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PLATSER BORT
Vi som bor i Göteborg är riktigt lyckligt lottade. Överallt finns det saker att uppleva. Men det 
finns det utanför Göteborg också. Det räcker att passera stadsgränsen för att komma till 
helt magiska platser. 

Så använd lediga stunder kring jul till att vidga dina storstadsvyer. Ta spårvagn, buss,  
båt eller tåg till ditt äventyr strax utanför Göteborg. Här väntar julfiranden, julmarknader  
och julbord. Dessutom är naturen och alla miljöer ovanligt fina i vinterkläder. Vi ses där! 

Bilagan är framtagen av Turistrådet Västsverige,  Västtraf ik och Göteborg & Co. 

Foto:  Göran Assner,  Annika Broman, Åsa Dahlgren,  Emil  Fagander,  Maja-Karin Fredriksson, Gunnebo Slott ,  Happy Visuals,  Rebecca Harris , 
Mati lda Kälström, Katja Ragnstam, Dino Soldin,  Tina Stafrén,  Camil la Sundberg,  Johan Törnroth,  Anders Wester,  L ina Östl ing

U P P L E V  J U L S T A D E N  G Ö T E B O R G

Med miljoner juleljus, mysiga marknader, jul på Liseberg och en oslagbar atmosfär är Göteborg en underbar julstad.  
Kom hit i december och njut av magisk körsång, julens alla smaker och en stämning som inte går att hitta någon annanstans.

JULMARKNADER | I Göteborg finns det många härliga julmarknader. 
Sveriges största hittar du på Liseberg. Och om du vill uppleva traditionell 
standard med konsthantverk är Kronhusjul vid de vackra Kronhusbodarna 
ett måste.

JULKONSERTER | I år bjuder gästande stjärnor som The Real Group, 
Weeping Willows, Sarah Dawn Finer, Sofia Karlsson och Martin Hederos 
på julmusik i Göteborg. Det finns också gott om klassiska julkonserter och 
julkörer att upptäcka. 

JULHANDEL | Göteborg är en metropol i fickformat. I mysiga Haga 
finns det småbutiker och caféer, i kvarteren kring Magasinsgatan hittar 
du inredning och mode och i innerstaden finns de stora varumärkena, 
flaggskeppsbutikerna och galleriorna. 

SOCIALA KANALER
Instagram: @goteborgcom
Facebook: Göteborg/Gothenburg: The Official Guide

JULBORD | Det råder julstämning på Göteborgs restauranger. I december 
kan du njuta av julbord på såväl Michelinrestauranger som kvarterskrogar 
och skärgårdskryssningar. 

JUL PÅ LISEBERG | Under julen förvandlas Liseberg till en glittrande 
julsaga. Till exempel kan du gå på klappjakt bland julmarknadens bodar, få 
upp värmen i vintervakna karuseller och lämna din önskelista till självaste 
Tomtefar. Allt i skenet av miljoner juleljus. 

DEN SJUNGANDE JULGRANEN | Lyssna på några av Göteborgs fantastiska 
körer när de dagligen bjuder på vacker skönsång i julruschen. Du hittar  
Den sjungande julgranen på Kungsportsplatsen mellan den 29 november 
och 21 december. Några av dagarna gästas julgranen av Göteborgs Lucia.

ELLER MÖT 



JULBORD TULLHUSET | Restaurang Tullhusets julbord är inget för dig som prompt 
måste ha köttbullar och julskinka – här serveras bara havets läckerheter. Varje år 
presenteras något nytt och spännande. Möjlighet till övernattning på Hotell Trubaduren.  
Julbord vardagskvällar och helger 15 nov – 21 dec, jullunch vardagar 25 nov – 20 dec.

NYÅRSSUPÉ TULLHUSET | Avsluta året ute på västkusten. Restaurang Tullhuset bjuder in 
till en helkväll med välkomstdrink och festlig 4-rätters supé i trivsam skärgårdsmiljö. 31 dec.

Det är något magiskt som händer på kusten under vintern. Det är som om havet 
tar ett djupt andetag. Ta bussen/båten ut till Hönö i Göteborgs skärgård och njut av 
adventslugnet. Här hittar du även många restauranger och boenden som är öppna 
året om.

Den rätta julkänslan finner du i Klåva hamn på öns södra del med julmarknad, 
ljusklädda fiskebåtar och julbord. För dig som är nyfiken på hur öns fiskeindustri  
såg ut förr i tiden är fiskemuseet ett måste.

H Ö N Ö 
E N  P Ä R L A  P Å  V Ä S T K U S T E N

SOCIALA KANALER
Instagram: @visitockero 

Facebook: Hönö Klåva

JULBORD LILLING COTTAGE | Lilling Cottage var  
från början en blomsteraffär som blev inredningsbutik 
och sedan restaurang. Kanske är det därför det idag är 
ett av skärgårdens mysigaste tillhåll. Njut av ett medel-
havsinspirerat julbord med möjlighet till övernattning på 
Havskattens Hotell. 2–22 dec.

SKÄRGÅRDEN I ADVENT | Den traditionsenliga julmarknaden på 
Hönö har vuxit från en helg till att nu återkomma varje lördag i 
advent – med lite olika teman. Första helgen är julmarknaden 
extra stor. Lördag 7 december kommer du ha möjlighet att prova 
olika julöl i samarbete med ett tiotal mikrobryggerier. Lördag 14 
december är barnens dag med bland annat tivoli, lotterier och 
tomtestuga. Lördag 21 december kommer fyllas av musik och 
körer som skapar julstämning på kajen.

Följ med skärgårdsbåten Kungsö direkt från Stenpiren, Eriksberg 
eller Klippan. Båten går med två avgångar tur och retur varje 
adventslördag och biljetter hittar du genom att söka på ”Kungsö” 
på billetto.se. Alla helger i advent (30 nov – 1 dec och 7, 14, 21 dec).

Vill du ta dig direkt till Hönö går buss 290 eller 291 från Nils Ericson Terminalen direkt till 
Hönö Pinan (färjeläget på Hönö) och sedan även vidare på öarna.

RESEFÖRSLAG 
Göteborgs centralstation → Hönö (60 min)

Buss Röd Express till Lilla Varholmen + Färja 297 till Hönö Pinans 
färjeläge

Med reservation för ändringar.

Prova en julig dessert från Lilling Cottage  
på Hönö!

Ingredienser (6 port): 
5 dl vispgrädde
1,5 dl socker
0,25 g saffran (ett halvt paket)
2 gelatinblad
1,5 tsk vaniljpulver
1 granatäpple

Gör så här:
Lägg gelatinbladen i blöt. Koka upp grädde, 
socker och saffran i en kastrull. Ta av kastrullen 
från värmen. Krama ur gelatinbladen och lägg 
dem i gräddblandningen. Rör tills gelatinbladen 
har smält. Låt blandningen svalna lite innan 
du häller i vaniljpulver. Häll upp i vackra glas 
och ställ kallt för att stelna i minst 4 timmar. 
Dekorera med granatäppelkärnor.

S A F F R A N S - 
P A N N A C O T T A 
F R Å N  L I L L I N G 
C O T T A G E



M A R S T R A N D 
S V E R I G E S  S E G L I N G S H U V U D S T A D

Upplev en sann skärgårdsjul på Marstrand. Under sommarhalvåret duggar segelbåtarna 
tätt här i Sveriges största gästhamn, men Marstrand är även ett trevligt utflyktsmål under 
resten av året. Välkommen hit och njut av god mat och festliga nyårsfiranden!

En frisk vintervandring längs den havsnära stig som slingrar sig runt ön är ett bra tips om du 
får en stund över. Under promenaden upptäcker du smala bergspassager, spännande grottor 
och fantastiska utsiktsplatser.

SOCIALA KANALER:

Instagram: @visitmarstrand
Facebook: Marstrand 

Förgyll årets julbord med äggost – en äkta 
bohuslänsk tradition! Receptet kommer från 
köksmästare Alexander Stärnerz på Grand 
Hotel Marstrand. Hans frus farmor har bott 
på Marstrand sedan 1950-talet och det är  
av henne han lärt sig konsten att göra riktigt 
god äggost.

Ingredienser: 
12 ägg
3 dl grädde
4 liter mjölk
8 msk ättika
1 dl socker per 3 dl äggost
Rårörda björnbär (valfritt)

Gör så här:
Vispa ihop äggen och blanda sedan med 
grädde och mjölk i en kastrull. Värm upp allting 
till 85 grader och tillsätt ättika. Stäng av spisen 
och låt kastrullen stå utan värme i 10 minuter. 
Ta upp ostmassan med hjälp av en hålslev. 
Lägg massan i en äggostform – per 3 deciliter 
äggost som skopas upp i formen ska du strö 
på 1 deciliter socker. Toppa alltihop med 
socker och låt stå i kyl i minst 12 timmar till 
dess att all vassle runnit av. Lägg upp äggosten 
på ett serveringsfat. Servera gärna med  
rårörda björnbär.

F A R M O R  I N G E R S 
Ä G G O S T

RESEFÖRSLAG 
Göteborgs centralstation → Marstrand (53 min)

Västtåg till Ytterby station + Buss Marstrand Express till Marstrands färjeläge 

Med reservation för ändringar.

JULBORD CARLSTENS FÄSTNING | Fira in julen i en minst sagt annorlunda 
miljö. I Riddarsalen på Carlstens fästning serverar fästningens fångar och 
Karolinersoldater julmat inspirerad av Västerhavet. Kvällen avslutas med DJ.  
Välj söndagar för en mer familjevänlig sittning. Fredagar-söndagar 22 nov – 15 dec.

JULBORD MARSTRANDS HAVSHOTELL | Marstrands Havshotell har ett digert 
utbud för dig som älskar julens smaker. Söndagsbruncherna har jultema, och på 
kvällarna dukas ett klassiskt julbord upp med moderna smaker, följt av livemusik 
i loungen. Möjlighet att boka övernattning. Julbrunch 24 nov, 1, 8, 15 dec, julbord 
21-23, 28, 30 nov och 5, 7, 12-14 dec.

JULBORD GRAND HOTEL MARSTRAND | Starta kvällen på Grand Hotel 
Marstrand med rykande het glögg framför eldarna i Paradisparken. Därefter 
står ett äkta svenskt julbord uppdukat i köket. Möjlighet att boka övernattning. 
Måndagar-lördagar 22 nov – 21 dec.

NYÅRSSUPÉ MARSTRANDS HAVSHOTELL | Vad sägs om en avkopplande stund bland bubbelpooler, utomhustunnor och ångade bastur  
i Havshotellets SPA? Därefter väntar en 4-rätters supé. Nästa dag inleds med en härlig brunch. 31 dec.

NYÅRSSUPÉ GRAND HOTEL MARSTRAND | Välkomna det nya året på Grand Hotel i ett vackert hus med anor och tidsenlig charm från slutet  
av 1800-talet. Här väntar en välsmakande nyårssupé och efterföljande festligheter i baren. 31 dec.



SOCIALA KANALER:

Instagram: @kajkantenvrango
Facebook: Kajkanten Vrångö

Instagram: @pensionatskaret
Facebook: Pensionat Styrsö Skäret

Två öar som lyser lite extra starkt i vintermörkret är Styrsö och Vrångö i Göteborgs 
skärgård. När man besöker öarna är det smått obegripligt att förstå att det ligger en 
storstad i närheten – men det gör det.

Styrsö är platsen där ö-kulturen och stadskulturen möts. Här är avstånden små, vägarna 
smala och bebyggelsen idyllisk. Från öns högsta punkt, Stora Rös, har du en storslagen 
utsikt över de kringliggande holmarna.

Vrångö är den sydligaste av de året runt-bebodda öarna i skärgården. Ön är känd för 
sin vackra natur med många bohuslänska klippstränder. Ett tips är att ta en promenad 
upp till Vrångös gamla lotsutkik där lotsarna förr satt och spanade efter fartyg att hjälpa 
tryggt in till Göteborgs hamn. 

S T Y R S Ö  &  V R Å N G Ö 
S T A D S N Ä R A  S K Ä R G Å R D S I D Y L L E R

JULBORD PENSIONAT STYRSÖ SKÄRET | Så här års doftar det av 
pepparkaksbak och glögg på Pensionat Styrsö Skäret. Att kliva in här är 
som att förflytta sig ett sekel tillbaka i tiden och när snön (förhoppningsvis) 
ligger vit och elden sprakar i kaminen är det dags att smaka på årets julbord, 
med mycket gott från havets skafferi. Möjlighet att boka övernattning.  
22 nov – 20 dec.

JULBORDSPAKET KAJKANTEN VRÅNGÖ | Kajkanten ligger på västsidan 
av Vrångö. Övernatta i en av Kajkantens sjöbodar och få tillgång till 
bastuflotten med uppfriskande vinterbad. Maten äter ni på Skärgårdens 
Café som dukar upp med ett riktigt skärgårdsjulbord – stort sillutbud, 
varmrökt lax från grannön Donsö, nybakt Vrångöbröd och hemtrillade 
köttbullar. Paketerbjudandet gäller 6, 7 och 8 dec. Givetvis kan du bo på 
Kajkanten andra dagar också.

RESEFÖRSLAG 
Brunnsparken → Styrsö/Vrångö (48 resp. 57 min)

Buss Ö-snabben 114 el. spårvagn 11 till Saltholmen + Färja 281 till Styrsö/
Vrångö resp. färja 282 till Styrsö 

Med reservation för ändringar.

Njut av en värmande juldryck från Vrångö!

Ingredienser (1 port): 
2 tsk farinsocker eller mörkt socker  
(rörsocker eller muscovadosocker)
1 kanelstång*
1 tsk honung* 
2 dl starkt kaffe
3 msk löst vispad grädde
1 krm mörkt socker för garnering (valfritt)

* Om du vill göra Irish coffee byter du ut 
kanelstången och honungen mot 4-6 cl 
Tullamore Dew whisky

Gör så här:
Häll sockret i en kopp eller ett glas. Fyll på 
med kaffe. Blanda i honungen och lägg in en 
kanelstång (alternativt så häller du i whiskyn). 
Lägg den löst vispade grädden på toppen och 
garnera med lite mörkt socker.

X - M A S  C O F F E E 
F R Å N  V R Å N G Ö



Området kring Floda & Nääs har något för alla – 
oavsett om du vill upptäcka historiska miljöer, botanisera 
i hantverksbutiker, äta riktigt gott eller bara koppla av i  
en het bastu.

Snöra på dig vandringskängorna och ta med någon 
du gillar på en skön söndagstur längs Gotaleden. Leden 
invigdes i somras och går från Kungsportsplatsen i 
Göteborg hela vägen till Alingsås, på flera ställen passeras 
pendeltågsstationer för dig som bara vill vandra en  
viss sträcka.

F L O D A  &  N Ä Ä S
B R U K S M I L J Ö E R  F Ö R  A L L A  S I N N E N

SOCIALA KANALER:

Instagram: @naasfabriker
Facebook: Nääs Fabriker

Instagram: @garveriet
Facebook: Garveriet i Floda

Instagram: @jernbruket
Facebook: Jernbruket

Instagram: @oijared_resort
Facebook: Öijared Resort

Instagram: @naasslott
Facebook: Nääs slott

Instagram: @vidsavelangen

JUL PÅ NÄÄS SLOTT | Det är enkelt att hitta julkänslan vid Nääs slott. Gå en guidad 
slottsvisning, julpyssla framför granen och smaka på glögg och pepparkakor i slottsköket. 
Helgerna i december serverar Nääs Slottskafé & Restaurang jullunch. Guidade visningar och 
aktiviteter lördagar-söndagar 30 nov – 15 dec, jullunch fredagar-söndagar 6-22 dec.

JULMIDDAG GARVERIET | På Garveriet i Floda serveras en klimatsmart 5-rätters julmiddag 
med utgångspunkt i vad de lokala producenterna erbjuder för säsongen. Du kan även äta 
jullunch och gå på matlagningsevent och provsmakningar. Julmiddag onsdagar-lördagar 
4-21 dec.

JULBORD ÖIJARED | Hotell med relaxavdelning, restaurang och Sveriges största golf-
anläggning – det är Öijared. Välkommen till ett julbord med skogen precis utanför fönstret. 
Möjlighet att boka paket med övernattning. Torsdagar-söndagar 28 nov – 21 dec.

JUL PÅ NÄÄS FABRIKER | Få en försmak av julen på Nääs Fabriker med hantverk, delikatesser, 
food trucks, adventspyssel och tomtebesök. Här kan du även äta ett klassiskt julbord med 
modern touch och möjlighet till övernattning finns. Jul på Nääs Fabriker 30 nov – 1 dec,  
julbord 20 nov – 19 dec.

NYÅRSSUPÉ NÄÄS FABRIKER | Nyårspaketet på Nääs Fabriker innehåller det mesta 
man kan önska av ett nyårsfirande – välkomstdrink, 4-rätters supé, liveunderhållning, 
färgsprakande fyrverkerier och lyxigt boende. 31 dec.

RESEFÖRSLAG 
Göteborgs centralstation → Floda/Nääs (26 resp. 42 min)

Västtåg till Floda station + Buss 533 till Lilla Nääs

Med reservation för ändringar.

Baka årets lussebullar enligt favoritreceptet från 
Garveriets bagare Anna Groneberg!

Deg: 
5 dl mjölk/vegetabilisk mjölk
50 g jäst
940 g siktat Ölandsvete
100 g socker
100 g rapsolja
10 g havssalt
1,5 g saffran
50 st russin

Sockerlag:
1,5 dl vatten
90 g socker

Gör så här:
Stöt saffranet med lite av sockret. Lägg russinen 
i blöt i vatten. Lös upp jästen i mjölken i en bunke, 
tillsätt socker, olja, salt, saffransmixen och cirka 
hälften av mjölet. Blanda så att allt blir jämnt 
fördelat och tillsätt sedan resten av mjölet. 
Arbeta ihop allt till en smidig deg. Använder du 
en köksassistent knådas degen långsamt cirka 
10 minuter. Knådar du för hand stjälper du ut 
degen på en arbetsbänk och knådar den cirka 
5 minuter, låter den vila 20 minuter och knådar 
sedan 5 minuter igen. Låt degen vila 30-40 
minuter under en fuktad kökshandduk.

Dela degen i 25 lika stora bitar. Rulla bitarna 
först runda, sedan lite avlånga och låt dem vila 
i 10 minuter. Rulla sedan ut dem till jämntjocka 
längder som du formar till lussekatter, antingen 
klassiska S där ändarna rullas in åt varsitt håll 
eller fritt efter egen fantasi. Häll av vattnet 
från russinen och stoppa ett russin i mitten av 
varje snurr. Låt lussekatterna jäsa sig ordentligt 
luftiga, 60-90 minuter i rumstemperatur eller i 
kylen över natten. 

Koka upp vattnet och sockret till sockerlagen 
så att sockret löser sig. Låt lagen svalna. Värm 
ugnen till 250 grader och grädda lussekatterna i 
mitten av ugnen 5-10 minuter tills de är gyllene. 
Pensla med sockerlag direkt efter gräddningen.

G A R V E R I E T S  
L U S S E B U L L A R



A L I N G S Å S 
D E N  P I T T O R E S K A  K A F É S T A D E N
Julpyntade kullerstensgator, trähus med förtrollande innergårdar och kaféer i nästan varje gatuhörn – ja, där har 
du Alingsås i adventstid. Bjud med någon du tycker om på en guidad fikavandring och hitta era personliga favoriter 
bland alla nybakade läckerheter.

Ta tåget hit och julshoppa i stadens butiker, gå på julmarknad eller bara strosa runt i vackra Nolhaga slottspark. 
Här hittar du också Nolhaga Parkbad – ett badpalats med bassänger, upplevelsebad och relaxavdelning.

SOCIALA KANALER:

Instagram: @kafestadenalingsas
Facebook: Kaféstaden Alingsås 

RESEFÖRSLAG 
Göteborgs centralstation → Alingsås (27 min)

Västtåg till Alingsås

Med reservation för ändringar.

Inget julbord utan frestelse! Grand Hotel 
Alingsås köksmästare Patrik Ekstrand tillagar 
den klassiska potatisrätten så som han tror 
att stadens stolthet Jonas Alströmer skulle 
önskat den serverad.

Ingredienser: 
1 kg mjölig potatis (gärna närproducerad 
potatis – vi använder Svartemadens)
2 gula lökar
250 g äkta ansjovisfiléer
Ansjovisspadet
4 dl vispgrädde
2 msk ströbröd
4 skivor hyvlat kallt smör (hyvla med osthyvel)

Gör så här:
Värm ugnen till 220 grader. Skala och skär 
potatisen i fina strimlor. Skala och skiva löken 
tunt. Svetta den skivade löken i smör i en 
stekpanna tills den blir mjuk men utan att 
den tar färg. Varva potatis, lök och ansjovis 
i en smord form. Avsluta med potatis. Häll 
på ansjovisspadet och grädden. Strö över 
ströbrödet och lägg på det hyvlade kalla 
smöret. Grädda ” Jonas” frestelse mitt i ugnen 
i 50-60 minuter.

” J O N A S ”  
F R E S T E L S EFIKAVANDRING I JULETID | En guidad fikavandring är det bästa sättet att utforska kaféstaden 

Alingsås på. Under två timmar får du botanisera bland stadens kaféer och samtidigt höra 
historien om hur fikakulturen växte fram. 30 nov, 7, 14 dec.

CHRISTMAS LIGHTS IN ALINGSÅS | När december gör sitt intåg är det dags att tända 
juleljusen i Alingsås. Julmarknad och upplevelser gör att såväl barn som vuxna finner den rätta 
julstämningen. Invigning 30 nov, pågår sedan till 26 dec.

JULMARKNAD NOLBYGÅRD | Nolbygårds Ekobageri & Café ligger på 20 minuters 
promenadavstånd från Alingsås stadskärna. Här väntar en julmarknad med utställare som 
verkligen brinner för det lokala hantverket. 30 nov.

JULBORD GRAND HOTEL | Avnjut en buffé med traditionella favoriter och moderna inslag 
på Grand Hotel Alingsås. Till det väntar en stämningsfull julshow och efterföljande dans. 
Möjlighet att boka övernattning. Julbord med show 16, 22-23, 29-30 nov, 6-7, 12-14, 20 dec, 
jullunch vardagar 18 nov – 20 dec.

NYÅRSSUPÉ GRAND HOTEL | Grand Hotel Alingsås bjuder in till 3-rätters nyårssupé, 
färgsprakande show och dans långt in på småtimmarna. Frukostbuffén blir en bra start på 
det nya året. 31 dec.

JULMARKNAD GRÄFSNÄS SLOTTSRUIN | Gräfsnäs 
slottsruin och park är en härlig plats, inte minst när det 
vankas julmarknad. Servering, lotteri och julkrubba 
kombineras med tomtebesök, sång, musik och dans 
kring granen. 14 dec.



En kvart från Göteborg ligger Gunnebo slott – en oas för dig som vill andas 
historisk jultradition för en stund. Den omsorgsfulla arkitekturen vittnar om 
en tid när detaljer var viktiga och fick kosta vad som krävdes för att skapa 
något i världsklass.

Slottsområdet gör sig lika bra i sommarprakt som i vinterskrud. Strosa 
runt i parken som omger slottet, gå på julmarknad eller njut av ekologiska 
julmåltider. Perfekt för mysiga dagsutflykter med hela familjen eller 
stämningsfulla adventsdejter tillsammans med din partner.

G U N N E B O  S L O T T 
U N I K A  1 7 0 0 - T A L S M I L J Ö E R

RESEFÖRSLAG 
Göteborgs centralstation → Gunnebo slott (26 min)

Västtåg till Mölndals station + Buss 753 till Kristinedal alternativt:
Spårvagn 2 el. 4 till Korsvägen + Buss 753 till Kristinedal

Med reservation för ändringar.

SOCIALA KANALER
Instagram: @gunneboslott

Facebook: Gunnebo Slott och Trädgårdar

JULMARKNAD | Välkommen till en traditionsenlig 
julmarknad i Gunnebos magiska 1700-talsmiljö. Här kan 
du njuta av ekologisk julfika, handla fina hantverksklappar 
och låta dig underhållas av gycklaren Zack. Allt till 
tonerna av sånggruppen Titanias stämningsfulla julvisor.  
23-24 nov, 30 nov – 1 dec. 

JULMIDDAG | Under december dukas det upp för 
julfrukost, jullunch och julmiddag i Gunnebo Kaffehus 
och Krog. Slottets kockar och bagare har tagit vara på 
råvaror från köksträdgårdarna under hela året för att 
kunna erbjuda spännande julmat på ett lekfullt sätt.  
Alla råvaror är ekologiska och köket har uppnått KRAV:s 
högsta certifiering. 2–22 dec.

SLOTTSVISNING | Gunnebo slott har en vacker och 
välbevarad interiör som du endast har möjlighet att se 
tillsammans med en guide. Under vinterhalvåret ges 
guidade rundturer på helgerna. Visningen tar er på 45 
minuter genom hela byggnaden samtidigt som guiden 
berättar sina favoritanekdoter från dåtidens Göteborg. 
Lördagar och söndagar.

En syndigt god julhälsning från  
Gunnebo Bageri!

Ingredienser: 
100 g smör
200 g grädde
250 g socker
140 g ljus sirap
1 tsk vaniljsocker
10 g mald kanel

Gör så här:
Smält smöret i en kastrull. Blanda därefter 
i resterande ingredienser förutom kanelen 
och koka till 122 grader. Klä botten av en form 
(cirka 25 x 25 cm) med bakplåtspapper. Rör 
ner kanelen i kastrullen och häll ut kolasmeten 
i formen. Låt svalna och skär sedan kolan med 
en varm kniv i önskade storlekar. 
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Smartaste sättet att söka avgångstider och köpa biljetter är i appen Västtrafik To Go. Du betalar enkelt med Swish eller betalkort (även utländska kort). 
I Västtrafiks butiker på bland annat Drottningtorget och Nils Ericson Terminalen kan du också få hjälp med biljetter och tider. 

Ombord på fordonen är biljettförsäljningen begränsad och priset högre. Mer information om biljetter och resor på vasttrafik.se

Ta buss, spårvagn, tåg och båt till  
utflyktsmålen strax utanför Göteborg!
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