
GUNNEBO SLOTT OCH TRÄDGÅRDAR

Gunnebo slott började byggas i slutet av 1700-talet 
på uppdrag av köpmannen John Hall, som var en 
av landets rikaste. Arkitekt Carl Wilhelm Carlberg 
ansvarade för uppbyggnaden av detta mycket 
moderna sommarnöje. Idag, drygt 200 år senare, 
är anläggningen en av landets mest nyskapande 
satsningar, när det gäller återskapande och beva-
rande av en historisk miljö.

Kring byggnaderna grönskar trädgårdar och park. 
På anläggningen finns tre typer av trädgårdar: 
engelsk park, formella trädgårdar och köksträdgår-
dar. Djurhållningen med kor och hästar påminner 
om den levande miljö, som fanns runt Gunnebo på 
1700-talet och ingår i det kretsloppstänkande som 
präglar verksamheten idag.

På anläggningen fortgår projektet ”Gunnebo åter 
till 1700-talet”, som omfattar restaureringar av 
slottet och parken, rekonstruktion av köksträd-
gårdarna, samt återuppförande av byggnader. Just 
nu är rekonstruktionen av orangeriet, där exotiska 
växter vinterförvaras, i full gång.

ETT BESÖK HOS OSS 

Området runt Gunnebo slott är ett kulturreservat 
och erbjuder upplevelser för alla sinnen i ett histo-
riskt landskap. Gunnebo trädgårdar är öppna varje 
dag, året om.

Under perioden april till juni erbjuder vi olika 
vandringar i kulturreservatet med betoning på 
rörelse och välmående. Naturligtvis finns det 
rundvandringar i sommarslottet Gunnebo, med 
valbara aktiviteter, med på programmet.

I Mangelboden kan ni också sitta och äta medhavd 
matsäck vid dåligt väder.

OBS! Vid dåligt väder eller sjukdom kan ert besök 
vid Gunnebo behöva ändra upplägg eller i värsta 
fall ställas in och flyttas till annan dag. Uppge 
gärna telefonnummer vid bokning för att vi enkelt 
ska kunna komma i kontakt med er i sådant läge!
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GUNNEBO SLOTT

 
Vi vandrar runt i familjen Halls sommarvilla 
Gunnebo. Mamsellen berättar om rummen 
och utsmyckningarna, samt berättar hur 
det var att leva och bo på slottet i slutet av 
1700-talet. Det finns tre aktiviteter i sam-
band med visningen som ni kan välja på. 
1) Vad hör till tiden och vad gör inte? Ur-
skilja föremål under vandringen i slottet.

2) Titta noga på det guiden visar. Hur många 
markeringar kan du se?
3) Korsord som bygger på guidens berättan-
de. Görs på plats eller tas med.
Ni kan också välja en mer ingående visning, 
som går att anpassa efter just era behov och 
önskningar.
 
Period 1: 23 april - 27 juni
Mån - tors kl. 09.30 och 10.35 
Ålder: 7-16 år
Samling i slottsvalvet. 
Max 25 deltagare. 
 

VÄLMÅENDE OCH RÖRELSE I NATUREN

Vandring i kulturreservatet. Uppleva naturen 
som källa till rörelse, välmående och välbe-
finnande 
 
Sinnesvandring: Vi vandrar tillsammans ut 
i kulturlandskapet. Vi stoppar då och då och 
använder våra sinnen för att uppleva naturen. 
Höra eller se det lilla. Känner du eller ser du 
naturens rörelse? Vi avslutar med en indivi-
duell övning i tystnad!

Period: 23 april - 27 juni
Mån-tors kl 9:30 och 10:35
Ålder: 6-16 år
Max 30 deltagare

Lyssna, se och lukta:  Vi utforskar en ny 
stig. 
Alternativ 1: Vem bor där? Barnen får en 
uppgift. I Mangelstugan gör vi en skapande 
aktivitet utifrån materialet vi hittat i skogen.
Alternativ 2: Vi upplever med våra sinnen 
hörsel, syn och lukt. I Mangelstugan tillver-
kar vi var sin doftboll.

Period: 23 april - 27 juni
Mån-tors kl 9:30 och 10:35
Ålder: 6-16 år
Max 25 deltagare. 



PÅ JAKT EFTER VÅR OCH SOMMAR I 
GUNNEBO SLOTTSTRÄDGÅRDAR

Runt omkring i trädgårdarna f inns statio-
ner, som ni hittar med kartans hjälp. Sam-
arbeta i en liten grupp och samla bokstä-
ver och/ eller så blir det en frågesport. Vi 
börjar utanför slottet och avslutar i mang-
elboden vid lantgården.

PS innan 1 maj f inns samma aktivitet, fast 
med svenska djur( se pedagogiskt program 
del 1, 2019) ds

Period: 1 maj - 27 juni 
Mån-tors kl 9:30 och 10:35
Ålder: 7-12 år
Max 30 deltagare

INFORMATION 
 
Kontakt och bokning 
Har ni funderingar, idéer eller andra reflek-
tioner runt vad ni skulle vilja se eller göra, 
kontakta mig! 

Kajsa Lindgren, Gunnebopedagog:  
kajsa.lindgren@molndal.se  
Tfn: 0706-27 12 43 

Resa till Gunnebo  
Buss 753 stannar vid Kristinedal, intill Sten-
sjön. Därefter är det tio minuters promenad 
längs John Halls väg till Gunnebo slott. 

Gratis för alla skolor och förskolor i 
Mölndals stad!


