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1. Dokumentets syfte 
Detta dokuments syfte är att visa Härryda kommuns viljeriktning för Råda 
säteris framtid och ge vägledning i kommande utveckling av området. 
Dokumentet är övergripande och ska ge underlag för att kommunen ska 
kunna omsätta idéer och förslag till verklighet utifrån prioritetsordning och 
tidplan. Dessutom ska inriktningen vara vägledande vid kommande 
åtgärder, till exempel upphandling av och avtalstecknande med 
driftentreprenörer och hyresgäster på Råda säteri. 
Inriktningsdokumentet ska årligen kompletteras med mer konkreta 
handlings- och åtgärdsplaner som beskriver hur arbetet för genomförandet 
av inriktningen ska bedrivas.  
 

2. Bakgrund 

2.1. Råda säteris historia i korthet 
Råda säteri, beläget i Mölnlycke vid Rådasjön, är en välbevarad 
kulturhistoriskt mycket intressant miljö. Säteriet har anor från medeltiden 
och omnämns redan på 1300-talet. Nuvarande huvudbyggnad uppfördes på 
1700-talet och har huserat flera namnkunniga släkter i den svenska moderna 
historien. Runt huvudbyggnaden finns ett flertal mindre byggnader av olika 
slag. Säteriet byggnadsminnesförklarades 1969 och har särskilda 
skyddsföreskrifter. 
 
Säteriet är beläget i ett naturreservat runt Rådasjön och för reservatet gäller 
särskilda föreskrifter. 
 

2.2. Härryda kommun och Råda säteri 
Härryda kommun äger sedan 1965 området runt Råda säteri, och sedan 1970 
även huvudbyggnaden med tillhörande byggnader. Kort efter förvärvet 
byggde kommunen ridhus, rustade upp huvudbyggnaden, vägen och 
parkeringsplatsen i området. Ett arrendeavtal slöts med Råda Säteri & 
Gästgifveri AB om drift av restaurangverksamhet i huvudbyggnaden.  
 
Under 2011 skrevs ett hyresavtal med Råda Säteri & Gästgifveri AB som 
omfattade alla byggnader samt marken från scoutstugan i öst till 
parkeringen i väst.  Enligt avtalet fick hyresgästen rätt att bedriva 
restaurang-, café-, konferens-, fest- och logiverksamhet, samt rätt att 
anordna aktiviteter så som teater, konserter, utställningar och 
trädgårdsvisningar. Hyresgästen hade även rätt att i andra hand upplåta delar 
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av hyresobjektet till andra verksamheter. Hyresgästen skulle enligt avtalet 
stå för visst inre underhåll samt underhåll och skötsel av delar av 
trädgården.  
 
Kommunstyrelsen antog 2011 ”Program för Råda säteri” och gav 
förvaltningen i uppdrag att utveckla området kring Råda säteri till ett lokalt 
rekreationsområde och till ett mer attraktivt område för närturism.  
 
Utifrån programmet arbetade förvaltningen med att rusta upp parken, 
arrangerade kurser och trädgårdsdagar, aktiviteter för skolelever, arbete med 
skyltning och marknadsföring för att öppna upp parken för allmänheten.  
 
Gerbianska trädgården har tillsammans med kommunen gjort Råda säteri till 
en plats känd för sin park och trädgård, bland annat genom deltagande  
i projektet Gothenburg Green World tillsammans med de stora parkerna i 
regionen, vilket innebar marknadsföring lokalt, nationellt och 
internationellt. I samband med projektet skapades flera av de kända 
rabatterna på området och Råda säteri positionerade sig som en besökspark 
för de trädgårdsintresserade vilket fortfarande lockar besökare till området. 
Även växthuset och köksträdgården tillkom via ett EU-projekt. 
 
23 oktober 2017, i § 291, beslutade kommunstyrelsen om en fortsatt 
inriktning för utvecklingen av Råda som innebar följande:  
 
”Kommunen övertar ansvaret för att utveckla området och ansvarar för 
uthyrning av objekten. Satsningar görs för att göra området till en välkänd 
och naturlig mötesplats för lokalbefolkningen. Årliga aktiviteter arrangeras 
inom bland annat trädgård, kultur, mat och dryck, fritid, naturupplevelser 
och utbildning för att locka dit besökare.”  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-11, § 214, om att befintlig 
budget/plan för 2018-2022 skulle utökas för att skapa förutsättningar för 
genomförande av kommunstyrelsens beslut om inriktning. Beslutet innebar 
en driftbudget med totalt ca 10 500 tkr för treårsperioden 2018-2020 och en 
budget för investeringar om totalt ca 20 500 tkr för femårsperioden 2018-
2022.  
 
Råda Säteri & Gästgiveri AB gick i konkurs 2018 och lämnade därmed 
Råda säteri. Kommunen fick tillbaka rådigheten över Råda säteri i juni 
2018.  
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3. Nuläge 
Förvaltningen har arbetat med uppdraget att utveckla Råda säteri till en 
välkänd och naturlig mötesplats för lokalbefolkningen genom att 
vidareutveckla befintligt driftsätt och ändamål med användningen av 
säteriet.  
 
Sedan kommunen fick rådighet över Råda säteri har en genomgång gjorts av 
avtal för de aktörer och verksamheter som finns i området. I dag är följande 
verksamheter etablerade på området och har någon form av avtal med 
kommunen för sin verksamhet; Gerbianska Trädgården, Trädgårdscaféet, 
Nordiska Kafferosteriet, Råda ridklubb, Friluftsfrämjandet, Råda 
sportfiskeklubb, Mölnlycke Biodlarförening och Hermods. Dessutom finns 
tillfälligt några aktörer på plats i Hantverkshuset under sommaren 2019. 
Dialog pågår med andra aktörer som visat intresse av att etablera sig på 
området.  
 
En upphandling har gjorts av caféverksamhet och sedan juni 2019 finns 
Trädgårdscaféet på plats.  
 
För arbetet med underhåll och renovering av de olika byggnaderna inom 
området finns en vårdplan upprättad som pekar ut behov av åtgärder både 
kort- och långsiktigt. För varje byggnad finns dessutom ett åtgärdsprogram 
som ytterligare konkretiserar vad som behöver göras och utifrån detta görs 
prioriteringar och tidsplaner. Åtgärder är avstämda med Länsstyrelsen för 
att följa skyddsbestämmelserna utifrån att byggnaderna är 
byggnadsminnesmärkta. I förvaltningens Fastighetsenhet finns en särskild 
projektledare som arbetar med fokus på Råda säteri.  
 
Råda säteris park och trädgård ska både förvaltas och utvecklas. Kommunen 
har gjort en upphandling av grönyteskötseln i området, då det tidigare 
avtalet löpte ut. Det finns ett förslag till program för utveckling av säteriets 
park och trädgård, utarbetat 2016 av Kolbjörn Waern, landskapsarkitekt för 
kulturhistoriska miljöer.  
 
I juni 2018 tillsatte kommunen också en tjänst som besöksnäringsutvecklare 
med uppdrag att vara projektledare för arbetet med Råda säteri och att driva 
utvecklingen på området.   
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4. Inriktningen för Råda säteri

4.1. Inledning  
Här beskrivs inriktningen för fortsatt utveckling av Råda säteri. Inriktningen 
beskrivs via ett övergripande mål, en vision, tre värdeord samt en 
upplevelseidé. Detta utgör sammantaget det som ska styra och genomsyra 
Råda säteris framtida utveckling.  

Råda säteri har alla förutsättningar för att utvecklas till en välkänd och 
naturlig mötesplats för lokalbefolkningen. Råda säteri har historien, platsen, 
husen, trädgården, naturen, människorna, kulturen, kunnandet och nätverken 
– här finns en unik potential.

Kommunen har anlitat Jonas Holmsgård och Philip Rafstedt, destinations- 
och konceptutvecklare, för att göra en studie med syfte att skapa en bild av 
platsens förutsättningar och hur den bäst förvaltas för att skapa ett fortsatt 
och långsiktigt mervärde för Härrydaborna. Uppdraget har varit uppdelat i 
två delar: dels att göra en nulägesanalys, dels att föreslå en riktning framåt. 
Resultatet presenteras i en rapport: Förstudie & riktning för framtida 
verksamhet på Råda säteri, se bilaga. Rapporten och dess slutsatser och 
rekommendationer utgör grund för detta inriktningsdokument.  

4.2. Övergripande mål 
Det övergripande målet är att öka områdets attraktionskraft och stärka Råda 
säteri som besöksmål.  

4.3. Vision 
Råda Säteri ska vara en levande och modern säterimiljö, 
kommuninvånarnas självklara mötesplats oavsett generation, bakgrund 
eller tid på året.  

4.4. Värdeord 
Visionen beskriver nycklarna för Råda säteris fortsatta utveckling. För att 
ytterligare förstärka identitet och riktning kompletteras visionen med tre 
värdeord.  

• Tillgängligt - Råda säteri ska vara öppet, välkomnande och
inkluderande.

• Relevant - Råda säteri ska vara förankrat, uppdaterat och intressant,

• Dynamiskt - Råda säteri ska vara levande, överraskande och djärvt.
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4.5. Upplevelseidé 
Råda säteri är på många sätt unikt, här finns historia och framtid, kultur och 
natur, aktiviteter och upplevelser. Ett besök på Råda ska alltid erbjuda en 
känsla av de möjligheter som området bjuder, alltid locka till att vilja 
komma tillbaka.  
 
Några grundläggande delar i vad som ska skapa upplevelsen på Råda säteri 
är följande; 
 
Det enkla och det äkta ska vara utgångspunkt, finessen med enkelhet och 
strävan efter äktheten i upplevelser ska löpa som en röd tråd på Råda säteri. 
Råda ska vara som ett ”vardagsrum” för besökarna, det förutsätter en 
vardaglig enkelhet men också en charm och värme.  
 
Den gröna trenden ska synas på Råda, t ex genom hur park och trädgård 
utvecklas och görs tillgängliga för besökarna samt i utbud både vad gäller 
aktiviteter som sortiment. Det kan också handla om att odla själv, att handla 
närodlat och närproducerat eller att få kunskap om odling.   
 
Den historia och de kulturminnen som präglar området ska kännas och 
kunna återupplevas, t ex genom modern teknik, arkitektur, konst, mat, lek, 
fritid eller med skådespel. Här möts historien, samtiden och framtiden.  
 

4.6. Ekonomi 
Kommunfullmäktiges beslut i december 2017 innebar att en drift- och 
investeringsbudget tillskapades för arbetet med Råda säteri. En 
grundläggande del i inriktningen framåt är att Råda säteri så långt det är 
möjligt ska bära sina egna kostnader. Därför är intäkter, t ex från uthyrning 
av lokaler och byggnader inom området, av största vikt. 
 
 
 

5. Genomförandets första steg 
Arbetet med att genomföra inriktningen och att förverkliga visionen ska 
utgå från dessa punkter:  
 

5.1. Lyft det som är bra – förstärk samverkan 
Det finns redan mycket bra på Råda säteri som tillsammans skapar ett 
självklart besöksmål. Här finns kommersiella aktörer, föreningsliv och 
kulturutbud som tillsammans med kommunen blir partners i 
utvecklingsarbetet. Det som redan finns på plats ska lyftas mer och genom 
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samverkan och samarbete kan ytterligare mervärden skapas, olika 
arrangemang/aktiviteter kan komplettera och stötta varandra. 
 

5.2. Tydlig profil och identitet – återuppbygg varumärket 
Råda säteri har alltid varit en levande miljö och ska fortsätta vara relevant i 
sin samtid. Profil, inriktning och identitet för Råda säteri behöver förstärkas 
och förankras. Varumärket behöver återuppbyggas och på ett tydligt sätt 
kommunicera ett modernt säteri i en attraktiv kulturhistorisk miljö som är 
relevant som ett nutida levande besöksmål.  
 

5.3. Kommunicera 
För den fortsatta utvecklingen av Råda säteri är kommunikation helt 
centralt. Det handlar om att kommunicera det som faktiskt redan skapar ett 
innehåll till platsen, t ex badplats, park och trädgård, café, plantskola och 
ridhus. Det handlar också om att ta fram en grafisk profil och att göra ett 
program för hur skyltningen på området ska utformas, hur 
kommunikationen ska se ut i media respektive på plats och vilken tonalitet 
som ska användas. 
 

5.4. Aktivera – skapa fler aktiviteter 
Aktiviteter och event som appellerar till matupplevelser, park och trädgård, 
natur, barn och familj, hantverk, kultur och historia kommer ha en given 
plats på Råda säteri. Här kommer en samverkan ske med de verksamheter 
som idag finns på Råda säteri samt med andra som kan vara aktuella vid 
respektive tillfälle. Arbete ska ske systematiskt och i bred samverkan för att 
planera och genomföra aktiviteter, t ex genom kalendarium, årshjul och 
kontinuerliga samverkansmöten med alla aktörer.  
 

5.5. Addera – nya verksamheter, nya upplevelser 
Matupplevelser kommer vara en de viktigaste besöksanledningarna över 
året jämte besök i park och trädgård. I stora huset bör det finnas en 
restaurang som drivs av en extern aktör och som går i linje med den 
upplevelseidé som beskrevs ovan. Det bör också skapas fler platser för 
servering i park och trädgård samt i anslutning till och runt om det stora 
huset för att öka attraktionen som besöksmål generellt och för restaurangen i 
synnerhet. 
 
Även fastigheter som idag inte används bör så långt det är möjligt hyras ut 
till aktörer/verksamheter som har utbud och aktiviteter som ligger i linje 
med den nu angivna inriktningen.  
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Trädgård och park är till för alla och det finns idag flera sittplatser med bord 
och stolar för medhavd fika. Att skapa fler integrerade picknickplatser i 
trädgården är ett sätt att öka attraktionskraften till området.  
Att addera en naturlekplats till området skulle också innebära att 
attraktionskraften för t ex barnfamiljer ökar. 
 

5.6. Underhåll och utveckling - byggnader, park och trädgård 
Arbetet med underhåll och utveckling av byggnaderna inom området sker 
med förslaget till vårdplan och detta inriktningsdokument som grund.  
Förslaget till program för utveckling av park och trädgård ska uppdateras 
med inriktningsdokumentet som bas för att ge underlag för 
ställningstaganden kring fortsatt utveckling av park och trädgård.  
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