
Välkommen till

www.seglora.se

Seglora ligger naturskönt mellan Borås och Kinna. 
Seglora är mest känt för den gamla kyrkan, som tidi-
gare låg här och 1916 flyttades till Skansen i Stock-
holm. Men det finns mycket annat också.

• Vackra stenvalvsbroar över Viskan
• Seglora träsk, en fågellokal på Södra Älvsborgs 
  ornitologiska förenings topplista
• Tranhults naturreservat utefter Viskan mot 
  Svaneholm
• Fina stränder med bad vid Bua strand
• Kulturled runt kyrkbyn, separat broschyr

Fiskekort för Viskan och Stora Hålsjön
Seglora familjecamping  tel: 0320-910 20

Fiskekort för Stora Hålsjön
Lennart Svensson, Bua  tel: 0320-931 16

Fiskekort för Uppsalen, Västersjön och 
Grunnasjön
Håkan Persson tel: 033-25 31 62

Tack vare medel för lokal utveckling från Borås stad 
har denna broschyr kommit till stånd.
Foto: Jan Vinkvist 

SEGLORA



Den gamla 
prästgården
byggdes år 1793. 
Efter att kyrko-
herden flyttade till 
Fritsla 1918 blev 
prästgården kom-
ministerboställe 
och jordbruket 
blev utarrenderat. 
År 1940 flyttade komministern till den nya prästgården och den 
gamla användes som militärförläggning under kriget. År 1949 
överläts vården av huset till Stiftelsen Seglora gamla prästgård 
och år 1950 bildades Seglora hembygdsförening och den har 
sedan dess haft sin hemvist i prästgården. Den gamla prästgården 
är skyddat byggnadsminne sedan 1963.
Varje midsommarafton samlas bygdens folk och många hitresan-
de för att klä midsommarstången och dansa. Det är ett välbesökt 
arrangemang.

Friluftsliv och motion 
Fiske. Seglora kan erbjuda fiske i Stora Hålsjön där det bland 
fiskarna förekommer gös, gädda, abborre och sik tillsammans 
med ytterligare ett tiotal arter. 
Fiskekort säljes hos Lennart Svensson, Bua 
tel.  0320-931 16

Bad. Vid Buastrand finns 
en härlig badstrand som är 
mycket barnvänlig.

För de som ägnar sig åt 
klättring finns två bra berg i 
Seglora.

Skolhuset, som nu är bygdegård, stod klart år 1862 och när den 
nya skolan på andra sidan vägen byggdes användes skolhuset 
bl.a av försvaret under 2a världskriget och av Svenska Lands-
bygdens Ungdomsförbund SLU och år 1984 fick bygdegårds-
föreningen överta huset som var i mycket dåligt skick. Efter 
renovering med mycket ideella krafter var den klar 1992 och 
idag används den flitigt för bl.a. möten, bröllop, privata fester, 
underhållning m.m.
I anslutning till bygdegården finns Seglora familjecamping 
med sex välutrustade stugor med fyra bäddar i varje, 12 cam-
pingtomter, kanotuthyrning och kiosk. www.seglora.se 

Paddla Kanot. Vid Seglora familjecamping kan du hyra kanot 
och där finns också en iläggningsplats.

Seglora kyrka
byggdes i nygotisk arkitektur och 
invigdes 1903 och fick då ersätta den 
tidigare 1700-talskyrkan, som år 1916 
såldes till Skansen i Stockholm. På 
kyrkogården är den gamla kyrkplatsen 
markerad med häck och en minnessten. 
Fem vackra stigluckor (portar) finns 
också bevarade kring kyrkogården.

Vandringsleder
Ekleden är en vandrings-, rid- och mountainbikeled som knyter 
samman Häggåns och Viskans dalgångar. Ett tjugotal informa-
tionsskyltar längs leden berättar om natur, kultur, människor och 
traktens historia.  Längd: ca 22 km 
Webbsida: www.vastsverige.com/mark

Destination Viskan knyter samman fem kommuner och har en 
sträcka på ca 14 mil. Strand möter land, natur möter stad, och 
människor möts kring kultur, cykling, paddling, fiske, bad......  
Webbsida: www.destinationviskan.se

Västgötaleden passerar Seglora på sin färd genom Västergöt-
land.  Webbsida: www.enjoysweden.se/object/vastgotaleden

Natur och kulturvärden
Vid inlandsisens avsmältning var Viskadalen en smal fjord. Fjor-
den nådde som längst fram till Tranhult. Lind, ek, ask och alm 
växer i reservatet, 
omgärdade av has-
sel, olvon och try. 
Området har en rik 
flora av växter och 
den största rariteten 
är rosenglim som 
här har sin enda 
kända spontana fö-
rekomst i Sverige.
Vid Viskadalens 
folkhögskola finns 
parkering vid informationsskylten och sedan följer man den 
markerade stigen till reservatet.

Upptröst är ett av Borås stads allra vackraste odlingslandskap 
med sina vällagda stenmurar som följer den kuperade terrängen 
på ett nästan magiskt vis.

Vid Östra Hunghult präglas landskapsbilden av ett stort antal 
steniga och vackra björkhagar.

Seglora träsk (Nolängarna), bildades av att man byggde kraft-
verk i Rydal. Det som tidigare delvis var betes- och åkermark 
bildar idag Seglora träsk. Här har man på en del ställen täta 
bestånd av vass, vilket ger gott skydd åt häckande fågel.

I sluttningarna ner mot Stora Hålsjön vid Eskilsered utbreder sig 
ett lummigt beteslandskap där lövskogen har ett rikt fågelliv.

Läpparhult, de steniga 
markerna och den kuperade 
terrängen med inslag av 
lövdungar och klippbranter 
ger området ett särpräglat 
utseende. Här växer rikligt 
med backsippa tillsammans 
med ängshavre och bockrot.

Läs mer om upplevelser i västsverige på 
Webbsida: www.vastsverige.com

Läs mer om Seglora på Webbsida: www.seglora.se och i separat 
broschyr om Seglora kulturled

Seglora bygdegård


