
TIDERNAS 
TOLLERED
PROJEKTET PÅGICK 2011-2013

SYFTE: 
ATT BEVARA OCH LEVANDEGÖRA 
HISTORIEN OM 
BRUKSSAMHÄLLETS FÖRÄNDRING 
GENOM FYRA ÅRHUNDRADEN.

TOLLERED, LERUMS KOMMUN



Orten Tollered är 
fortfarande väldigt 
tydligt uppmärkt. 

Det är lätt att hitta 
med hjälp av alla  
vägvisningsskyltar



De historiska informationsskyltarna syns tydligt 
på en mängd platser och byggnader när man 
vandrar runt i samhället.



Natursköna 
vandringsleden 
GOTALEDEN 
passerar genom 
Tollereds 
charmiga 
arbetarbostäder.



Den översiktliga kartskylten mitt i Tollered 
gör det lätt att hitta i byn.



Byn Tollered upplevs nu som en tydligare del av helheten i och med det senare
projektet Destination Sävelången. Det har blivit ett betydande flöde och företagande
vid Nääs Fabriker och på fabriksområden på bägge sidor av motorvägen.  
Samarbete sker vid evenemang - både för att skapa innehåll
men också för att lösa praktiska saker kring ex. parkering. 



På siten https://bruksortsvandring.se kan man enkelt boka 
en allmän eller privat historisk guidning. 

Vandringen är max 1 km och passar även rörelsehindrade och 
människor med trötta ben.



Markus Eriksson, historieguiden som till vardags
driver den strategiska kommunikationsbyrån
Peanuts. Han är även ordförande i Nya Tollereds
byalag där han jobbar tillsammans med Maria 
Jerenvik som till vardags är näringslivsutvecklare 
på Lerums kommun



NYA TOLLEREDS 
BYALAG

 Efter leaderprojektets
slut 2013 var manga 
trötta och det har dröjt
ett tag tills kreativiteten
åter börjat flöda.

 Våren 2021 blev det ett
generationsskifte i
byalaget. Den nya
styrelsen består nu av 
13 pigga eldsjälar med 
en mängd nya
spännande idéer att ta 
tag i.



Föreningen 
Tolleredsminnen 
har som syfte att bevara 
kulturarvet i Tollered med 
omnejd.

På Facebook har den private 
gruppen som delar minnen och 
gamla bilder hela 718 
medlemmar.

I dagarna släpps en ny bok 
som föreningen har tagit fram.



Engagerade pensionärer har tillsammans med 
Peanuts tagit fram den nya boken

Minnen från Tollered, 
bilder och berättelser om livet kring Nääs fabriker. 

Boksläpp vid advent 2022!



FÖRENINGSLIVET FINNS KVAR OCH 
ENGAGEMANGET BRINNER I TOLLERED!

BILDERNA ÄR HÄMTADE FRÅN OLIKA FACEBOOKSIDOR, 
OCH PEANUTS I SYNNERHET.


