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VägbeskriVning
Området ligger inom promenad- och cykel-
avstånd från Pixbo och Mölnlycke.
Åk kollektivt Ta buss till Pixbo herrgård 
eller Pixbo dammar.
Åk bil Parkering finns vid Pixbovägen på 
Mölndalssidan. 

Fakta 
Naturområde med rika lövskogar och flera 
gamla dammar. Området fortsätter in i 
Mölndals Stad.

eko FrÅn Förr
Innan kylskåpen fanns användes is för att 
kyla matvaror. Isskåp tillverkades av bleck-
plåt och kyldes med hjälp av isblock, som 
placerades under skåpet. I Torsdammen vid 
Pixbo herrgård sågades isblock ut om vin-
tern och förvarades inbäddade i sågspån i 
en stor isbinge fram till sommaren.

Herrgårdslivet är slut och handelsträdgården 
är nedlagd. Men kvar finns de gamla träden 
− ekarna, lindarna, lönnarna och alla de an-
dra. De stod där även när trädgårdsarbetarna 
krökte sina ryggar och de står där nu när helg-
vandrarna andas efter frisk luft. 

Pixbo herrgård fanns redan under senmedelti-
den och är uppkallad efter släkten Pik. 

Från början fanns möjligen en enkel bygg-
nad, en fäbod eller jaktstuga. Av nuvarande 

bostadshus är nedervåningen från -talet 
och övervåningen är byggd av grosshandlare 
Josef Heyman på -talet. Han förbättrade 
jordbruket och anlade park, handelsträdgård 
och dammar på -talet. Kunskap om träd-
gårdens utseende finns bevarad på ett antal 
mycket välgjorda kartor från  där alla 
buskar och träd är förtecknade. 

Mellan -talet och  producerade 
handelsträdgården frukt och grönsaker som 

såldes i Göteborg. Sex dammar användes 
flitigt till bevattning när herrgården var i 
fullt bruk. De tre nedre dammarna binds 
ihop av kallmurade kanalsystem. I dam-
marna växer bland annat missne, vit näck-
ros och dyblad. Samtidigt fyller dammarna 
en viktig funktion för områdets groddjur.

Hedekskogen sydväst om Pixbo herrgård är 
värdefull med gott om död ved. Många av löv-
träden här är grova och flera hundra år gamla, 
vilket är viktigt för arternas överlevnad och den 
historiska miljön. 

Vid Pixbo herrgård finns en lönn och en 
lind som är över fem respektive fyra meter 
runt om.

På vardagar och helger
Området används flitigt både till vardags och 
på helger av närboende för att motionera eller 
rasta hunden. Den som vill gå lite längre kan 
gå in i Gunnebo kulturreservat med slott och 
trädgårdar. Detta område ligger strax västerut 
inom Mölndals Stad. n

arvet från herrgårdstiden − vackra gamla träd
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tänk pÅ
Allemansrätten gäller inte på tomtmark.

Visste du att?
Vitsippa är en flerårig ört med krypande 
jordstam. Dess latinska namn är Ane-
mone nemorosa. Artnamnet nemorosa 
kommer av grekiskans nemos (lund) och 
syftar på att arten växer i lundar.

tips
När dammarna är istäckta kan du åka 
skridskor på dem.

Framkomlighet
Området har fina stigar som angränsar 
till Herkules lättillgängliga motionsspår 
i Gunneboskogen.

En riktig herrgård skulle ramas in av pampiga träd.

Lek med barkbåt.




