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Vägbeskrivning
Parkering och informationstavla 
för området finns vid Råda säteri  
(N57°39,65',O12°05,41').

Med bil: Från riksväg 40 vid  Mölnlycke motet, 
följ skyltar mot Mölnlycke, därefter mot  
Centrum och sedan mot Råda säteri. 

Med buss: Det finns flera busshållplatser 
nära reservatet. Närmsta hållplats är Råda 
säteri. Se även vasttrafik.se.

Gå och cykla: Från Mölnlycke och Pixbo 
finns fina gång- och cykelbanor till Labbera-
området.

Råda säteri – här finns  
något för alla
I Rådasjöns naturreservat ligger också Råda 
säteri med anor från medeltiden. Nuvaran-
de byggnader är från 1700-talet. I säteriets 
trädgård kan du promenera och dofta på 
kryddväxterna i köksträdgården. Här finns 
också övningsuppgifter för skolklasser. 

Kring Råda säteri har många föreningar sin 
verksamhet. Friluftsfrämjandet Mölnlycke hyr 
ut kanoter till medlemmar och skolklasser.

Natur värd att skydda
Naturen på Labberahalvön är så värdefull att 
den finns med i det europeiska nätverket av 
skyddad natur, Natura 2000. Området är en 
del av Rådasjöns natur reser vat. 

Läs mer om reservatet i foldern Rådasjöns 
naturreservat och i häftet Guide till naturen 
i Härryda kommun. Dessa finns att hämta i 
kommun huset på Råda torg eller i Mölnlycke 
kulturhus. Du kan också  ladda ner dem från 
harryda.se/naturomraden.

På tillgänglighetsdatabasen, t-d.se, hittar du 
information om naturstigens standard.
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Mölndal Labbera, markerat med röd linje, ligger 
på promenadavstånd från Mönlycke.

På Labbera finns många gamla träd. Boken 
har ett tätt lövverk som skuggar marken 
vilket gör att andra växter inte trivs där.

Naturstigen  
och Naturfrågan

– i Rådasjöns naturreservat

Välkommen till



Ta med mobilen och gör 
Naturfrågan

Om du har en smartmobil blir pro-
menaden på Naturstigen extra rolig. 
Här finns nämligen skyltar med frågor 
som du besvarar med hjälp av en app. 
Appen Natur frågan Mölnlycke laddar 
du ner från AppStore eller PlayStore. 

Naturfrågan består av sju skyltar med 
frågor om djur och natur. 

Rådasjön

Råda 
säteri

Labbera-halvön

Hästviken

På Labbera finns mycket  
att upptäcka

Halvön som finns i Rådasjöns natur-
reservat heter Labbera. Här plockar 
du årets första vitsipps bukett, tar ett 
kvällsdopp en ljummen sommarkväll, 
går genom prasslande höstlöv eller 
tar en tur på skridskor på isen.

Ute på Labbera finns flera olika 
stigar. En av dem är Naturstigen och 
här finns skyltar som berättar om 
fåglar, fiskar, insekter, gamla träd 
och en ruin. Naturstigen är cirka två 
kilometer och den är lätt att gå. Här 
får man inte cykla. 

På Labbera finns mysiga ställen för 
en fikapaus. Grilla korv eller laga 
soppa kan du göra vid Hästviken. 

Naturstigen med 
Naturfrågan

Övriga stigar

Ridstig

Kluriga frågor  
– kan du svaren?

Vad kan man äta i naturen? Varför är 
vissa träd så värdefulla? Vilket djur lever 
längst? 

Genom att svara på frågorna lär du dig 
en massa om naturen. 

Ruin

Ruinen på Labbera byggdes på 1800-talet.

Rödhaken, bland många andra 
fåglar, trivs på Labbera.

Gör Naturfrågan ensam eller ihop med någon  
– kanske kan ni tävla om vem som lyckas bäst! 


