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Lydde Gård i Västergötland ansluter sig till STF  

  

Svenska Turistföreningen, STF har cirka 250 boenden runt om i Sverige. Gemensamt för 

dem alla är att de ska vara personliga, genuina och hållbara med fokus på natur och 

kulturupplevelser. Nu ansluter sig Lydde Gård till STF familjen, som ett av 

tolv nya samarbeten sedan årsskiftet.   

  

Lydde Gård är en så kallad förläggargård med textila anor belägen mitt i Tygriket i den vackra 

Häggådalen mellan Borås och Varberg. Gården har med varsam hand renoverats och 

förvandlats av ägaren och skaparen Lars Larson till ett gårdshotell som 

verkligen känns både genuint och personligt. Hållbarheten har alltid varit i 

fokus och gården har fått fina utmärkelser för dess byggnadsvård och miljöarbete.   

  

- Vi kände att Lydde Gård förtjänade att vara en del av en större sammanhang som delar våra 

värderingar om hållbarhet och äkta värdskap. Tillsammans med STF kan Lydde Gård inspirera 

till resor i Sverige genom relevanta koncept med fokus på natur, kultur och upplevelser, säger 

ägaren Lars Larson på Lydde Gård  

  

STF är en ideell medlemsförening, grundad 1885 som arbetar för att alla ska ha tillgång till 

Sveriges natur och kultur, idag och i framtiden. Det kräver bland annat bättre möjligheter att 

turista hållbart, bra boenden runt om i landet, att slå vakt om allemansrätten och inte minst 

inspirera och guida till nya äventyr. STF driver ett 50-tal boenden i egen regi, främst i fjällen. 

Förutom dessa finns cirka 180 boenden anslutna till STF. De ägs och drivs av egna företagare och 

är noga utvalda.  

  

- Vi arbetar ständigt med att hitta nya intressanta platser för våra medlemmar och gäster. Genom 

att samarbeta med entreprenörer som erbjuder hållbara upplevelser kring natur och kultur kan 

STF få fler att upptäcka Sverige och via oss kan dessa aktörer få fler att hitta till just dem. Jag är 

väldigt glad över att få hälsa Lars och Lydde Gård välkomna till STF. Det är inte bara ett 

underbart ställe, Lars bjuder även på ett värdskap i världsklass, säger Maria Ros Hjelm, 

generalsekreterare STF.  

  

Högupplösta bilder för fri publicering,   

https://stffrontend.qbank.se/selection/eb7cf932b7eb4ef6c23ae2c7d2fa5466  

  

webbplats: www.svenskaturistforeningen.se/lyddegard   

   

Se alla nya boenden här: www.svenskaturistföreningen.se/nyaboenden  

  

För ytterligare information, vänligen kontakta  

Lars Larson Lydde gård   

info@lyddegard.se    

0320-121 10  

  

Yvonne Mosell, regionansvarig södra Sverige, STF   

070 622 85 62  

yvonne.mosell@stfturist.se   
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