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Aktörer
Teckenförklaring
99

Nummer

Konst och hantverk

Café

Aktiviteter

Boende

Mat och dryck

Antikviteter

X

Tips för barnen
Handel

Siffran i symbolen hänvisar till kartan.

Ateljé Helldin

1

Här finns det mesta i sytt som förkläden, spishanddukar, grytlappar,
kassar och kuddar. Jag syr även babynest, rockabillykjolar och
konståkningsklänningar. Jag tillverkar smycken i både tenntråd och hematit.
Jag säljer min egen honung. Det finns även Loppis! Öppettider efter
överenskommelse. Under hela året - Ring mig!
? Ova Bagarebo, Britt-Marie Helldin,
0511 - 230 63 , 0701 - 75 61 63 www.helldins.se

Ateljé Matteus

2

Öppen ateljé med akryl och oljemålningar. Ateljén används också för
samtals- och bildterapi, få information och ta möjlighet att boka prova-på
tillfällen. Trädgårdsodlade perenner säljes.
Öppettider efter överenskommelse.
? Ledsjö Stengårdsslätten, Ulrika Matteusson,
0722-255213, www.ateljematteus.se

Ateljé Målande Systrar

3

Varmt Välkommen till Galleriladan på Lilla Skedeslid. I år visas tavlor i
akvarell och blandteknik.
Öppettider efter överenskommelse.
? Medelplana, Lilla Skedeslid, Agneta Olsson 070-888 98 08

Ateljé Sylvia Block

4

Öppen ateljé. Måleri – Skulptur - Textil design.
Öppettider efter överenskommelse.
? Hällekis, Sjöråsvägen 8, Sylvia Block 070-256 76 58, www.sylviablock.se

5

Avrebeka

5

Sytt o broderat, barn och vuxen kläder, tyg, sybehör,garn, Juki symaskiner.
Garn. Öppettider efter överenskommelse.
? Götene, Lidköpingsvägen 22, Aiga Vevere 0703813551, FB Avrebeka

Biskopsborgen i Husaby

6

Några hundra meter väster om kyrkan i Husaby reser sig ruinerna av
den forna biskopsborgen. Borgen består av ett mäktigt tornhus och en
omgivande ringmur i sten med anslutande mindre byggnader i korsvirke
och tegel. På Biskopsborgens Vandrarhem och B&B kan ni njuta av den
historiskt spännande och härliga gårdsmiljön från 900-talet. På Bispgården
kan du välja att bo i en liten lägenhet med självhushållning ovanför stallet
eller att bo i mangårdsbyggnaden.
Öppettider: hela året. Guidning i borgen och källan efter överenskommelse.
? Husaby, Bispgården, Lotta Unger, 070- 090 40 76 www.biskopsborgen.se

Bryggeriet i Götene

7

Bryggeriet i Götene är den småskaliga affinören med stort hjärta för god
ost. Vi bedriver hantverksmässig mognadslagring av hårdost, främst från
svenska ysterier. Bryggeriet i Götene är hittills den enda affinören som
skrivit under ostmanifest.se, som vill värna den svenska ostkulturen och
mathantverket i att producera, lagra och marknadsföra svenska ostar.
Välkommen till vår lilla osthandel som ligger centralt i Götene. Hos oss kan
du köpa goda och smakrika ostar.
Öppettider: : 8 juli 13-18, 22 juli 13-15, 19 augusti 13-18
? Götene, Lidköpingsvägen 24, Ulrika Åkesson 0703-10 56 30, www.
bryggerietigotene.se , FB: Bryggeriet i Götene

Coop

8

Livsmedelsbutik med ATG , Svenska Spel, Post, Apoteksombud.
Öppettider: alla dagar 8-21
? Hällekis, Hönsätersvägen 12, Eva Fröjd, 010-741 60 51, www.coop.se

Ettan butik på Falkängen - Ateljé Gamla Huset

9

Välkommen till Maud Stillers värld, där du får uppleva lantligt måleri på trä
och duk. Öppettider alla dagar 10-18.
? Falkängen / Ateljé Gamla huset, Maud Stiller 070-190 29 60
www.ateljegamlahuset.se

6

Forshems Gästgivaregård

10

Välkommen till Sveriges äldsta Gästgivaregård! Pub med Trädgårdsgrill onsdag
till lördag hela juli & halva augusti. Premiär 30/6.
Öppet i alla väder kl 17-20. Ingen bordsbeställning, välkommen spontant.
Hela gästgivaregården finns tillgänglig för pubgäster under grillsäsong. Tag
med paraply vid regn. Väl mött! Hälsar gästgivareparet; Stefan och Miriam
med personal.
? Forshem 0501 - 420 55, 070 - 243 96 67
Öppettider och information: www.forshem.se

Forshems kyrka

11

Forshems Kyrka från 1100-talet är den enda kyrkan i Skandinavien som
är tillägnad den heliga graven i Jerusalem. De märkliga stenrelieferna
på fasaden berättar om kyrkans historia. Till kyrkan hör ett unikt
liljestensmuseum och ett pilgrimshärbärge.
? Forshem, 0511-28519, www.svenskakyrkan.se/gotene

Grönkullas Keramik

12

Välkommen till min verkstad Grönkullas keramik. Den ligger i ett gammalt
stenhus, som varit arbetarbostad. Omgivningen är lugn och naturskön.
Kom in och titta på min keramik i olika tekniker som drejning, kavling och
gjutning. Det finns också handtryckta textilier från Tanzania till försäljning.
Jag säljer också Ramslök och Tidlösa. Öppettider efter överenskommelse.
? Österäng, Grönkulla, Ann-Sofi Andersson 070-228 09 83

Götene biodlarförening

13

Vår föreningsbigård är en mötesplats för biodlare och intresserade av
biodling. Vi har öppet varje måndag under säsong.
? Husaby Hembygdsgård, Lotta Karlsdotter
076-847 40 22, www.gotenebiodlarforening.se

Husaby hembygdsförening

13

Café i hembygdsgården är normalt öppet under sommaren från början av
juli till mitten av augusti.
? Husaby Hembygdsgård, Ann-Mari Fält, 0511 - 34 30 40 och Kjell
Gustafsson 070-624 00 36, www.husabyhembygd.se

7

14

Handens Hus

I vår butik finns vävda textilier, antikt och trädgårdsinspiration. Sommarcafé
med hembakade bullar och glass. Öppettider: Torsdag – söndag 12-18
? Medelplana, Lena och Janne Rundqvist,
070 - 583 06 28, www.handenshus.se
15

Hellekis Säteri

Konstutställning i Stora växthuset med måleri eller foto. Visningsträdgård med
perenna, rabatter, rosengård och exotiska träd.
Öppettider hela sommaren kl 11 – 17.
? Hellekis Säteri, Wilhelm Klingspor 0510-544011 www.hellekis.com
15

Hellekis Trädgårdscafé och Kök

Vi brinner för det lokalproducerade/härodlade och svenska råvarorna i allt
vi serverar och att sen få kunna servera detta till er, våra kunder ihop med
en underbar omgivning tror vi kommer kunna ge er en helhetsupplevelse
som ni kan bära med er och kunna sprida vidare. Öppettider 1 April - 7 Juli
Fre -Sön kl. 11-17, 7 Juli – 19 Augusti Ons-Sön 11-17, 20 Augusti - 30
September, Tors-Sön 11-17, Köket öppet mellan 12-15
? Hellekis Säteri , Lena Svedung 073- 253 76 36 www.hellekiscafe.se
16

Hermoängens lantrasgård

Vi driver en ekologisk gård med gamla svenska lantraser. Ardennerhästar,
Vänekor, Linderöd grisar, Finullsfår, Blå Ankor och Kindahöns. Här finns en
liten gårdsbutik med försäljning av kött från gården.
Öppettider efter överenskommelse.
? Holmestad, Hermoängen 1,
Gittan Brandberg 076-895 44 69 FB: Hermoängens lantrasgård

Ta tåget till
Kinnekulle och hyr
en elbil i Hällekis

? Annons

Skanna och läs mer!
8

Hjulets Café

17

Hjulets café är ett mysigt och lantligt café i den fina naturen på Kinnekulle.
Här kan du i lugn och ro slå dig ner på den fina uteserveringen och avnjuta
en god fika. Öppettider: 11-17
? Kinne-Kleva Börjesgården 3,
Sara Alnemar 076-315 36 75, www.kinnekullecatering.se

Husabykiosken/ Brittans Husaby

18

Kiosk, med kaffe och egengjorda laktosfria röror i bröd. Rörorna är goda till
bakad potatis och kan beställas. Egengjord laktosfri glass.
Öppettider: 12.00-20.00 maj -20 juni fre-sö. 21 juni-22augusti stängt på
torsdagar. 23 augusti-26 september fre-sö
? Husaby, Husabykiosken, Gun-Britt Nätt, 070-633 75 06
FB: Brittans Husaby

Husaby kyrka

19

Gör ett besök i den vackra Husaby kyrka , kyrkan med sitt märkliga
trippeltorn från 1000-är Sveriges första biskopskyrka. Lyssna på den
förinspelade guiden, titta på filmen om det märkliga tornet. Temavandring
längs Kungsstigen för både barn och vuxna.
? Husaby kyrka, Götene Pastorat, 0511-285 22, www.svenskakyrkan.se/gotene

Husaby Ponnyturer

20

Husaby ponnyturer erbjuder ridturer/ körtider i skog och mark för 2 till 90
åringar. Kräver inte förkunskap. Bokningsker via sms till 073 -34 44 660.
? Husaby, Patricia Sahlgren 073-344 46 60, FB: Husaby Ponnyturer

Hökatorps lada

21

Under höstrundan finns det fika, tipspromenad och andra överraskningar.
Besök oss gärna på Instagram: @Loppiosa, @Mini.Bruket & @Nyckelpigan.
hantverk. Sök på Loppiosa eller MiniBruket på Google maps så hittar ni!
? Holmestad Hökatorp 1, @Mini.Bruket.

Idas Café i Broby Skola

22

Idas Café serverar hembakade kakor i en gemytlig gammaldags miljö. Caféet
är beläget i Broby gamla skola som parallellt med verksamheten renoveras i
tidsenlig stil.
? Broby Skola, Ida Lindh 070 - 545 20 18 www.brobyskola.com

9

Kinnekulle Camping & Stugby

23

Stugor och campingtomter för husvagn, husbil eller tält direkt vid Vänerns
strand. Minigolf, båtuthyrning och bad. Bra fiskemöjligheter. Café och glass.
? Hällekis , Annika och Mats Hulén 0510-54 41 02 www.kinnekullecamping.se

Kinnekullegården

24

Välkomna till Kinnekulles högst belägna restaurang. Med närhet till
vandrings -och cykelleder genom Kinnekulles storslagna natur. Här har ni
möjligheten att avnjuta god mat och kaffe och hembakad kaka tillsammans
med en fantastisk utsikt. För mer information om våra menyer och event
kika in på vår hemsida www.kinnekullegården.com eller följ oss på sociala
medier. Välkomna till den ”Naturrika mötesplatsen för alla”
? Högkullen, Emma Lundström, 0510-54 40 40, www.kinnekullegarden.com

Kollängens Tingshus & vandrarhem

25

3/7- 1/8. Utställningen ”Stillnad rörelse” med Börje Eriksson (keramik &
måleri). På tingshusvinden analogt fotografi av Daniel Strandroth. Vid
vernissagen 3/7 kl 11 improviserar musiker Fredrik Sjöblom.
? Kollängen, Elisabeth Lokrantz Stigson 070-562 72 50
www.kollangen. blogspot.se; www.kollangen.se;
Kollängens vandrarhem 0708-420492

Lundsbrunn BnB

26

Vackert beläget på den västgötska landsbygden väl avskilt från stad och
trafik men ändå nära till många populära utflyktsmål och vandringsleder.
Ni har tillgång till matsal, lounge med vedeldad kamin, grillplats, trädgård,
bastu och bubbelpool och vi har gratis parkering och gratis WIFI.Spel,
böcker och TV hittar du i umgängesrummet.
Öppet hela året
? Lundsbrunn, Johan Thorn, 076-128 37 35 www.lundsbrunnbnb.se

Lundsbrunn Resort & Spa

27

Hotell, spa, restaurang och konferens i vackra Lundsbrunn, Skaraborgs egna
lilla pärla, en del av Västra Götaland. Mitt i det vida lantbrukslandskapet
slingrar vägarna in mot byn som göms försiktigt av trädsamlingar och
skapar en oas av idylliska hus och prunkande trädgårdar. Lyx och flärd
samtidigt som naturen ligger nära. Vill du ha lugn och ro får du det, vill
du ha fart och fläkt får du det. Hotellet med dess spa och konferenslokaler
ligger vid foten av Kinnekulle. Hos oss hittar du allt från spaerbjudanden,
golfpaket, vandringspaket, weekendpaket, padelpaket, yoga, konferens med
eller utan aktivitet. Det ska vara mysigt att komma bort och det är mysigt
att komma till oss! Vi har något för alla.
Öppet hela året.

? Lundsbrunn, Brunnsvägen 32, Reception 0511-57190 www.lundsbrunn.se
10

Medelplana kyrka

28

Medelplana Kyrka, som är sprungen ur medeltiden, fick sitt nuvarande
utseende på 1800-talet. Den gamla kyrkan var tillägnad St Helena av
Skövde och Sankta Apollonia – en kristen martyr från Alexandria som kunde
bota tandvärk. De båda helgonens stenaltare från 1100-talet är bevarade.
Likaså finns två helgonkällor med deras namn kvar.
? Medelplana kyrka, 0511-28519, www.svenskakyrkan.se/gotene

MijaMaria Målare

29

Kulturmåleri, dekorationsmåleri, papp o vävspänning, lerputs, tadelakt.
Fönsterrenovering. Öppettider: Må – fr 7-16
? Holmestad, Hökatorp,
MijaMaria Målare 0739-93 17 03 www.mijamariamalare.se

Mästers Blommor i Götene

30

Gammaldags handelsträdgård med blomsterbutik. Trädgårdstillbehör och
pynt för ute och inne miljöer. Öppettider: Må-fre 9-18, lördagar 9-14.
? Götene, Västerbyvägen 13,
Viola och Anna 0511-50 351 www.mastersblommor.se

NATURLIGTVIS Stationshuset Hällekis

31

I det gamla stationshuset i Hällekis kan du handla hållbart! Här finns denna
åretruntöppna butik som erbjuder ett mycket stort sortiment av ekologiska
kläder för vuxna och barn, i rena och sköna material såsom ekologisk
bomull, hampa, linne, bambu och ull. Även accessoarer, heminredning,
hudvård m m. Ekologiskt, rättvist, närproducerat och en del återvunnet.
Allt handplockat och noga utvalt. Dessutom lokala delikatesser såsom
ramslöksolja och honung, men även teer, kaffe och choklad. Allt eko & reko
Även webbutik www.naturligtviswebbutik.se
? Hällekis, Stationshuset Hällekis, Ylva Lindström,
076-201 09 94 , www.naturligtvishallekis.se

Packhus

32

Packhus är en kreativ leverantör av bord, stolar, belysning & genuina
byggnadsmaterial. Vi inspireras av äkta material & vår industriella arv.
Hållbarhet i design ser vi som ett ansvar. Vi befinner oss underbara miljön av
gamla Årnäs bruket, direkt vid Vänern.
? Årnäs, Bruksvägen 10 (Årnäs hamn)
Sune Stomps 072-746 88 88 www.packhus.se

11

Paradiset på berget

33

Välkommen hem till oss och vårt lilla paradis vid foten av Kinnekulle.
Här kan du strosa runt i trädgården i lugn och ro, och inspireras i våra
blommande grönsaksodlingar. TILL FÖRSÄLJNING FINNS: Skördeklara
grönsaker och blommor efter säsong, chiliprodukter mm. mm. Betongkonst,
trädgårdsdekorationer och remake. Vi serverar fika med våfflor sylt och
grädde och för lite hungrigare magar finns det även korv med bröd. ( finns
fikaplats inomhus om inte vädret är med oss) Hönsen går lösa och blir
alltid glada om det blir några smulor över efter fikat. Sist men inte minst, jo
minst…. Nykläckta små kycklingar att klappa.
? Sjöåsen Stram, Helena, Anders och Nicolas.
070-571 51 06 Instagram: @paradisetpaberget

Pique Provence

34

I vår Gårdsbutik och Webshop hittar du färgglada textilier, handgjord
keramik, Laguioles klassiska bestick, korgar och inredning med funktion. Allt
är handplockat ifrån Frankrike.
? Ledsjö, Kollbogården , Annika Håkansson
0727-43 22 88 www.piqueprovence.se

Polarfisk

35

Smaka och uppleva kvalité till bra pris. Det bästa från havet Polarfisk är ett
företag som drivs utav Stefan. Vi levererar krokfångad fisk samt dykplockade
pilgrimsmusslor från Norge. Vi arbetar för ett hållbart fiske. Vi arbetar tätt
med yrkesfiskare i Vänern. Stefan och hans team filear den mesta fisken
själv vilket gör butiken unik. Stefan har tidigare erfarenheter i den norska
fiskeflottan. Öppettider: varje torsdag och fredag 10:00-18:00 samt lördagar
kl 10:00-14:00
? Fiskevagn vid Köttex i Götene, Stefan Burman,
070-865 99 05, www.polarfisk.se

Rydénska huset

36

Atmosfären i Rydénska huset finns kvar sedan Systrarna Rydén öppnade
sin diversehandel här för över ett sekel sedan. Här har tiden gått varsamt
fram och nu inrymmer huset nya kreatörer och kulturella möten. Här finns
hembakat och mat i Sigrid & Folkes cafe, konstutställning och lokal keramik
i galleriet. Andra våning inrymmer Atelje C.Walker samt Ruts kammare med
vintage. Trädgård på baksidan för er som vill sitta ute.
? Lundsbrunn, Rydenska huset Stationsvägen 3,
Caroline Walker 073- 527 21 30; www.rydenskahuset.se

12

Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri

43

Upplev en av landets bäst bevarade arbetsplatser från det industriella
genombrottets tid. Vi har öppet hus med fritt inträde lördagarna 31 juli och
28 augusti, mellan kl 11 och 15 båda dagarna. Kom och se hur vi bearbetar
kalksten från Kinnekulle för hand och med maskiner från 1888.
? Råbäcks hamn, Eric Julihn 072-565 31 00 www.rabacksstenhuggeri.se

Smedja Therese - Skulpturpark Ouroboros

37

Besök årets skulpturer i Skulpturpark Ouroboros.
Kaffe och nybakade gosaker finner ni i Cafè NYFIKET. Smedjan är i full gång
och områdets två små butiker har mycket att erbjuda för dig som vill ha
kvalitets konsthantverk.
? Husaby Furuborg, Smedja Therese,
0736-401 505, www.smedjatheresedesign.se

StudioK

38

Välkomna att besöka vår verkstad! Vi har en studio där vi arbetar med olika
keramiska projekt. Konstnärliga gestaltningsuppdrag samsas med utveckling
och tillverkning av föremål i vitroporslin under namnet Studio Kinnekulle.
Försäljning av 2:a sortering.
Öppettider efter övernskommelse.
? Trolmen, Två bäckar, Pia Törnell 0510-54 40 04, www.studiok.nu

Utsiktens kaffestuga Kinnekulle

39

I en unik miljö serverar vi kaffe, kakor, glass, smörgåsar och lite annat.En
plats där alla kan njut av den vackra utsikten med vår personliga historia
som bakgrund. Om man då blickar ut över Vänern så ser man t.ex Läckö
Slott rakt över viken på Kållandsö. Vid klart väder ser man långt bort
konturerna av Baljåsen, Dalslands högsta berg.
Öppettider:11-18
? Utsiktsplatsen Kinnekulle,
Lya Lundin 070-261 68 46, www.utsiktenskaffestuga.se

Utsiktstornet Kinnekulle

40

Upplev en av Nordens finaste utsiktsplatser. Inträde VUXNA 25 kr BARN
6-12 år 15 kr, Barn under 6 år gratis
Öppettider:
14 juni - 13 augusti 11:00-18:00 måndag-fredag
14 juni - 29 augusti 10.00-17.00 lördag, söndag och helgdag.
4 september - 26 september 11.00-15.00 lördag och söndag
? Högkullen, Utsiktstornet Sils IF och OK Klyftamo

13

Västerplana kyrka

41

Västerplana kyrka med sitt rikligt dekorerade trätak och mäktiga kor fick sitt
nuvarande utseende på 1700-talet. Den gamla kyrkan var tillägnad Jungfru
Maria. Den märkliga dopfunten, träskulpturerna och det ursprungliga koret
vittnar om kyrkans medeltida arv.
? Västerplana kyrka, Götene pastorat
0511-28519, www.svenskakyrkan.se/gotene/vasterplana-kyrkan

Aranäs borgruin och Årnäs Museum

42

Åranäs borgruin-Den medeltida borgruinen nås till fots från parkeringsplatsen vid Årnäs Kinnekullevägen.
Årnäs Museum, visas för grupper om max 7 personer efter överenskommelse
med Roland Nordh eller Gustaf Ekman. Museet hyser två utställningar om
Årnäs historia. I en sal åskådliggörs den medeltida kungsborgen Aranäs
historia genom bl.a. bilder och många fynd från arkeologiska utgrävningar. I
nästa sal visas en utställning om glasbrukstiden 1802 – 1960 med bl.a. flaskor, formar, arbetsredskap och illustrationer i form av tavlor och modeller.
? Årnäs Museum, Årnäs Bruksvägen 7, Roland Nordh 070-773 77 48,
Gustaf Ekman 070-209 37 30.

Lövhyddans Hantverk
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Keramik för hem, krukor och trädgård. Det är glaserad keramik och
det är keramik bränd i tunna. OBS! ingen brukskeramik. Vävning som
trasmattor, löpare och små dukar. Textilt hantverk. I viss mån lite glas-och
porslinsmålning och konst. Öppettider efter överenskommelse.
? Skagen, Lövhyddan, Britt-Marie Molander 070- 631 76 84
www.britt-marieshantverk.se

Hitta närmaste Info Point i Destination Läckö-Kinnekulle
genom att skanna QR-koden!
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