Företag för en
hållbar värld
Vägen ut! kooperativen har
11 sociala företag med en
omsättning på 32 Mkr om året.
Vi är drygt 100 anställda.
De flesta av oss har gått från
bidragstagare till företagare.
Fler än 200 personer deltar i
det dagliga arbetet.
Våra företag finns på flera håll
i landet och sprids genom
social franchising.
Alla våra företag har dubbla
uppdrag. Dels säljs miljövänliga
produkter och tjänster. Dels
skapas arbete åt människor
som inte kommer in på
arbetsmarknaden.

Besök vår web shop
webshop.vagenut.coop

Ängås Trädgård
Trädgårdskafé och gårdsbutik
Ängås Trädgård driver kafé med uteservering och gårdsbutik under vår- och
sommarsäsong. Här serveras ekologiskt kaffe och hembakat under äppelträdens
skugga eller vid den doftande örtagården.
Ängås Trädgård är öppen för allmänheten och alla är välkomna att när som helst
besöka trädgården och följa dess utveckling. Här finns bland annat örtagård, grönsaksland, fruktträd, rabatter, skogsträdgård, växthusodling, biodling och höns.

Våra öppettider
Under säsong, slutet av april till mitten av september, har vi öppet alla dagar
11.00–15.00 (stängt midsommarhelgen).

I gårdsbutiken kan du köpa
•
•
•
•
•
•
•
•

Medicinalväxter och örter
Perenner och sommarblommor
Sommarblommor i amplar
Grönsaker efter säsong
Hantverk
Inläggningar
Honung från egna bin
Snittbuketter

Plocka din egen bukett
Under säsong är du välkommen att plocka din egen bukett i våra rabatter.
Vill du så hjälper vi till att binda den.

Historisk miljö och ekologisk profil
Vägen ut Ängås Trädgård
Besöksadress:
Ängås Gård 1
421 47 VÄSTRA FRÖLUNDA
Tel 010-707 93 40
www.vagenut.coop
Postadress:
Fiskhamnsgatan 41 D
414 58 Göteborg

Ängås Gård är ursprungligen en lantgård med anor från 1500-talet. Vi driver såväl
trädgården som företaget med ekologisk profil. För oss är hållbar utveckling, närproducerat och rättvisemärkt en självklarhet. Vi välkomnar arbetstränande som vill
lära sig om odling och trädgårdsskötsel utifrån aspekter som miljö, ekologi, ekonomi
och samhällsansvar.

