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ÅRSREDOVISNING 2020



”Inget älskar jag såsom Gunnebo, Mölndal och mölndalsborna”. 

Citat av Hilda Sparre på hennes 80-årsdag, 21 februari 1948. 
Hennes önskan var att Mölndal stad skulle köpa Gunnebo för att låta bevara 

de stora kulturvärdena, vilket gick i uppfyllelse året efter.



Gunnebo är idag en levande 
1700-talsmiljö med hantverket i centrum. Här fördjupas 
kunskap om kultur- och naturarvet genom lärande och 

minnesvärda upplevelser.
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Nu summerar vi 2020, detta märkliga år.  Vi gör 
det med ödmjuk tacksamhet. Ödmjukhet för 
Gunnebos betydelse i orostider, där vi varit en 
plats för att kunna hämta kraft och umgås över 
generationer. Tacksamhet för att kultur, natur- 
och friluftsliv är mer uppskattat och efterfrågat 
än någonsin.  

Pandemin har satt fingret på flera av samtidens 
stora utmaningar, alla med koppling till vår 
livsstil. Att äta nyttigt, när producerat och 
ekologiskt, att värna om naturen och de som 
står oss närmast och att lära nytt kring gamla 
traditioner och hantverk är tydliga trender som 
vuxit fram.

I det sammanhanget är Gunnebo en slipad 
diamant. Vi är redan nu en alldeles unik, 
rekonstruerad 1700-talsegendom, där 
upplysningstidens ideal men också hantverk 
inom restaurering, trädgård, landskap och 
gastronomi har en självklar plats. Det handlar 
om teori och praktik, historia och nutid. Vi har 
mycket att bidra med. 

De positiva effekterna av hur vi tog oss an 
pandemiåret ser vi på flera sätt. Ökad efterfrågan 
av Gunnebo som en nod för hantverkskunskap, 

fortsatt tillströmning 
till våra vackra 
omgivningar och 
ökat följande i 
sociala medier. 
Trots att delar av 
verksamheten 
tvingats stänga ner, har det växande intresset 
inneburit att arbetet att förvalta anläggningen 
har kunnat fortgå. Det är vi stolta över.

Självklart saknar vi att kunna samla gäster. 
Gunnebos upplevelse är inte samma utan bröllop 
och konferenser. Rekonstruktionen av orangeriet 
har tagit ny fart, fasader har målats om men 
vi har till exempel inte haft möjlighet att visa 
arbetet med den invändiga restaureringen i det 
byggnadsminnesmärkta slottet. Det längtar vi 
efter.  

I slutet av 2020 antog vår styrelse en 
ny strategisk plan och nu ställer vi om 
verksamheten och går från att bygga en plats 
till att tillämpa den. 

Anki Sande 
VD, Gunnebo Slott och Trädgårdar

Inledning
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Inför verksamhetsåret 2020 pekade styrelsen 
ut en ny riktning. Ett nytt ägardirektiv förbe-
reddes och beslutades. 

Uppdraget enligt ägardirektivet är att vårda, 
värna och bevara Gunnebo så att det värde-
skapande arbetet kan utvecklas till nytta för 
mölndalsbor och besökare, stad, region och 
näringsliv. I enlighet med den nya riktningen 
vill Gunnebo vara en självklar plats för alla 
generationer, ung som gammal, där den 
vackra miljön bjuder in till inspirerande upple-
velser och möten. Kunskapen om kulturarvet 
och dess hantverk är ett pågående lärande 
som inte går att finna någon annanstans. 
Gunnebos önskan är nu att förvalta denna 
kunskap till nytta för omvärlden. 

2020 definierades som ett omställningsår 
med målet att skapa förutsättningar för att 
möta ägardirektivets önskan om ett minskat 
beroende av koncernbidrag. Dessutom sattes 
målet att orangeriet, vars byggnation pågått 
sedan 2013, ska färdigställas och invigas i 
samband med firandet av Mölndal 100 år. 

Under året låg därför ett stort fokus på att 
utveckla Gunnebos affärsmodell samt att 
öka det upplevelsebaserade värdet. Arbetet 
handlade primärt om att kommunicera och 
öppna upp för fler samarbeten med näringsliv 
och region och att fördjupa relationen med 
staden.   

Verksamhetsåret 2020
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Forskning i historisk miljö
I september lade chefsträdgårdsmästare 
 Joakim Seiler fram sin avhandling Management 
Regimes for Lawns and Hedges in Historic Gardens. 
Både han och slottsarkitekt Stefan Günther 
är därmed disputerade, vilket innebär att 
Gunnebo har befäst sin akademiska ställning. 
I ett etablerat samarbete med Göteborgs 
Universitet fördjupas och utvecklas  Gunnebos 

betydelse som hantverksnod. Konkret innebar 
det att Joakim Seiler under hösten var kurs-
ansvarig på en av kurserna vid Institu tionen 
för kulturvård.  Samma institution gjorde 
studiebesök på Gunnebo i oktober och en 
konservators studerande gjorde ett självständigt 
arbete om en av slottets originalstolar.

Yrkeshögskola och kurser
Som utbildningsanordnare ansvarade  Gunnebo 
för två årskurser till Trädgårdsmästare - hälsa, 
kultur och miljö med totalt 53 elever. Under 
hösten hölls också YH-kortkursen Ekologisk 
och social utveckling av gröna miljöer med 17 
deltagare. Samtidigt ställdes undervisningen 
om till att bli digital. Under tre månader 
erbjöd Gunnebo ett volontärsprogram inom 
trädgård och landskap, där totalt tio personer 
valde att delta. På Campus Mölndals initiativ 
var Gunnebo handledare för åtta deltagare 
inom ett lärlingsprogram riktat till nyanlända.  
Ett flertal av dem fick en anställning efter 
utbildningen. 

Utöver det tog Kaffehus och Krog, orangeri-
projektet, evenemangs verksamheten och 
trädgården emot  praktikanter från yrkes-
högskola och universitet. 

Efter att ha genomfört en pilotutbildning var 
organisationen mogen att ta fram en helt ny 
utbildning inom Slowflower med start 2021. 
Slowflower är ett nätverk och en rörelse 
av och för florister som verkar för att öka 
hållbarhet och säsongstänk inom florist-
branschen. De 16 utbildnings platserna sålde 
slut på en förmiddag, trots att utbildningen 
inte är berättigad till CSN-stöd.
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Gunnebo Kaffehus och 
Krog prisades
Året präglades av att uppfinna lösningar som 
både mötte nya restriktioner och gav gästerna 
en trygg och positiv måltidsupplevelse. 
När sällskapen avbokade fortsatte  gästerna 
att strömma till Gunnebos uteservering som 
nyttjades flitigt i alla väder. 

Parallellt med dessa anpassningar pågick 
restaurangens utvecklingsarbete i linje med 
verksamhetens mål och hållbarhetsvisioner. 
Sedan länge är restaurangens utbud ekologiskt 
och innehar KRAV:s högsta certifiering.

 I december prisades Gunnebo av  White 
Guide 100% cirkulärt för idén NPK - ett 

innovations koncept  f ramtaget och presenterat 
av köksmästare Patrik Sewerin. Konceptet 
innebär att man använder sig av måltids-
upplevelsen som verktyg för att kombinera 
lärande och njutning. På så sätt vill Gunnebo 
öka medvetenheten om kväve (N), fosfor 
(P), kalium (K) och den för mänskligheten så 
viktiga kopplingen mellan jordkvalitet, råvaror 
och smakupplevelser.

Konceptet kommer att bearbetas under första 
halvan av 2021 och kan förhoppningsvis 
presenteras för publik under hösten.
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Kulturmiljövården
Just nu pågår två rekonstruktionsprojekt; 
återskapandet av orangeribyggnaden och 
den utmanande, invändiga restaureringen 
av Gunnebo slott. Båda projekten leds av 
 Gunnebo och arbetena utförs av hantverkare 
och entreprenörer med erfarenhet av att 
arbeta i kulturmiljöer. 

Arbeten kopplade till orangeriet intensifiera-
des under året med målet att inviga en färdig 
byggnad på hösten 2022. Det blir Gunnebos 
födelse dagspresent till Mölndal stads 
100-årsjubileum.
 
Den invändiga restaureringen av slottet 
inleddes 2019 genom att åtgärder för att 
förbättra klimatet utfördes. Dessutom starta-
de arbeten i tre provinteriörer, varav det första, 
ett gästrum på övervåningen, stod färdigt 

hösten 2020. Efter att övriga rum färdigställts 
utvärderas material, metoder och ekonomi 
varpå medel till den fortsatta restaureringen 
söks. Senast slottet restaurerades invändigt 
var 1949-1952 och de flesta rum är i starkt 
behov av åtgärder.
 
Utöver detta gjordes ett större arbete i den 
byggnadsminnesmärkta trädgården. En andra 
rad av lindträd planterades på dammparterren 
och kompletterade därmed raden av lindar 
som har funnits på platsen sedan familjen 
Halls tid. De nya lindarna har drivits upp från 
sticklingar från originalträden som vuxit på 
platsen sedan 1700-talet. De har stått på 
tillväxt under ett decennium och nu var de 
redo att komma på sin rätta plats. Ett be    -
tydande steg togs därmed mot att återskapa 
trädgården så som den ursprungligen såg ut.
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Gunnebo följde noggrant myndigheternas restriktioner vilket påverkade all publik verksamhet. 
Både midsommarfirandet och julmarknaden ställdes in och visnings verksamheten stängdes 
ner eller begränsades. Trots det attraherade platsen 420 000  personer under året. 

Organisationen ställde om och såväl serv ering som butiksvaror erbjöds utomhus. Tillsammans 
med vissa stödpaket, bland annat en hyresreducering från Mölndals stad, kunde året sluta med 
en budget i balans.

Här nämns några händelser, som utöver de som redan beskrivits, bidrog till verksamhetsårets 
utfall:

• Underhållsplanen för fastigheten inklusive 
trädgård och landskap prioriterades och 
flera byggnader fick ny, historiskt korrekt, 
kulör. Ett staket för att hålla rådjuren 
utanför gamla köksträdgården sattes upp. 

• Nötbesättningen avvecklades och bete 
skedde istället med hyrd fårbesättning. 
 Samarbeten kommer att säkra betes-
hållningen i framtiden.

• Flera större åkrar plöjdes upp och odlades 
för första gången i modern tid vilket var 
ett steg mot att utveckla verksamheten 
i kulturlandskapet. I ett framtida steg 
undersöks om grödorna ska återfinnas i 
restaurangens utbud.

• Besökare gavs möjlighet att beställa fika 
och handla butiksvaror utomhus. Den 
inställda julmarknaden ersattes av ett jul-
smyckat Gunnebo under hela december. 

• För målgruppen barn och unga present-
erades Sommarslöjd, i samarbete med 
Göteborgs Universitet och Förvaltningen 
för kulturutveckling. Det väckte stor 
uppskattning och en förhoppning om 
att kunna genomföra ett större program 
2021.

• En översyn av hemsidan gjordes och den 
finns nu i både en svensk, engelsk och 
tysk version. Samtidigt tillgänglighetsan-
passades den efter EU:s direktiv. 

• Drygt 30 artiklar publicerades i  t.ex. 
Gods & Gårdar, GLAS, White Guide, 
Trädgårdsliv och Mölndals-Posten. 
Gunnebo present erades som ett 
 corona-säkert utflyktsmål i ett flertal 
medier, även på nationell nivå. Andelen 
följare på Instagram respektive Facebook 
ökade med nästan 40% vilket betyder 
drygt 11000 vardera.

Året vi höll avstånd och 
ställde om



9



10

På Gunnebo Slott och Trädgårdar pågår ett av landets mest ambitiösa rekonstruktionsprojekt. 
Orangeriet ska stå klart nästa år när Mölndal firar 100 år. Besökare kommer i många år framö-
ver ha glädje av det nya inslaget i trädgården.

 – Besökare som kommer hit och ser 
orangeriet kommer kanske tänka ”vilken 
vacker byggnad”. Det är en annorlunda 
nyttobyggnad eftersom den vänder sig med 
en lusthusfasad mot parken. Den innebär ett 
stort steg mot att återskapa anläggningen så 
som den såg ut i slutet av 1700-talet, säger 
slottsarkitekt Stefan Günther, som leder 
bygget av orangeriet.
 
Projektet handlar om att återskapa det 
orangeri som fanns i trädgården från 1786 
till 1818. Byggnaden blir 200 kvadratmeter 
stor och kommer att användas för vinter-
förvaring av växter men kan också bli en 
plats för mindre middagar, konserter och 
föreställningar. Det blir ett lusthus i träd-
gården som också är ett nav i kulturen kring 
de exotiska växterna. Projektet inleddes 
med ett symposium med internationella 
experter på orangerier som anordnades för 
sex år sedan. Tankar som lyftes då har varit 
vägledande för hela projektet men utgångs-
punkten har varit arkitekt Carl Wilhelm 
Carlbergs ursprungliga ritningar. Stefan 
Günther har ritat rekonstruktionen och lett 
bygget sedan första spadtaget.

 – Nu i början av 2021 har vi i princip slutfört 
fasaden. Dekoren kommer på plats allt-
eftersom och vi färdigställer dörrar, panel 
och taklister. Det är hantverk in i minsta 
detalj.

Det finns ett stort värde i Gunnebo Slott och 
Trädgårdar, inte bara för arkitekturhistoriker 
utan för alla besökare oavsett förkunskaper. 
Platsen sticker ut som en av de mesta 
påkostade herrgårdarna i Sverige från 
1700-talet.
– Det är en liten herrgård men interiören 
håller så hög klass att det känns som ett 
kungligt slott och det är ovanligt, säger 
Stefan Günther. Arkitekturen representerar 
det senaste modet för den här tiden och 
Gunnebo står sig väl i en internationell jäm-
förelse. Ett bevis för att egendomen väckte 

Orangeriet – ett lusthus och 
drivhus i samma byggnad
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stor uppmärksamhet är att Gustav III var här 
på besök inte mindre än två gånger. 
Både på ett nationellt och internationellt 
plan finns det en brist på skickliga yrkesmän 
inom traditionella byggnadshantverk. En del 
i rekonstruktionen av orangeriet har varit att 
utbilda nya hantverkare i samarbete med 
bland andra Västra Götalandsregionen och 
Göteborgs universitet. Orangeriet är alltså 
en framtidssatsning där unga som vill lära 
sig om traditionella hantverk såsom timring, 
finsnickeri, stuckatur, mureri och kakelugns-
makeri fått värdefull praktik. Tack vare 
projektets fokus på detaljer blir upplevelsen 
för alla besökare ännu mer trovärdig.

– Med historiska byggnader och platser kan 
vi få en känsla av hur människor tänkte förr. 
Ett besök blir en tidsresa och vår noggrannhet 
när vi återskapar platsen kommer både 
synas och kännas för besökaren.

När orangeriet står färdigt nästa år tror 
 Stefan Günther att interiören och entré-
fasaden kommer att sticka ut som särskilt 
vackra. Men besökare kommer också se 
byggnaden som ett självklart inslag i den 
historiska miljön.
– Minnet är kort och inom några år kommer 
nog många besökare tro att det är en bygg-
nad som stått där i 230 år.
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Gunnebos hållbarhets
redovisning
2020 fick Gunnebo ett nytt ägardirektiv och i omställningsarbetet har Mölndals övergripande 
kommunfullmäktigemål vävts in. Här redovisas de resultat vi särskilt vill uppmärksamma.

Gunnebo bidrar till att stärka förutsättningar
na för växande näringsliv och arbetsmarknad
Gunnebos attraktionsvärde bidrar med både 
regional, nationell och internationell uppmärk-
samhet till Mölndal vilket leder till ett ökat 
inresande, och stärker Mölndal som en plats 
att leva på och verka i. 2020 tog Mölndals Stad 
beslut om en besöksnäringsstrategi. Gunnebo 
har varit aktivt i förarbetet och bidragit med 
kompetens och omvärldsbevakning om Möln-
dals möjlig heter att utvecklas som destination. 
Under året har pandemin snarare stärkt än 
försvagat Gunnebos attraktionsvärde både 
lokalt,  regionalt och nationellt. 

Gunnebo bidrar till att säkerställa likvärdig 
utbildning av hög kvalitet som främjar livs
långt lärande
På Gunnebo bevaras, utforskas och utvecklas 
kunskapen om traditionellt hantverk inom 
kulturvård, vilket bidrar till en mer hållbar 
framtid. Vi ser en markant ökad efterfrågan av 
Gunnebos kompetenser och utbildningsutbud. 
Samarbetet med Göteborg Universitet har 
stärkts och fördjupats under året.  Arbetet med 
kulturskolan i Mölndal pausades med anledning 
av pandemin men istället har Gunnebo tagit 
fram ett koncept att vara slöjdkollo för barn 
9-12 år. Detta fulltecknades och uppskattades 
stort av deltagarna och skulle i framtiden kunna 
växlas upp i samverkan med fler aktörer.

Gunnebo främjar och stödjer ett själv
ständigt, gott och aktivt liv för alla åldrar 
Totalt har området under året haft 420 000 
besök. Gunnebo erbjuder en plats för aktiviteter 
och upplevelser kopplat till natur och kultur 

och ett hälsosamt liv. Naturområdet och 
kulturella aktiviteter har relativt låga trösklar 
för deltagande. Gunnebo ingår sedan 2020 i 
Tillgänglighetsdatabasen och under året har 
hemsidan anpassats enligt EUs tillgänglighets-
direktiv. 

Tillsammans med Mölndalsbostäder finns ett 
samarbetsavtal som ger hyresgästerna en årlig 
aktivitet på platsen, samt utökad möjlighet 
till att ta del av utbudet. Gunnebo arbetar i 
samverkan med Kultur- och Fritid och är en 
aktiv part i Mölndals arbete att erbjuda ett rikt 
kultur-, natur- och fritidsliv där det finns stort 
utrymme för möten mellan människor och 
generationer. 

Gunnebo bidrar med konkreta exempel för 
att utveckla det miljö och klimatarbete som 
krävs för långsiktigt hållbar utveckling 
I kulturreservatets grönområden skyddas 
och stimuleras biologisk mångfald. Gunnebo 
arbetar aktivt för att bidra till miljö- och 
klimat arbetet på flera nivåer. De traditionella 
hantverksmetoderna är resurseffektiva och 
material, föremål och byggnader vårdas i syfte 
att bevaras för kommande generationer. 

En effekt är att ekologi och närproducerad 
mat presenteras för gästerna i samklang med 
säsonger och kunskap om hur jorden påverkas 
av matproduktion vilket 2020 gav Gunnebo 
förstapris i kategorin Gästupplevelse i White 
Guides hållbarhetspris 100% Cirkulärt.  

Som ett steg mot att minska koldioxidutsläppen  
har Gunnebo även investerat i en elbil. 
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Den natursköna platsen mellan Stensjön och 
Rådasjön har varit bebodd sedan medeltiden. 
Historien om Gunnebo, som vi känner det idag, 
tog dock sin början 1778, då köpmannen John 
Hall köpte egendomen för att låta uppföra en 
sommarvilla, som kom att bli en av landets 
modernaste och mest påkostade.  Göteborgs 
stadsarkitekt Carl Wilhelm Carlberg skapade 
en ovanligt helgjuten herrgårdsanläggning med 
tydlig internationell inspiration från de platser 
som han hade besökt under den fem år långa 
studieresa han företog innan han anställdes av 
familjen Hall.

Den första ägarfamiljens tid på Gunnebo varade 
bara några decennier, innan John Hall d.y. gick 
i konkurs och egendomen gick familjen ur hän-
derna. En rad privata ägare följde, som alla på 
olika vis tog hand om slottet och träd gårdarna 
efter sina förutsättningar. En del förändrades, 
men påfallande är att så mycket finns kvar 
av 1700-talets Gunnebo. Dessutom har man 
under lång tid haft Carlbergs bevarade ritningar 
som stöd och inspiration vid omdaningar och 
restaureringar.

Carl och Hilda Sparre kom att bli de sista privata 
ägarna innan Mölndal förvärvade egendomen 
i februari 1949. I synnerhet Hilda Sparre (Carl 
Sparre dog redan 1917) verkade för att bevara 
1700-talspärlan, marknadsföra den och göra 
den känd i vida kretsar och på så vis bädda för 
att kommunen skulle förstå att det var en plikt 
och ett ansvar ”att åt eftervärlden söka bevara 
det utomordentligt stora kultur historiska värde, 
som ligger i Gunnebos egendom”  (Mölndals 
Stadsfullmäktiges Handlingar 1949, N:o 7) 
samtidigt som målet var att tillgängliggöra 
platsen för alla.

En större restaurering av slottet och trädgården 
närmast huvudbyggnaden, inklusive upp-
möblering av slottets salar genomfördes åren 

1949-1952 under ledning av musei cheferna 
från Röhsska konstlöjdmuseet och Göteborgs 
historiska museum. När Gunnebo invigdes som 
museum i maj 1952 av Gustav VI Adolf var 
intresset för Gunnebo enormt bland mölndals-
borna och stoltheten stor. Ett aldrig senare 
slaget publikrekord sattes det året; runt 28 000 
nyfikna besökare gick på visning i slottet från 
mitten på maj till december.

Under 1970- och 80-talen föll Gunnebo i 
något av en törnrosasömn. De ursprungliga 
 eldsjälarna försvann, organisatoriskt flyttade 
ansvaret till olika förvaltningar i staden och 
både salar och trädgårdar upplevdes som 
lite lätt bedagade. 1995, med Sverige som 
nybliven medlem i EU, initierades det stora 
rekonstruktionsprojektet Gunnebo – åter till 
1700-talet. Flera kringliggande byggnader 
och två stora köksträdgårdar återskapades. 
Rekonstruktionsprojektet lever vidare än idag, 
där återuppbyggnaden av orangeriet utgör del 
III. I en framtid återstår att återskapa Carlbergs 
eremitage, detaljer i trädgårdsanläggningen 
samt delar av den engelska landskapsparken. 
Efter det är Gunnebo komplett som familjen 
Hall och Carlberg ville att det skulle se ut.

1963 utnämndes Gunnebo och den närmast 
liggande trädgården till byggnadsminne.

2003 utnämndes Gunnebo till det första 
kulturreservatet i Västragötalandsregionen.

Gunnebo blev, tack vare de uppmärksammade 
EU-projekten, ett allt populärare besöksmål 
och för att kunna utveckla både kommersiella 
verksamheter och säkerställa det långsiktiga 
bevarandet av den historiska miljön bildades 
det kommunala bolaget Gunnebo Slott och 
Trädgårdar AB, som hade sitt första verk-
samhetsår 2001. Årligen lockar platsen runt  
450 000 besökare.

Historisk bakgrund



15

” ”Gunnebo är ett av de mest innovativa initiativen i EU när ”Gunnebo är ett av de mest innovativa initiativen i EU när 
det det gäller att använda och utveckla en historisk miljö. Syftet gäller att använda och utveckla en historisk miljö. Syftet 
med projektet var att förmedla äldre tekniker till dagens med projektet var att förmedla äldre tekniker till dagens 
hantverkare, hantverkare, enligt master-lärlingprincipen och genom att enligt master-lärlingprincipen och genom att 
öppna upp projektet och involvera allmänheten.”öppna upp projektet och involvera allmänheten.”

 EU Report of the OMC (Open Method of Coordination) Working 
Group of Member States Experts, 2018, s. 50

”Gunnebo Slott och Trädgårdar är en oundgäng-”Gunnebo Slott och Trädgårdar är en oundgäng-
lig resurs för Göteborgs universitets förmåga lig resurs för Göteborgs universitets förmåga 
att fortsatt framgångsrikt utveckla kunskap och att fortsatt framgångsrikt utveckla kunskap och 
färdigheter inom kulturmiljövården  kopplade till färdigheter inom kulturmiljövården  kopplade till 
frågor kring hantverk, historisk representation och frågor kring hantverk, historisk representation och 
berättande samt förvaltning.”berättande samt förvaltning.”

” 
 Bosse Lagerqvist (2017), prefekt vid Institutionen 
för Kulturvård vid Göteborgs Universitet

” ”Jag förknippar Gunnebo med genuinitet och kvalitet. Det ”Jag förknippar Gunnebo med genuinitet och kvalitet. Det 
är värden som jag tror blir alltmer viktiga i vårt samhälle och är värden som jag tror blir alltmer viktiga i vårt samhälle och 
som många företag också vill förknippas med.”som många företag också vill förknippas med.”
 Marina Fritsche, vice VD på Wallenstam, sponsor sedan 2013.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning för Gunnebo Slott och 
Trädgårdar AB för år 2020. Alla belopp nedan redovisas i tusentals kronor (tkr) om inte annat 
anges.

 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

År 2020 är bolagets tjugonde verksamhetsår.
 
På grund av Corona-pandemin har många 
evenemang som t.ex. konserter, midsommar-
arrangemang och julmarknad blivit inställda. 
Organisationen har anpassat sig efter res-
triktionerna och på så sätt haft möjlighet att 
hålla restaurang och butik öppet för dagliga 
 besökare. Konferenser, fester och andra 
bokningar har dock uteblivit.
 
Arbetet med slottets invändiga restaurering 
som inleddes 2019 har fortsatt. Under året 
har det arbetats med tre provrum där det ena 
provrummet blev klart under hösten 2020.
 

Arbetet med att färdigställa orangeriet för 
invigning 2022 löpte på enligt plan.
 
Under året kompletterades trädgården med 
nya lindträd. De nya lindarna har vuxit från 
sticklingar tagna från originalträden för ca tio 
år sedan och var nu redo att planteras vilket 
var en milstolpe i uppdraget att föra Gunnebo 
tillbaka till 1700-talet.
 
Myndigheten för yrkeshögskolor har beviljat 
vår ansökan om YH-utbildningen Trädgård-
smästare – hälsa, kultur och miljö med tre nya 
utbildningsstarter 2020, 2021 och 2022.

 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

 KOMMENTARER TILL RESULTATET

Inga väsentliga händelser efter balansdagen har inträffat.

Bolaget redovisar ett positivt resultat på 37 
tkr efter koncernbidrag från moderbolaget 
Kvarnfallet Mölndal AB.
 
Bolagets intäkter uppgår till 22,8 mkr (2019: 
33,4 mkr). 
 
Största intäkten för verksamheten är försälj-
ning vid Kaffehus och Krog som uppgår till 
11,2 mkr (2019: 13,6 mkr). Omsättningstappet 
består av uteblivna bokningar såsom konfe-

renser och fester. 
 
Under 2020 uppgick intäkterna för utbild-
ningsverksamheten till 3,7 mkr (2019: 2,9 
mkr). Intäktsökningen beror dels på att 
Gunnebo numera driver utbildningen i egen 
regi och inte på uppdrag av Folkuniversitetet 
som tidigare samt dels på att Gunnebo 
2020 beviljades medel från Myndigheten för 
yrkeshögskolor för att bedriva både en prepa-
randkurs och en s.k. kortkurs. 
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 Andra intäkter är entré och försäljning vid 
evenemangsverksamhet 0,7 mkr (2019: 7,2 
mkr). Under 2020 anordnades ingen teater 
vilken omsatte 5,3 mkr under 2019. Försälj-
ningen i Gunnebo butik uppgick till 1,9 mkr 
(2019: 1,9 mkr).

Under året har 1,8 mkr av personalkostnader-
na aktiverats i våra pågående projekt avseende 
slottsrestaureringen och rekonstruktionen av 
orangeriet.

 Rörelsekostnaderna har minskat med 10,3 
mkr. Av dessa avser 5,5 mkr uteblivna tea-
terkostnader. Personalkostnaderna utgör 25,1 
mkr (2019: 29,3 mkr). Minskningen beror bl.a. 
på uteblivna evenemang såsom teater, kon-
serter och visningar. Exempel på andra stora 
kostnadsposter är arrende, drift och underhåll 
av fastigheterna 5,7 mkr (2019: 6,9 mkr) 
samt råvaror för Kaffehus och Krog på 3,3 mkr 
(2019: 3,5 mkr).  

Gunnebo Slott och Trädgårdar AB (556602-
0862) med säte i Mölndal är sen 2000-12-21 
dotterbolag till Kvarnfallet Mölndal AB, som 

är moderbolag i en av Mölndals stad helägd 
koncern, Kvarnfalletkoncernen.

 ÄGARFÖRHÅLLANDE

Bolaget har till föremål för sin verksamhet 
att vårda och utveckla det unika kulturarv 
som Gunnebo slott och trädgårdar utgör och 
erbjuda upplevelser och aktiviteter till ett brett 

fält av intressenter såsom allmänhet, närings-
liv, kulturturism och utbildningsväsende samt 
idka annan därmed förenlig verksamhet.

 VERKSAMHETEN
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 RESULTAT OCH STÄLLNING

Flerårsöversikt (Tkr) 2020 2019 2018 2017  
Nettoomsättning 18 321 27 159 24 460 28 916  
Resultat efter finansiella poster -18 944 -18 579 -17 976 -15 345
Soliditet (%) 9 7 5 6  
Balansomslutning 12 051 15 163 19 504 18 848  

Prestationer      
Antal besök i guidad verksamhet 3 305 7 806 5 968 8 050 
Antal besök i anläggningen 419 542 451 464 449 165 442 073  

 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

  Aktie Balanserat Årets Totalt
  kapital resultat resultat  

Belopp vid årets ingång 1 000 3 17 1 020
Omföring av årets resultat  17 -17 
Belopp vid årets utgång 1 000 20 37 1 057
         
  

 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
Balanserad vinst 19 845
Årets vinst 37 091
 56 936
 
disponeras så att
i ny räkning överföres 56 936
 
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt 
kassaflödesanalys med noter.
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 RESULTATRÄKNING

  Not 2020 2019

Nettoomsättning  2 18 320  27 159  
Aktiverat arbete för egen räkning    1 826  3 576
Övriga rörelseintäkter  3 2 626  2 674
     22 772  33 409   
           
Rörelsens kostnader          
Råvaror och förnödenheter    -3 215  -3 486   
Handelsvaror    -1 261 -1 145  
Övriga externa kostnader  4 -10 997  -16 884  
Personalkostnader  5 -25 095  -29 280
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar   -1 085  -1 140  
Övriga rörelsekostnader    -2 0  
     41 655  51 935
Rörelseresultat    18 883  18 526
  
Resultat från finansiella poster          
Räntekostnader och liknande resultatposter  6 -61  -53  
     -61  -53  
Resultat efter finansiella poster    18 944  18 579  
           
Bokslutsdispositioner  7 19 000  18 800   
Resultat före skatt    56  221  
           
Skatt på årets resultat  8 -19  -204  
Årets resultat    37  17  
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 BALANSRÄKNING

Tillgångar  Not 20201231 20191231

Anläggningstillgångar         
      
Immateriella anläggningstillgångar        
Immateriella anläggningstillgångar  9 59 137
     59  137  
Materiella anläggningstillgångar        
Maskiner och andra tekniska anläggningar  10 376  372
Inventarier, verktyg och installationer  11 3 137  3 664
Mark- och belysningsanläggning  12 357  445
Djurbestånd  13 2  17
     3 872 4 498     
   
Summa anläggningstillgångar    3 931  4 635
         
Omsättningstillgångar        
         
Varulager m m        
Råvaror och förnödenheter    140 285
Djurfoder    0  19
Färdiga varor och handelsvaror    435  1 228
Pågående arbete för annans räkning  14 3 436  5 458
     4 011  6 990  
        
Kortfristiga fordringar        
Kundfordringar    233  771
Fordringar hos Mölndals stad    2 643 549
Fordringar hos övriga koncernföretag    30  733
Aktuella skattefordringar    470  0
Övriga fordringar    384 894
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  15 310  542
     4 070  3 489
         
Kassa och bank  16 39  49

Summa omsättningstillgångar    8 120 10 528    
     
Summa tillgångar    12 051  15 163
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 FORTSÄTTNING BALANSRÄKNING

Eget kapital och skulder  Not 20181231 20171231  
   
Eget kapital  17      
Bundet eget kapital        
Aktiekapital    1 000  1 000
     1 000  1 000
         
Fritt eget kapital        
Balanserad vinst eller förlust    20 3
Årets resultat    37  17
     57  20
Summa eget kapital    1 057  1 020
         
Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit  16 4 192  7 700   
Leverantörsskulder    2 050  1 506
Skuld till Mölndals stad    166  174
Skulder till övriga koncernföretag    164  153
Aktuella skatteskulder    0  1 121
Övriga skulder    984 1 209
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  18 3 438  2 280
Summa kortfristiga skulder    10 994  14 143
         
Summa eget kapital och skulder    12 051  15 163
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 KASSAFLÖDESANALYS

  Not 2020 2019
Den löpande verksamheten          
Resultat efter finansiella poster    -18 944  -18 579 
Justeringar för avskrivningar    1 085  1 140  
Betald skatt    -1 610  98  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital    19 469  17 341  
           
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet          
Förändring av varulager och pågående arbete    2 979  -106  
Förändring av kundfordringar    538  155  
Förändring av kortfristiga fordringar    -645 3 606  
Förändring av leverantörsskulder    544  -92  
Förändring av kortfristiga skulder    936 -1 897  
Kassaflöde från den löpande verksamheten    15 117  15 675  
           
Investeringsverksamheten          
Investeringar i materiella anläggningstillgångar     -385  -480
Kassaflöde från investeringsverksamheten    385  480 
   
Finansieringsverksamheten          
Erhållna koncernbidrag    19 000  18 800
Nettoförändring checkräkningskredit    -3 508  -2 647  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    15 492  16 153 
   
           
Årets kassaflöde    10 2 
           
Likvida medel vid årets början          
Likvida medel vid årets början    49  51  
Likvida medel vid årets slut    39  49  
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Noter
 ALMÄNNA UPPLYSNINGAR

INTÄKTSREDOVISNING
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av 
vad som erhållits eller kommer att erhållas 
och redovisas i den omfattning det är san-
nolikt att de ekonomiska fördelarna kommer 
att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt.
 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella och materiella anläggnings-
tillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med ackumulerade avskrivningar 
enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade 
nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt 
restvärde. Följande avskrivningsprocent 
tillämpas:
 
- Hemsida 5 år
- Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-10 år
- Inventarier, verktyg och installationer 5-20 år
- Datorer 3 år
- Bilar och andra fordon 5-10 år
- Mark- och belysningsanläggning 10-20 år
- Djurbestånd 3-5 år
 
VARULAGER
Varulagret har värderats till det lägsta av 
dess anskaffningsvärde och dess nettoför-
säljningsvärde på balansdagen. Med 

nettoförsäljningsvärdet avses varornas 
beräknade försäljningspris minskat med 
försäljningskostnader. Den valda värderings-
metoden innebär att eventuell inkurans i 
varulagret har beaktats.
 
AVSÄTTNINGAR
En avsättning redovisas i balansräkningen när 
koncernen har en legal eller informell förplik-
telse som en följd av en inträffad händelse 
och det är sannolikt att ett utflöde av resurser 
kommer att krävas för att reglera åtaganden 
och en tillförlitlig uppskattning av beloppet 
kan göras.
 
Avsättningen prövas per varje balansdag 
och justeringar av avsättningen redovisas i 
resultaträkningen.
 
OPERATIONELL LEASING
Kostnadsförda leasingavgifter avser operatio-
nella leasingavtal och avser arrende. 
 
SKATT
Skatter redovisas i resultaträkningen utom då 
underliggande transaktion redovisas direkt 
mot eget kapital varvid tillhörande skatteef-
fekt redovisas i eget kapital.
 
Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller 
erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även 

 NOT 1  REDOVISNINGS OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredo-
visning och koncernredovisning (K3).  

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
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justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare 
perioder.
 
Uppskjuten skatt beräknas med utgångs-
punkt i temporära skillnader mellan 
redovisade och skattemässiga värden på 
tillgångar och skulder.
 
KONCERNBIDRAG 
Koncernbidrag redovisas som en bokslutsdis-
position i resultaträkningen.

UPPGIFTER OM MODERBOLAG
Kvarnfallet Mölndal AB (org nr 556602-
0854) är moderbolag till Gunnebo Slott och 
Trädgårdar AB och upprättar koncernredovis-
ning. Moderbolaget har sitt säte i Mölndals 
stad, Västra Götalands län.

NYCKELTALSDEFINITIONER 

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostna-
der, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kost-
nader men före bokslutsdispositioner och 
skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obe-
skattade reserver med avdrag för uppskjuten 
skatt) i procent av balansomslutning.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

 NOT 2  INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG

    2020 2019
     
Försäljning till Mölndals stad   569 956
Försäljning till övriga koncernföretag   427 482
    996 1 438
     
     
Inköp från Mölndals stad   3 305 3 791
Inköp från övriga koncernföretag   677 943
    3 982 4 734

 NOT 3  ÖVRIGA INTÄKTER

    2020 2019
     
Arbetsmarknadsbidrag   1 513 1 455
Övriga verksamhetsbidrag   1 083 1 219
Vinst vid avyttring av anläggningstillgångar   30 0
    2 626 2 674
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 NOT 4  ARVODE TILL REVISORER

   2020 2019  
       
Ernst & Young AB      
Revisionsuppdrag   75 80  
Övriga tjänster    0 11  
    75 91  
  

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revi-
sor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan gransk-
ning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

 NOT 5  ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

    2020 2019  
       
Medelantalet anställda    
Kvinnor   24 25
Män   18 24
    42 49
  
       
Löner och andra ersättningar    
Styrelse och verkställande direktör   1 236 1 812
Övriga anställda   17 068 18 561
    18 305 20 373
Pensionskostnader    
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör   341 1 175
Pensionskostnader för övriga anställda   1 092 1 272
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal   5 175 6 337
    6 608 8 784

Övriga personalkostnader   182 123
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader  25 095 29 280
  
       Bolaget har träffat avtal med VD om dennes anställningsvillkor. Enligt avtalet gäller en ömsesidig 
uppsägningstid på sex månader. Uppsägning från bolagets sida berättigar VD till en engångser-
sättning om 15 månadslöner som avgångsvederlag.

Könsfördelning bland ledande befattningshavare    
Andel kvinnor i styrelsen   56 % 56 %
Andel män i styrelsen   44 % 44 %
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 NOT 6  FINANSIELLA INVESTERINGAR

    2020 2019  
       
 Räntekostnader   63 53  
    63 53  

 NOT 7  BOKSLUTSDISPOSITIONER

     2020 2019  
       
Erhållna koncernbidrag   19 000 18 800
    19 000 18 800

 NOT 8  AKTUELL OCH UPPSKJUTEN SKATT

    2020 2019  
       
Skatt på årets resultat    
Aktuell skatt   19 179
Justering avseende tidigare år   0  25
Totalt redovisad skatt   19 204

Avstämning av effektiv skatt
    2020   2019

  Procent Belopp Procent Belopp
Redovisat resultat före skatt   56   221
          
Skatt enligt gällande skattesats 21,40 -12 21,40 -47
Justering avseende skatter för föregående år       -25
Övriga ej avdragsgilla kostnader   -7   -132
Redovisad effektiv skatt 33,41 19 92,18 204

 NOT 9  IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

   20201231 20191231  
       
Ingående anskaffningsvärden   391 391  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden   391 391  
       
Ingående avskrivningar   -254 -176  
Årets avskrivningar   -78 -78  
Utgående ackumulerade avskrivningar   332 254  
       
Utgående redovisat värde   59 137  
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 NOT 10  MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

    20201231 20191231
     
Ingående anskaffningsvärden   1 308 1 159
Inköp   71 149
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden   1 379 1 308
     
Ingående avskrivningar   -937 -876
Årets avskrivningar   -67 -61
Utgående ackumulerade avskrivningar   1 004 937
     
Utgående redovisat värde   376 372

 NOT 11  INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

    20201231 20191231
     
Ingående anskaffningsvärden   14 094 13 893
Inköp   314 330
Utrangeringar     -129
Försäljningar   -95  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden   14 312 14 094
     
Ingående avskrivningar   -10 429 -9 658
Utrangeringar     129
Försäljningar   95  
Årets avskrivningar   -840 -901
Utgående ackumulerade avskrivningar   11 175 10 429
     
Utgående redovisat värde   3 138 3 664
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 NOT 12  MARK OCH BELYSNINGSANLÄGGNING

    20201231 20191231   
       
Ingående anskaffningsvärden   728 728
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden   728 728
     
Ingående avskrivningar   -283 -195
Årets avskrivningar   -88 -88
Utgående ackumulerade avskrivningar   371 283
     
Utgående redovisat värde   357 445
  
  
       

 NOT 13  DJURBESTÅND

    20201231 20191231   

Ingående anskaffningsvärden   60 60
Utrangeringar   -25  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden   35 60
     
Ingående avskrivningar   -43 -31
Utrangeringar   22  
Årets avskrivningar   -12 -12
Utgående ackumulerade avskrivningar   33 43
     
Utgående redovisat värde   2 17
  

 NOT 14  PÅGÅENDE ARBETE

    20201231 20191231   
Ingående anskaffningsvärde   5 458 4 926  
Nedlagda kostnader   4 122 5 034  
Finansieringsbidrag   -6 144 -4 502  
Utgående redovisat värde    3 436 5 458  
  
Varav:
Orangeriet               3 580
Rekonstruktion slottet      -144

Summa                                3 436
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 NOT 15  FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

    20201231 20191231   

Upplupna lönebidrag   113 104  
Övriga upplupna intäkter   0  70  
Förutbetalda kostnader   197 368  
    310 542  

 NOT 16  KONCERNKONTO

Skuld koncernkonto avser likvida medel på ett underkonto i Mölndals stads koncernkontostruktur.
 
    20201231 20191231 
       
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till   15 000 15 000  
Utnyttjad kredit uppgår till   4 192 7 700  
       
Mölndals stad har en borgensförbindelse för Gunnebo Slott och Trädgårdar AB:s 
checkräknings  kredit, för denna tjänst betalar Gunnebo Slott och Trädgårdar AB en avgift.

 NOT 17  ANTAL AKTIER OCH KVOTVÄRDE

     Antal  Kvot
   aktier  värde
Namn
Antal A-Aktier   1 000 1 000
    1 000 
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 NOT 18  UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

    20201231 20191231   

Semesterlöneskulder inkl sociala avgifter   459 313
Upplupna löner   859 280
Sociala avgifter   353 140
Upplupna pensionskostnader   819 889
Övriga upplupna kostnader   222 122
Förutbetalda intäkter   725 537
    3 438 2 280
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