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Gunnebo växer sig allt starkare som 
ett nav i Mölndals besöksnäring. Gun-
nebo Slottsspel i juli - en 1700-talsupp-
levelse för hela familjen - är i sommar 
större än tidigare. Köksträdgården har 
fördubblats jämfört med förra året 
och femårsjubilerande sommarteatern 
lockar Riksteatern till samarbete. 

Det händer mycket på Gunnebo. En av höjd-

punkterna i sommar är Gunnebo Slottsspel i 
juli. 

– Vi börjar med att slå an festtonen med 
en folklig fest kantat av gycklare, upptåg, 
eldslukare och självaste Bellman, redan på 
fredagskvällen den sjunde juli. Sedan håller 
vi på hela helgen med allt från krigsspel och 
pilbågsskytte till föreläsningar och historiska 
lekar, förklarar David Björneloo marknads- 
och turismansvarig på Gunnebo.  

Gunnebo Slott och Trädgårdar har bland 

Gunnebo Slott och 
Trädgårdar har ett 

regionalt uppdrag att 
vara ett skyltfönster för 

lokala och regionala 
matproducenter

 – det kommer att 
märkas på Gunnebo 
Slottsspel i sommar. 

Turistbyrån på plats i Gunnebo
Mölndals Turistbyrå har återuppstått 
i 1700-talskostym, i Gunnebos norra 
flygel.

– Vårt uppdrag är offensivt. Vi ska 
utveckla turistnäringen i Mölndals 
stad, säger Lena Vikström, vd Gun-
nebo Slott och Trädgårdar.

Under 2006 och 2007 har Gunnebo ansvaret 
för stadens turistbyrå. I uppdraget ingår att be-
möta besökare på bästa möjliga sätt, hjälpa till 
med att finna sevärdheter, utflyktsmål, service 
och boende i staden samt på alla sätt vara am-
bassadörer för vad Mölndal har att erbjuda.

– Men vi ska inte bara stå och dela ut bro-
schyrer över var evenemangslokalerna finns 
någonstans, även om det också är viktigt. Vi 
vill ta en aktiv roll i att utveckla besöksnäring-
en i Mölndal, därför har vi tillsammans med 
Turismens utredningsinstitut, Västsvenska 
turistrådet och Göteborg & Co gjort en om-
världsanalys över hur turismen ser ut regionalt 
och lokalt för att därifrån lyfta upp frågorna 
till en högre dignitet än vad de tidigare kanske 
haft i Mölndal.

Mölndal hela året
Mölndals fördel är att stadens sevärdheter 
inte begränsas endast till sommarhalvåret. Så-
väl Kvarnbyn, Gunnebo Slott och Trädgårdar, 
Mölndals museum, Åby upplevelsebad, Åby 
travbana som Kållereds köpstad erbjuder kva-
litativa upplevelser alla årstider.

– Vi försöker nu samla alla aktörer inom be-
söksnäringen för att skapa nätverk och se vilka 
fördelar vi tillsammans kan skapa för att profi-
lera Mölndals stad som attraktiv turistort.

Ett vanlig mätbar faktor på turistindustrins 
utveckling är att räkna besöksnätter. Där har 
Mölndal ett delikat problem.

– Övernattningsmöjligheterna i Mölndal 
är begränsade. Faktum är att Scandic Hotel, 
stadens största, har i det närmaste full belägg-
ning hela sommaren. Det finns inte utrymme 
till att öka dessa volymer och därigenom få 
fler att stanna ytterligare dagar i Mölndal. Jag 
efterlyser fler prisvärda boendealternativ, gär-
na fler privatpersoner som hyr ut, exempelvis 
i bed & breakfast koncept.

Sommarkomedi med riksintresse
Gunnebo Slott och Trädgårdar – allt närmare originalet

mycket annat ett regionalt uppdrag att vara 
skyltfönster för lokala och regionala matpro-
ducenter. Det kommer att märkas på Gunnebo 
Slottsspel i juli.

– Likväl som det kommer att myllra av 
människor i 1700-tals klädsel, kommer parken 
även att berikas med marknadsstånd denna 
helg. Mycket spännande och närproducerad 
mat, men också hantverksstånd och annat.

Sanslös komedi på gårdsplanen
För femte året i rad erbjuder Gunnebo som-
marteater i det fria. I sommar spelas ytterli-
gare en Moliérepjäs - den klassiska komedin 
Den girige. För att ge fler möjlighet till att se 
föreställningen, där huvuddelen av ensemblen 
känns igen från tidigare år, har Gunnebo in-
gått ett samarbete med Riksteater n.

– Efter föreställningarna i Gunnebo drar 
följet till Läckö Slott och vidare turné i Som-
mar-sverige. Därmed kan vi också dela på 
produktionskostnaderna. 

Komedin spelas på gårdsplanen framför 
tjänstefolksbyggnaden, vilket i praktiken in-
nebär att den uppbyggda scenografin på den 
senare turnén är en kopia av tjänstefolksbygg-
nadens södra fasad.

Vitlök och basilika
Köksträdgårdarna har vuxit i sommar och är 
idag i det närmaste kompletta utifrån origi-
nalritningarna. Arrangerade visningar kom-
mer dagligen att hållas hela sommaren, med 
möjligheter att bland annat, med lånad sax, på 
egen hand plocka snittblommor med sig hem. 
Årets temaväxter i köksträdgården är annars 
vitlök och basilika som också kommer att 
spegla Gunnebo Kaffehus och Krogs meny.  
Början på slutet av sommaren blir Musik på 
vattnet som också blir till en invigning av 
Fält-VM i bågskytte, med deltagare från hela 
världen. Konsten att skjuta prick med pil och 
båge kan beskådas i slottsparken 29 augusti 
till 1 september.  

Den girige av Moliére spelas på Gunnebo i sommar. ”Den snåle Harpagon är 
högst intresserad av pengar och unga kvinnor med stor hemgift, något som 
yttrar sig i att han försöker styra hela familjens kärleksliv samtidigt som han 
gör allt för att bevara och utöka sin rikedom. Det slutar inte riktigt som han 
planerat …”

2006

All information på internet
Mölndals Turistbyrå har även tagit fram en 
helt ny hemsida om möjligheterna att turista 
i Mölndal. 

– Den vänder sig lika mycket till mölndals-
borna som till våra besökare, säger David 
Björneloo, marknads- och turismansvarig på 
Gunnebo. Enklaste sättet att nå sajten är att 
gå in på stadens hemsida www.molndal.se och 
klicka på turism för att finna vad sommaren 
har att erbjuda i form av aktiviteter, evene-
mang och upplevelser.

Sommaren
 
Guidade visningar dagligen
19 juni - 27 augusti. 
Kl. 12.00, 13.00 och 14.00

Midsommarfirande 
Fredag 23 juni kl. 13.30-16.00
Traditionsenligt midsommarfirande. 
Spelmanslag, danslekar, tombola, serve-
ring. Slottsvisningar kl. 12, 13 och 14. 
Gunnebo Kaffehus och Krog har serve-
ring i slottsvalvet kl. 12-16. Entré: vuxna 
20 kr, barn t.o.m. 14 år fri entré. 
 
Gunnebo Slottsspel
Fredag 7 juli – söndag 9 juli.
 En 1700-tals upplevelse för hela 
familjen! 

Invigningsfest
Fredag 7 juli kl. 19.00 
Underhållning av Bellman, gycklare och 
eldslukare underhåller.  Pris: 225 kr in-
klusive mat och underhållning. Dryck 
tillkommer. Endast förbokning, Gunnebo 
butik 031-334 16 16.

Gunnebo Slottsspel
Lördag – söndag  8-9 juli kl. 11-16
För både barn och vuxna, slaget vid 
Kvistrum med krut och kanoner, mat och 
hantverksmarknad, gycklare, ansikts-
målning, pilbågsskytte, historiska lekar, 
föreläsningar m.m. Entré till festivalom-
rådet: vuxna 100 riksdaler, barn och ung-
domar 7-15 år 25 riksdaler, under 7 år fri 
entré.

Dinera med Gustaf III
Lördag 8 juli kl. 19
Exklusiv middag i salongen på slottet 
med fru Hall och konungen. Pris: 795 kr 
inklusive mat och underhållning. Dryck 
tillkommer. Endast förbokning, Gun-
nebo butik: 031-334 16 16
Se även www.gunneboslottsspel.se.

Friluftsteater med 
Den Girige av Molière
Torsdag 13 juli - fredag 4 augusti 
kl. 19.00.  
5-års jubileum för Gunnebos sommar-
teater med Molières  komedi om snålhet, 
svärmeri och storslagna planer. I rollerna: 
Sven-Åke Gustavsson, Lasse Brandeby, 
Dag Malmberg, Josephine Bauer, Sara 
Wikström, Charlotta Jonsson, Ola Hedén 
och Johan Örjefelt. Regi: Erik Ståhlberg. 
Ett samarbete med Riksteatern.
Speldatum: 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 
23, 26, 27, 28, 29, 30 juli samt 4 augusti.
Teatermeny (endast förbokning) med 
franska förtoner serveras före föreställ-
ningen kl. 17.00.
Biljetter: vuxna 225 kr, barn 7-15 år 115 
kr, barn under 7 år i vuxens knä fri entré.
Kan bokas via ticnet: www.ticnet.se 

Gunnebo Kaffehus och Krog samt 
Gunnebo Butik och Mölndals 
Turistbyrå är under tiden juni-augusti 
öppet dagligen kl. 11-18.

För bokning kontakta Gunnebo tel: 
031-334 16 00 eller www.gunneboslott.se


