


Välkommen till

Grästorp är en öppen och välkomnande kommun, mot varje 
enskild individ, varje företag och varje organisation vi möter. 

Här skapar vi en meningsfull framtid tillsammans som vi tar 
oss an med glädje och vi gör det omöjliga möjligt varje dag.

I Grästorp har du nära till allt. Här upptäcker du fantastisk 
natur, ett stort utbud av fritidsaktiviteter och ett varierat  
kulturutbud. Du hittar allt i och kring tätorten.

Med sitt fantastiska läge i närheten av Vänern finns det något 
för alla i Grästorp. I denna broschyr kan du läsa mer om vad 
Grästorp kan erbjuda!
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Nära till naturupplevelser
Halle- och Hunneberg
Strax utanför tätorten hittar du pärlan Halle- och Hunneberg.  
Bergen, som kallas Älgens berg, erbjuder mäktig utsikt och 
unika skogsmiljöer. För den äventyrlige finns alltifrån älgsafari 
till downhill. Från utsiktsplatsen möts du av slående vyer över 
Grästorpsslätten och Dätterns fågelrika landskap. På  
Kungajaktsmuseet Älgens Berg kan du verkligen kliva in i  
bergens spännande värld.

Dättern
Dättern i Grästorp är en vik vid Vänerns sydkust. Kuststräckan 
är ett mecka för fågelintresserade och andra natur- 
älskare.

Nossan och Forshall
Den natursköna ån Nossan rinner genom Grästorp. Följ  
promenadstråken intill ån för naturupplevelser mitt i centrum. 
Vid Forshall övergår ån till läckra vattenfall som förgyller  
Forshallspromenaden. Du kan även testa fiskelyckan i ån om du 
skaffar fiskekort.

Skubbet
Vid rekreationsområdet Skubbet hittar du både motionsspår 
och mountainbikespår. Det ger dig möjlighet till motion i olika 
former nära naturen, bara ett stenkast från centrum.





En geopark är ett område med geologi av internationell betydelse.  
Projektet Platåbergens Geopark jobbar för att platåbergslandskapet 
i Västergötland ska få status som Sveriges första Unesco Globala 
Geopark. Området sträcker sig över nio kommuner: Trollhättan, 
Vänersborg, Grästorp, Lidköping, Götene, Skara, Mariestad, Skövde 
och Falköping. Grästorps kommun är projektägare.

Platåbergens Geopark - 
lager av historia

Floutsikten

Gyllene spiken



I en geopark får du upptäcka sambanden mellan geologi, biologi 
och kulturhistoria. Besök platåbergen och dess omgivningar och 
upplev vindlande historiska berättelser och skeenden. Följ med 
på tidsresan genom 1700 miljoner år! 

Från Grästorp har du nära till flera av besöksmålen i  
platåbergslandskapet, exempelvis Floutsikten och Gyllene  
spiken. 

Vid Floutsikten står du på kanten av Hunnebergs diabasplatå, 
och har en vidunderlig utsikt över ett vidsträckt platt landskap 
med bördiga jordar – Västgötaslätten. 

Gyllene Spiken
På östra sidan av Hunneberg sitter en gyllene spik i väggen. 
Jordklotets historia är indelad i olika tidsåldrar – den geologiska 
tidsskalan. Varje geologisk tidsålder har en referenspunkt  
någonstans i världen. Gyllene spiken är en sådan referenspunkt!

Floutsikten

Diabasbrottet på Hunneberg

www.platabergensgeopark.se



Lokalproducerat
- med Sveriges första reko-ring

Grästorp värnar det närodlade och det 
var här Sveriges första reko-ring  
startades 2016. Du kan njuta av  
lokalproducerade varor på flera håll i 
kommunen.

Vid rastplatsen Tre Älgar kan du ta del 
av det fantastiska skafferi naturen har 
att erbjuda på Bonnamarknaden.  
Marknaden äger vanligtvis rum sista 
söndagen i månaden under sommar- 
månaderna.

På Mäjens Glass & Maräng hittar du 
gårdstillverkade glassar, maränger,  
bakelser, tårtor och bröd.
Passa på att smaka på glass gjord på 
närproducerade råvaror och  
säsongsbaserade smaksättningar. 

Du kan också besöka Mossängens gård 
under sommarhalvåret. I gårdsbutiken 
hittar du läckra varor som exempelvis 
honung, marmelader och aronia. 

Du kan läsa mer om lokal mat på
www.vastsverige.com/grastorp/ratt-fran-slatt/



Landa på landet
Grästorp är en fantastisk plats för dig som vill landa i en lantlig 
omgivning, utan vardagens måsten och stadens puls. Här kan 
du tanka energi från naturen och skapa äkta familjemys. Landa i 
lugnet på landet och få tid för varandra.

Du som är på besök kan bo på vår uppskattade camping som 
är placerad intill vårt badhus. Det passar perfekt för den som 
vill svalka sig efter dagens utflykter. Det finns även flera stugor 
att hyra och andra boendealternativ för den som verkligen vill 
landa på landet.

Du kan läsa mer på
www.vastsverige.com/grastorp



Museum
För dig som vill veta mer om Grästorp och landsbygden finns 
två museer i Grästorp. Grästorps museum har flera  
utställningar och uppbyggda gammaldags miljöer. På Särestad 
landsbygdsmuseum hittar du Västsveriges största samling av 
jordbruksmaskiner. Här finns över 3000 föremål från de senaste 
10 000 åren.

Nöjesanläggningar 
Om du är ute efter något pulshöjande finns äventyrsaktiviteten  
Hidden Logic där du och dina medspelare får lösa gåtor med 
hjälp av ledtrådar och logiskt tänkade. För våghalsiga vuxna och 
barn över 12 år finns även Spökhuset i Grästorp där du möter 
flera skräckinjagande typer.

Shopping
För dig som är shoppingsugen finns ett 30-tal lokala butiker i 
Grästorp där du får personlig service och gott bemötande.

Aktiviteter för alla



Kultur och evenemang 
Kulturlivet i Grästorp har något för alla. I Kulturhuset  
arrangeras varierade aktiviteter varje vecka. Här hittar du också 
ett välsorterat bibliotek, café och konferenslokaler.

I Konserthuset kan du besöka den populära Grästorpsrevyn 
och andra evenemang. Du kan njuta av musik, biovisning och  
föreläsningar.

För barn och unga som vill lära sig spela instrument, teater och 
annat är kommunens kulturskola det självklara alternativet.

Under Kulturveckan på våren fylls Kulturhuset och torget 
med spännande aktiviteter och underhållning. På sommaren är 
det Grästorpsfestivalen som bjuder på folkfest, ofta i form av 
karnevalståg, motorutställning, karuseller och underhållning. På 
hösten lyser samhället upp under Nossan Ljusfestival.

Besök evenemangs- 
kalendern på  
www.grastorp.se för 
alla våra evenemang.
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Nossan Ljusfestival

Varje höst lyser Grästorp upp under en vecka när Nossan 
Ljusfestival bjuder på en ljusupplevelse utöver det vanliga. 
Cirka 25 000 besökare kommer årligen för att se den vackra 
ljussättningen.

Festivalen sträcker sig två kilometer längs med vattendraget 
Nossan i centrala Grästorp. Utöver den fina ljusprakten 
kan du även besöka spök- och trollskogen längs med  
promenaden.

För den som vill värma sig finns både mat och dryck i tält 
på festivalområdet. Du kan även njuta av varierad  
underhållning med flera av Sveriges stora artister under 
hela veckan.

Allt arbete inför och under festivalen utförs ideellt av de 
närmare 200 eldsjälarna i Grästorps Framtidsförening.

Du kan läsa mer på  
www.nossanljusfestival.se



I våra verksamheter arbetar vi aktivt med att få människor att 
känna sig välkomna. Vårt värdskap märks av i varje möte med 
våra invånare, besökare, företagare och mellan våra anställda.
Det har bidragit till att våra verksamheter flera gånger prisats 
och att vi har ett företagsklimat i toppklass.

Tilliten till varandra gör att vi vågar satsa i Grästorp. Därför 
ligger vi ofta i framkant och det händer ständigt något nytt och 
spännande i vår kommun.

En liten kommun med stort hjärta



Grästorp har ett sprudlande 
föreningsliv. Med cirka 100  
föreningar finns det något för 
alla. Du kan engagera dig i  
alltifrån hembygds- och  
bygdegårdsföreningar till  
Grästorps framtidsförening.

För den som vill idrotta finns 
det ett stort utbud av  
idrottsanläggningar och  
idrottsföreningar. Det finns  
ishall, badhus, ridskola,  
golfbana, skyttebana och  
mycket annat i kommunen.

Idrott och 
föreningar

Du kan hitta en
förening som passar 

just dig på
 www.grastorp.se



Upptäck mer på 
www.grastorp.se

www.vastsverige.com/grastorp

Eller besök oss på  
Jon Jespersgatan 28


