffades - Äskekärrsskeppet. Upptäck 
platsen på egen hand. ale.se/historiskaplatser

Repslagarmuseet
Museum | Älvängen
Här finns bland annat en av Europas få 
bevarade repslagarbanor: en “fullängdsbana” 
med två repslagarmaskiner från 1920-talet 
som fortfarande fungerar.  www.repslagarmuseet.se

Myternas skog naturlekplats
Lekplats | Älvängen
Här finns bland annat trädhus, skogsaffär, 
träskulpturer, kasta kotte, pilträdstunneln, 
hinderbana och klätterställning. Lekplatsen 
är utformad så att stigar och redskap smälter 
naturligt in i skogen. Myternas väg | ale.se/lekplatser

Tågvägens grillplats
Grillplats | Älvängen
Här finns cementring och bänkbord.
Tågvägen | ale.se/grillplatser

Alebacken
Göra | Alafors
Under vår/sommar Alebacken öppen 
för downhillcykling och under 
vintertid erbjuder anläggningen tre st 
skidbackar som servas av två släpliftar 
och en barnlift. 
Ledetvägen | alebacken.se

Skateboardpark utomhus vid 
Kronanskolan
Älvängen
Myternas väg 1 | ale.se/skateparker

Fågeltornet vid Häljered
Fågeltorn | Älvängen
Vid fågeltornet i Häljered är det fågelrikt. Här 
finns även vackra strandängar och en fin vy 
över Tjurholmen. ale.se/fageltorn

Upp med handen av Per Agélii 
Offentlig konst | Älvängen
Vid Kronaskolans entré står en stålskulptur 
i form av en hand. Handens form är hämtad 
från motivet på hällristningarna vid 
Stugåsberget i Skepplanda.
Kronaskolan, Myternas väg | ale.se/offentligkonst

Prästalund
Historisk plats | Starkärr
Prästalund är en av Göta Älvdalens 
finaste ekhagar och ett av våra rikaste 
fornminnesområden. ale.se/historiskaplatser

Älvängen ost & mejeri 
Gårdsbutik | Älvängen
Gårdsbutik och mejeri, lokal mat, 
ostprovning och självservice. Ägaren 
Charlotte är en mathantverkare med 
passion för ost. Här finns Eldost, 
färskost, yoghurt, honung, rapsolja, 
sylt, must, potatis mm. Komjölken 
kommer från en KRAV-certifierad gård.  
Svenstorp 150 | facebook.com/solhemsost

Lekplatser Älvängen
Länsmansvägen • Brattåsvägen • 
Gunnarsonsväg • Töråsvägen norr om 
kulturhuset och Vallmovägen.
ale.se/lekplatser

Rapenskårs lövskogar
Naturpromenad
Vandringen blir till en spännande 
upptäcktsfärd bland den blomsterrika 
ädellövskogens växter och djur. 
ale.se/promenadomraden

Bevingad av Thomas Brolin
Offentlig konst | Älvängen
Konstverk som hyllar Ivar Arosenius. 
Konstnären har valt att hylla Arosenius 
genom den mytomspunna katten som med 
sina 9 liv och starka personlighet går sin 
egen väg.
Resecenturm, Torggatan 4 | ale.se/offentligkonst

Mossens grillplats
Grillplats | Älvängen
Lekplats med grillmöjligheter och bänkbord.
Brattåsvägen vid vändplan | ale.se/grillplatser

Älvevi - Näridrottsplats
Älvängen
Multiarenan för bollsport med konstgräs, 
löpslinga, klätterställning och rutschkana.
Banmästarns väg | ale.se/naridrottsplatser

Upplev 
mellersta 
Ale

Hitta rätt med Ales digitala besökskarta ale.se/hemesterkartan

Ales digitala besökskarta, ale.se/hemesterkartan, hjälper dig att hitta till alla aktiviteter, sevärdheter och utflyktsmål. 

Fritidsbanken - låna 
idrottsprylar 
Älvängen
Här kan alla låna utrustning för en aktiv fritid. 
Fritidsbanken fungerar som ett bibliotek 
fast med sport- och fritidsprylar, där du kan 
låna till exempel skidor, skridskor, inlines, 
flytvästar, tält, fiskespön, golfklubbor och 
mycket mer.
Göteborgsvägen 74 | ale.se/fritidsbanken



Starrkärr-Kilanda 
hembygdsgård
Museum | Starkärr
Här kan du gå guidade visningar i 
hembygdsmuseet och få höra berättelser 
om de olika föremålen såsom möbler, 
husgeråd, snickarverktyg, kläder eller 
museet i sin helhet. 
Starkärr 195 | ale.se/hembygdsgardar

Hultasjön badplats
Kilanda
Badplatsen har en stor sandstrand inhägnad 
av en u-formad brygga, vilket gör den 
mycket lämplig för barnfamiljer. Vid sjön 
finns toalett, grillplats, större brygga, liten 
sandslänt, liten trampolin och tältplats. 
Hultasjövägen 435 | ale.se/badplatser

Nolhaga bigård
Göra | Nol/Kungälv
Gårdsbutik med honung och 
biprodukter som bibröd, bivaxdukar 
och bivax. Upplev en läorik och 
spännande Bisafari på Nolhaga Bigård, 
finns även på natursköna Uspastorp 
konferenscenter. Nolhaga Bigård 
ligger i Rödbo och producerar naturell 
honung, sorthonung och smaksatt 
honung. De erbjuder bisafari och 
företagsleasing av bikupor. 
Uspastorp 140 | nolhagabigard.se

Kilanda Kyrka med omnejd
Historisk plats
I Kilanda finns bland annat en kyrka med 
medeltida ursprung, ett säteri som har anor 
från 1400-talet, hällristningar, skålgropar 
och domarringar, fina ädellövskogar och en 
vacker lindallé. ale.se/historiskaplatser

Nol småbåtshamn grillplats
Grillplats | Nol
Strandvägen ligger utanför småbåtshamnen. 
Grillplats med cementring och bänkbord.
ale.se/grillplatser

Teddytassen
Göra | Nol
Detta är en gårdsbutik och ett 
smådjurs- och kaninpensionat för 
dig som vill träffa kaniner och älskar 
smådjur. Teddytassen har uppfödning 
av kaniner så ta med hela familjen och 
passa på att gosa lite med djuren när 
ni är här. Hålan 245 | teddytassen.se

Lekplatser Nol & Alafors
Blockvägen • Södra Ekhultsvägen 
Myrvägen •  Skogsvägen och 
Skogsbacken. ale.se/lekplatser

ale.se/hemesterkartan

Tikitut Community-
based Tourism 
Tikitut erbjuder hållbara upplevleser 
bortom turisttråken. Upplev 
Vättlefjäll naturreservat tillsammans 
med våra lokala gruppvärdar 
och aktörer i paketet Jämlikt 
Vättlefjäll. Exempel på genomförda 
arrangemang är reflexvandring, växt- 
och trädvandring, filmworkshop, 
skogsbad, barnvagnspromenader, 
seniorvandring och mycket mer. 
www.tikitut.se

Hälsohaket
Alafors
Utomhusyoga i natursköna 
miljöer, styrketräning utomhus, 
personlig träning, meditation och 
kursverksamhet. Skräddarsyr även 
aktiviteter. Ahlafors fabriker, Fabriksvägen 2

Uspastorp Konferens 
och Äventyrscenter
Göra, äta & bo | Nol
Här kan du boka Bed & Breakfast, 
konferens, utomhusaktiviteter och 
festliga arrangemang. Mitt ute i 
det vackra odlingslandskapet i 
Uspastorp ligger en gård med stora 
möjligheter till rekreation, fest och 
äventyr. Dessutom vandringspaket 
på Pilgrimsleden Göta älv, bisafari 
tillsammans med Nolhaga Bigård, 
pool och bastu och mycket mer. 
Uspastorp 140 | uspastorp.com

Emaljmålning
Offentlig konst | Alafors
På kommunhuset i Alafors finns en 
emaljmålning av konstnären Endre Nemes 
som uppfördes 1960. 
Ledetvägen 6 | ale.se/offentligkonst

Sjövallens bangolf
Bangolf | Alafors
Sjövallens Bangolf är en 18-håls betongbana 
och ligger vid en av “Sveriges vackraste 
idrottsplatser”. Efter golfrundan kan ni ta ett 
svalkande dopp i Hälltorpssjön.  
Sjövallavägen 111 | ale.se/bangolf

Motionspår Furulund
Alafors
Elljusspåret i Alafors är totalt på 6,5 km och 
är belyst. Här kan du välja olika löpslingor 
med olika längder. 
Furulundsvägen 16 | ale.se/motionsspar

Utegym vid Furulundsstugan
Alafors
Utegym som omfattar sex olika stationer 
med instruktioner till respektive redskap. 
Furulundsvägen 16 | ale.se/utegym

Hälltorpssjöns badplats
Alafors
Barnvänlig badplats med sandstrand, 
gräsplan, fotbollsplaner och bangolf. 
Parkering finns. Sjövallavägen 111 | ale.se/badplatser

Arena Träffpunkten
Näridrottsplats & lekplats | Nol
Här finns multiarena för bollsport, en 
fin lekplats för barn i alla åldrar med 
klätterställning, rutschkana, gungor och 
gräsytor där barnen kan leka. Utegym med 
utrustning för funktionell träning. 
Vid Folketshusvägen 4 | ale.se/naridrottsplatser



Bohusleden
Vandringsled | Bohus
Bohusleden består av 27 etapper som 
bjuder på totalt 37 mil av naturskön och 
omväxlande vandring. ale.se/vandringsleder

Vinningsbodalar och 
Björkärrsäng
Naturpromenad | Bohus
För omkring 6 000 år sedan, täcktes 
stora delar av Ale kommun och resten av 
Sydsverige av lummiga lövskogar med ek 
och andra ädla lövträd. Nu återstår inte 
mycket av detta, men i Vinningsbodalar finns 
några rester kvar.  ale.se/promenadomraden

Stora Vikens grillplats
Grillplats | Bohus
Grillplatsen ligger alldeles intill älven. Här 
finns cementring och bänkbord. 
Stora viken| ale.se/grillplatser

Backa Säteri IF Golf  
Äta & Göra | Nödinge
Golfbanan bjuder på spännande och 
omväxlande utmaningar. Greenerna är 
högkvalitativa, snabba och kuperade. Här 
finns golf, träning, pay and play och ett café. 
Säterivägen 2  | www.backasaterigolf.se 

Grillplatser Nödinge
Grillplats vid näridrottsplatsen. Finns även 
grillplats vid lekplatsen Pausen och på 
Stenpirsvägen. 
ale.se/grillplatser

Lekplatser Bohus & Surte
Jennylundsvägen • Uppegårdsvägen • 
Egnahemsvägen vid Trädgårdsvägen 
• Tävlingsvägen-Nordgärdesvägen • 
Bruksvägen. ale.se/lekplatser

Skateboardparker 
Bohus
Skateboardpark utomhus vid 
Bohushallen, Byvägen 19. 
Enklaven, skateboardpark inomhus, 
Göteborgsvägen 19 (Bohus centrum). 
ale.se/skateparker

Motionsspår Jennylund
Bohus
Motionsspåret är 2,35 kilometer 
långt och löper genom en härlig 
skogsnatur där bland annat 
Bohusleden korsar. 
Jennylundsvägen 2 | ale.se/motionsspar

Mettjärnsleden
Vandringsled | Bohus, Jennylund
Mettjärnsleden är 4,8 km lång och har en 
sammanlagd höjdskillnad på 130 meter. 
Leden har blå märkning och utgår från 
Jennylund idrottsplats i Bohus.  
ale.se/vandringsleder

Artscapemålningar SAGA
Offentlig konst | Bohus & Nödinge
Muralmålningar som  är skapade utifrån 
teckningar och förslag på motiv från 
invånare i Ale kommun. Muralmålning av 
Christofer Sagie i Bohus. Månen av Felicia 
Gabaldon och Bäckahästen av Ola Volo i 
Nödinge. ale.se/offentligkonst

Fågeltornet vid Stora Viken
Fågeltorn | Bohus
Rikt växt- och djurliv. Mer än 150 olika arter 
har observerats. Här finns även grillplats. 
ale.se/fageltorn

Jennylunds IP - Friidrottsarena
Friidrott | Bohus, Jennylund
Utomhusanläggning med bland annat 
löparbanor och längdhoppsgropar.
Jennylundsvägen 1 | ale.se/fageltorn

The OCR gym
Göra | Bohus
Utomhusträning på din egen nivå. The 
OCR gym erbjuder gruppträningspass 
i skogen i Hålanda och en fast 
hinderbana i Bohus som är bemannad 
med tränare fasta tider. Dessutom 
erbjuds personlig träning, mobila gym 
som kommer till dig, trail-löpning med 
mera. Viken 175 | www.theocrgym.com

Kraftstationen Surte
Göra & träffas | Surte
Välkommen till en mötesplats med 
magiskt ljus. Boka lokal för konferens, 
fest eller andra evenemang. Boka 
Surte Kraftstation som ditt eget 
skyltförnster eller pop up butik  med 
kläder, inredning, växter, fotokonst 
eller som fotostudio, en lansering eller 
härlig marknad. 
Bruksvägen 4 | facebook.com/surtekraftstation

Upplev 
Södra Ale

Hitta rätt med Ales digitala besökskarta 
ale.se/hemesterkartan

Ales digitala besökskarta, ale.se/hemesterkartan, hjälper dig att hitta till alla aktiviteter, sevärdheter och utflyktsmål. 

Hållsdammsleden
Vandringsled | Bohus, Nödinge
Hållsdammsleden är 10,3 km lång och har 
en sammanlagd höjdskillnad på 290 meter. 
Leden har röd märkning och utgår från 
Jennylund idrottsplats i Bohus. 
ale.se/vandringsleder



Vimmersjön badplats
Nödinge
Badplatsen är barnvänlig och det finns 
parkering, brygga, sandstrand, grillplats, 
toalett och en stor gräsplan för brännboll 
och andra utomhusaktiviteter. Där finns 
också handikappanpassad toalett och 
asfalterad gång fram till sandstrand för 
rullstolar. Gamla Kilandavägen | ale.se/badplatser

Buråsleden
Vandringsled | Nödinge
Buråsleden är 8,3 km och har en 
sammanlagd höjdskillnad på 225 meter. 
Leden har blå märkning och utgår från 
Dammekärr i Nödinge. ale.se/vandringsleder

Ekskogens naturlekplats
Naturlekplats | Nödinge
Här finns en massa skoj för barnen att 
upptäcka i naturmiljö, bl.a. hinderbana och 
uppmärkta naturstigar.
Öster om Rödjansväg 9 | ale.se/lekplatser

Riot BBQ 
Äta | Surte
Smaka på Ale - Upproriska och lokala 
smaker och mat lagad från grunden 
med utvalda råvaror och urgamla 
metoder på Riot BBQs vis. Här serveras 
också dagens lunch från en meny 
som erbjuder Börgers & Vedeldat efter 
säsong och vad  lokala leverantörer 
kan erbjuda. Kvarnvägen 3 | www.riotbbq.se

Utegym vid Dammekärr
Nödinge
Utegym med fem olika stationer/redskap för 
funktionell träning.
Dammekärrsvägen 5 | ale.se/utegym

Näridrottsplatsen intill 
Nödingeskolan
Nödinge
Här finns multiarenan för bollsport 
med konstgräs,  asfalterad slinga, 
militärahinderbana, styrketräningsstationer, 
asfalterad tennisbana och parkourställning. 
Intill närindrottsplatsen finns en stor lekplats 
(Pausen). Fyrklövergatan | ale.se/naridrottsplatser

Lekplatsen Pausen
Nödinge
Här finns lektorn med tubrutchkana, gungor, 
motorikbana, klätternät, karusell, vippgunga, 
sandlåda, gungbåt, fjädergungor, skepp, 
rutchkana och lekskärmar. 
Rödklövergatan 9 | ale.se/lekplatser

Nödinge hembygdsgård
Museum | Nödinge
Hembygdsgården har ett flertal 
äldre byggnader, bland annat 
Trädgårdsmästarbostaden, byggd 1875, som 
är fullt möblerad. 
Säterivägen 2 | ale.se/hembygdsgardar

Kajakbryggan
Göra | Nödinge
Kajakbryggan erbjuder hållbara 
naturupplevelser i form av uthyrning 
av båtar i  historiska vatten. Hyr kajak, 
kanot , trampbåt och upplev Ale från 
vattnet. Kajakbryggan kör ut till det 
vattendrag som önskas.  
Gamla Kilandavägen 19 | www.kajakbryggan.se

Lekplatser Nödinge
Ängarnas väg • Häroldsvägen • 
Daggkåpevägen • Vimmersjön  • 
Kullensväg-Stormvägen
ale.se/lekplatser

Fågeldammarna
Sevärdhet | Surte
Dammarna är anlagda och användes 
ursprungligen som magasin för vatten till 
den förr så viktiga kvarnverksamheten och 
elverket på Surte glasbruk. Sedan slutet på 
1950-talet tjänstgör de som fågeldammar. 
ale.se/fageldammarna

Grillplatser Surte
Karonsbergsvägen mellan Gösta Johansson 
och Surte Åkeri eller vid Gåskullevägen. Det 
finns även grillplats vid Danskavägen vid 
Keeillersdamm, både norra och södra delen.
ale.se/grillplatser

Glasbruksmuseet
Museum | Surte
I Surte finns ett Glasbruksmuseum som både 
har permanenta och tillfälliga utställningar. 
Till den permanenta delen hör utställningen 
om Alexander Samuelsson, glasblåsaren 
från Surte som var med och designade Coca 
Cola-flaskan. Kvarvägen | ale.se/museum

ale.se/hemesterkartan

Avebring YogaLila
Göra | Surte
YogaLila håller utomhusyoga i 
natursköna omgivningar vid Göta Älv 
och Surtesjön under säsong. Du kan 
även boka event som Yogaretreat och 
kurser.
Kvarnvägen 1 | facebook.com/avebringyogalila

Beerium
Äta & Göra | Surte
Här tillverkas lokalt öl av hög kvalitet 
till ölälskare i hela Västsverige. Här 
hålls event för provsmakning och då 
finns det även möjlighet att boka en 
guidad tur i bryggeriet.
Bruksvägen 4 | www.beerium.se

Trolltjärnsleden
Vandringsled | Nödinge
Trolltjärnsleden är 13,5 km och har en 
sammanlagd höjdskillnad på 350 meter. 
Leden har röd märkning och utgår från 
Dammekärr i Nödinge. 
ale.se/vandringsleder

Surtesjön badplats
Surte
Badplats med sandstrand, brygga, grillplats, 
toalett och gräsplan. Tillgänglig även 
för rullstol via en asfalterad gång och 
betongramp som leder ned i vattnet. 

Fågeldammsvägen | ale.se/badplatser

Näridrottsplatsen i Surte
Surte
Boulebana, motionsbänkar, ett utegym 
med utrustning för funktionell träning, en 
multiarena för bollsport samt en lekyta med 
rutschkana för de allra minsta.  
Bruksvägen | ale.se/naridrottsplatser

Motionspår Dammekärr
Nödinge
Motionscentral med elljusspår och flera olika 
löparslingor med olika längd.  
Dammekärrsvägen 5 | ale.se/motionsspar



Besöksguiden “Upplev Ale” har tagits fram inom ramen för projektet 
Besöksnäring i Ale (2019-2021). Projektet har finansierats med medel 
från EU:s landsbygdsfond och syftade bland annat till att stötta före-
tag och föreningar inom Ales besöksnäring. Projektet hade som mål att 
leda till nya företag, nya/bättre produkter och tjänster samt nya samar-
beten mellan företag och föreningar. Besöksguiden producerades 2021.

Ale kommun, 449 80 Alafors • 0303-70 30 00 • www.ale.se • kommun@ale.se

Vättlefjäll kanotcenter
Göra | Surte, Angered
Paddla i det vackra och kanotvänliga 
sjösystemet i Vättlefjälls naturreservat. 
Uthyrning och paddling utgår från 
Vättlestugan i Angered. 
Vättlestugan, Kryddnejlikegatan 9
www.kanotpoolen.bokamera.se

Pevon Ecoturism
Olofstorp
Björsjöås vildmark ligger i Vättlefjälls 
naturreservat. Här erbjuds unika boenden i 
trädtält, guidade vandringar, vildmarkskalas, 
kanoter och matlagning över öppen eld.
Björsjöås Gård 10 Olofstorp 
www.pevonecoturism.com

Skogshotellet i Lerjelandet
Olofstorp
Glamping i Björsjöås vildmark i Vättlefjäll 
med Skogshotellet. Här kan du fiska, vandra, 
paddla kanot, bada eller spana på älgar och 
svampar. Rotenvägen 100 | www.lerjelandetforesthotel.se

Kongelfs Gästgifveri 
& Citycamping
Kungälv, fästningsholmen
Kongelfs Gästgifveri ligger vackert 
intill Bohus Fästning. Här kan du 
övernatta på camping eller rum 
och stugor. Här finns även café, 
konferenslokaler och coworking 
möjligheter. www.kongelfsgastgifveri.se

Lödöse museum
Göra | Lödöse
En av Sveriges första och största medeltida 
städer. Här kan du uppleva utställningar 
och aktiviteter både på plats i museet och 
digitalt som gör historien levande och 
tillgänglig för både vuxna och barn. 
www.lodosemuseum.se

Bohus Fästning
Kungälv, fästningesholmen
Bohus fästning bjuder inte bara på en 
unik historia och storslagen arkitektur, 
här kan du leka, lära, äta och umgås i 
en genuin och kulturrik miljö.
Fästnignsholmen | www.bohusfastning.com

Den digitala kartan  
Ales digitala besökskarta, ale.se/hemesterkartan, 
vägleder dig till sommarens alla besöksmål och 
utomhusaktiviteter. Här hittar du bland annat 
badsjöar, gårdsbutiker, lekplatser, sevärdheter, 
caféer, vandringsleder och mycket mycket mer. 

På vår webbplats ale.se/hemester kan du 
även läsa mer alla aktiviteter, sevärdheter och 
utflyktsmål. 

Välkommen till en sida som samlar alla 
destinationer i vackra natursköna Göta älvdalen
Följ Facebooksidan “Upplev Götaälvdalen” och hitta 
just dina guldkorn! Här lägger de lokala aktörerna 
inom besöksnäring, event och outdoor ut sina 
evenemang och erbjudanden. 

Upplev Götaälvdalen 
på Facebook


