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Antikvariat Nordh   Ö  1

Nyöppnat antikvariat i Hällekis beläget i Cementas gamla tvätt- och 
badinrättning… Här säljer vi handplockade begagnade böcker i husets gamla 
badavdelning… Bergets blommor finns på plats med sina vackra buketter av 
blommor odlade på Kinnekulle och berättar om sin självplocksodling vid 
Gamla badhuset…

 ?  Hällekis, Sjöråsvägen 5, 073-987 18 55,  www…antikvariatnordh…se 
Instagram: Hällekis gamla badhus

Ateljé Helldin  2

Här finns det mesta i sytt som förkläden, grytlappar, spishanddukar, kassar 
och kuddar… Jag syr också babynest, barnkläder, konståkningskläder och 
rockabillykjolar… Det finns stickade sjalar, handledsvärmare och pannband… 
Jag tillverkar smycken i både tenntråd och hematit… Jag säljer min egen 
honung… Försäljning av växter… Här finns också loppis, majblommor och 
Hangelösa-boken!  GPS-koordinator: 58…4505757…13…4334046  
Gästutställare 1:  Christinas Garagegjuteri - Christina Gustafsson… Skara… 
Handgjorda betongfigurer till trädgård…   
Gästutställare 2: Ylva Dolk… Vamb, ekologiska och egenodlade produkter  
till te, cerat, tvålar, ljus mm…

 ? Ova Bagarebo 1, Britt-Marie Helldin, 0511-230 63, 0701-75 61 63  
www…helldins…se

Bryggeriet i Götene  Ö  3

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…

 ?  Götene… Lidköpingsvägen 24, Ulrika Åkesson, 0703-10 56 30  
www…bryggerietigotene…se… FB Bryggeriet i Götene

Teckenförklaring
xx  Nummer          Konst och hantverk  Café               Tips för barnen        

 Aktiviteter      Mat och dryck         Boende            Antikviteter             

 Ny aktör         Handel                   Ö  Öppen hela säsong 

Siffran i symbolen hänvisar till kartan…
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Coop  Ö   4

Livsmedelsbutik, Svenska Spel, Post, Apoteksombud…

 ? Hällekis, Hönsätersvägen 12, 010 - 741 60 51, www…coop…se

Forshems Gästgivaregård    5

Öppet lördag & söndag kl 12-15: Säsongens soppa med hembakat bröd 
Fredag och lördag kl 18 Måltidsäventyr… Väl mött!
Gästgivareparet Stefan och Miriam med personal…

 ? Forshems Gästgivaregård, Tel: 0501-420 55, www…forshem…se

Freddasphotos   6

Visar upp mina tavlor av mina bilder…

 ?  Hällekis… Sjöråsvägen 36, Fredrik Svensson, 070- 485 48 08, 

Gerd´s Antik Förr Nu   7

Gerd s antik förr nu kuriosa… B & B

 ?  Källby… Gammelstadsvägen 8, Gerd Lundh, 076- 170 14 58, 

Götene Biodlarförening  8

Vår föreningsbigård är en mötesplats för biodlare och intresserade av 
biodling… Vi har öppet varje måndag under säsong

 ?  Husaby… vid Husaby kyrka och Husaby Hembygdsgård, Thomas Ekelöf, 
070-797 43 67, www…gotenebiodlarforening…se

Husaby Hembygdsförening    8

Husaby Hembygdsförening ordnar: Lördagen: Servering av våfflor, smörgås 
och fika mellan klockan 10…00 – 17…00   Trädgårdsmarknad kl… 10…00 - 14…00 
Söndagen: Deltävling i SM Utomhusmatlagning… Servering kl… 11-16…

 ? Husaby Hembygdsgård, Kjell Gustafsson, 070-624 00 36,  
www…husabyhembygd…se

Handens Hus Ö      10

I vår butik finns vävda textilier, antikt och trädgårdsinspiration… Under 
Höstrundan brukar vi förutom antikt ge lite idéer om hur man kan 
återanvända material eller saker… Alltid någon ny idé - allt från vävstolar 
som blir arbetsbänkar i trädgården, spillvirke blir parkbänk att sitta på eller 
byråer som blir dockskåp eller insektshotell… Vad det blir under 2022 får bli 
en överraskning som du som besökare inte kommer att missa… 

 ?  Medelplana… Handens Hus, Lena och Janne Rundqvist, 070-583 06 28, 
www…handenshus…se
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Hedvig Inredning & Design    11

Hedvig är ett inrednings- & designkoncept som vi har tagit fram med 
hjärtat…  Det startades av mig Anne-Kathrine Almark år 2021, inspirerad av 
den underbara sydeuropeiska stilen och charmen…  
Vi älskar allt med Italien och länderna runt Medelhavet och de flesta av 
produkterna kommer därifrån… De har modern, rustik design och stil, som 
passar i skandinaviska hem och miljöer… Du kommer hitta en blandning av 
nytt och gammalt, handplockat med kärlek…  Gemensamt för det vi gör och 
det du ser är att allt är noggrant framtaget med omtanke och känsla… Det 
finns inga stora volymer av produkterna, endast en, eller bara ett fåtal… Vi 
vill att det skall vara unikt och speciellt för dig som köpare…  Parkering vid 
Blomberg station…

 ? Blomberg… Ramslöksbacken 21, Anne-Kathrine Almark:  070-584 44 36,  
www…hedvig-inredning-design…se    Instagram: hedvig_inredning_design

Hellekis Kök & Trädgårdscafé  Ö    12

Mat och fika i fantastisk miljö

 ?  Hellekis Säteri, Fredrik & Mikael, 070 - 871 53 19 och 070-286 60 98…

Hermoängens lantrasgård Ö    13

Vi driven en ekologisk gård med gamla svenska lantraser… Ardennerhästar, 
Ringamålakor, Linderöd grisar, Finullsfår, Blå Ankor och Kindahöns… Här finns 
en liten gårds bod med försäljning av kött från gården och fika som är öppet 
lördag och söndag mellan 10…00-18…00…

 ? Holmestad… Hermoängen 1, Gittan & Per, 076-89 544 69 och 070-343 18 24 
FB: Hermoängens lantrasgård

Lilla Galeriet på Hjelmsäter   14

Två utställare i lilla Galeriet på Hjelmsäter: Maud Stiller och Anki 
Johansson…
Maud: @ateljegamlahuset: Måleri med lantlig känsla på trä och duk…
Anki: @konstochkeramik…se… Keramik och trädgårdsdesign som är 
skapad för hemmet och trädgården… Bruksgods och unika objekt formade 
med händer som gett avtryck i leran…

 ? Hjelmsäters Egendom under Höstrundan,  
070-190 29 60 Maud Stiller - 070 559 95 18 Anki Johansson 
www…ateljegamlahuset…se och www…konstochkeramik…se

Hjulets Café Ö    15

Vi serverar skördetallrik samt skördesoppa…

 ?  Kinne-Kleva Börjesgården 3, Sara Alnemar, 076-315 36 75,  
www…kinnekullecatering…se
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Husaby Café och konferens    16

Enklare förtäring i lantlig miljö… Hästinspirerad konst och utställning i stallet…

 ? Husaby… Apelås Gård, Petra Wirtberg, 072-744 06 52

Husaby kyrka  17

Gör ett besök i den vackra Husaby kyrka…  Husaby kyrka öppen och bemannad… 
Program Lördag: Kl 11 och 12 Tornvisning… Kl 15 Historieguidning samt 
visning av klenoderna biskopsringen och Olof Skötkonungs mynt… 
Program Söndag: kl 11, 12 och 14 Tornvisning… Kl 16 Musikgudstjänst…  

 ? Husaby kyrka, 0511-285 22, www…svenskakyrkan…se/gotene

Husaby Ponnyturer  18

Vi erbjuder under årets Höstrunda ponnyridning/-körning… Det finns 
nykläckta kycklingar att hälsa på… Loppis med gammalt och nytt… Grönsaker 
att köpa… Käpphästlopp för glada barn… Hundar är välkomna kopplade pga 
frigående get… Vi erbjuder viltmåltid och hembakade kakor och kaffe… 

 ?  Husaby, Patricia Sahlgren, 073-344 46 60, FB Husaby Ponnyturer

Idas Café i Broby Skola Ö   19

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

K…Hertz art     20

I en studio på Kinnekulle skapar Karin Hertz magi med konst som talar för 
sig själv… Karin har uttryckt sig kreativt hela sitt liv genom konst med många 
olika metoder… I början ritade hon med pennor och gick sedan vidare till 
att måla med olja och för ungefär ett år sedan började hon göra underverk 
med akrylfärg… I en tid i livet med många känslor speglar Karins konstverk 
sina tankar och känslor, både i tider av glädje och i sorg - som en form av 
meditation…

 ? Husaby… Solvik 1, Karin Hertz, 073-080 05 40

Kapellet i Källby     21  
Det lilla Pingstkapellet i Källby ligger mitt i byn och har under många år 
varit en träffpunkt och mötesplats för alla åldrar… Under höstrundan öppnar 
vi kapellet under lördagen och visar konst och hantverk i lite olika former… 
Enkel kaffeservering På söndag bjuds till sång och musikgudstjänst och 
kyrkkaffe… Öppettider: Lördag 10-16, Söndag 11-13

 ? Källby… Sjökvarnsvägen 19 A, Irene Ejdestig, 073-045 04 96
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Kinnekulle Tuftakademi    22

Kinnekulle Tuftakademi öppnar dörrarna för första gången… Välkommen att 
besöka ateljén, vi visar hur det går till att tufta en väggbonad eller matta… 
Utställning &amp; försäljning av handtuftade verk… Kursverksamhet och 
möjlighet att hyra ateljén för eget arbete…  Kinnekulle Tuftakademi ligger 
omgiven av fårhagar… Ull och lin är materialet vi arbetar med…

 ?  Trolmen Björklunda 1, Tina Frausin, 070-926 16 14,  
www…kinnekulletuftakademi…se

Kinnekullegården  Ö     23

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…  
Välkomna till den ”Naturrika mötesplatsen för alla”…

 ? Högkullen, Emma Lundström, 0510-54  40 40,  
www…kinnekullegarden…com Följ oss på sociala medier “Kinnekullegården”

Kollängens Tingshus & vandrarhem     24

Utställning med Hans Kihlén (akvarell), Katarina Sundberg (foto) och 
Jan Hilmersson (konstsmide)… Även permanent utställning om natur och 
gårdshistoria… Föredrag:  Lör & sön kl 11…00  Anna Lokrantz berättar om 
podden ”Utflykt till Kinnekulle”… Lör & sön… kl 12…00 Konstnärerna berättar… 
Kollängens Vandrarhem & Specialsnickeri visar utställningen Klimatklokt i 
ladan… Utställningen visar, vårda och förbättra det vi redan har… 

 ? Kollängen, Elisabeth Lokrantz Stigson, 070-562 72 50 
Lägg till Ulf Wågland: 070- 842 04 92 www…kollangen…se

Kinnekullebrodöserna    25

Textilt krämartorg med försäljning av textil och fria broderier tillsammans 
med Broderiakademin i Lidköping…

 ?  Medelplana… Stenladan, Pian Bates och Berit Ivarsson, 073-694 01 39 
070-794 24 70, www…broderiakademi…nu

Kvarnen i Gössäter Stampen    26

På Stampen, Kvarnen i Gössäter visas konst i ”Nu Galleri”… Hösten 2022 
visas:”Textil konst av Gitt Grännsjö-C och Agneta Oledal”, sedan flera år 
utställare på Stampen… 
Från kl…10 Bokcafé med smörgåsar och hembakat  
Från kl…12 Väner Catering serverar lunch, välj på grilltallrik och vegetarisk soppa…

 ? Gössäter, Agneta Oledal, 0708-12 08 06, www…stampenskvarn…nu
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Lena och Fredrik silver- och guldsmide Ö   27

Vi är yrkesverksamma silver- och guldsmeder som visar våra handgjorda 
smycken och corpus (bruksföremål i silver) i vår verkstad och ateljé…
Välkommen att se våra arbeten i ädla metaller!  
Vi har öppet för bokade besök året runt…

 ? Gössäter… Gössätersvägen 8, Lena och Fredrik,  
0704- 35 20 95 och 0709- 67 54 70, www…lenaochfredrik…se

Lundsbrunn Resort & Spa Ö     28

Välkommen till Lundsbrunn Resort & Spa… 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!

 ? Lundsbrunn, Receptionen: 0511-57190… www…lundbrunn…se

Malin Maria H   29

I en stuga ner mot hamnen i Blomberg skriver Malin Maria sina texter… 
Debutboken ”En inre frigörelserevolution” släpptes dec 2021, inspirerad av 
Kinnekulles natur från och den tid vi just nu lever i… Malin Maria har delat 
texter sedan 2012 på Bloggen ”House-of-reset, ett hållbart liv ut mina 
ögon”…  Ett filosofiskt rum för öppenhjärtliga tankar och med vackra bilder 
från Kinnekulles unika miljöer… Vad får människan att känna sig fri och se 
igenom de tankar och idéer som begränsar henne… Vad hindrar henne?  
På höstrunda öppnas författarens House-of-reset för bokförsäljning, 
signering, tävling, tipspromenad och diverse inspiration…  
Smygkika på den nya boken som släpps dec 2022

 ? Hos Yogakatten… Eriksbergsskola… Trolmen,  
Malin Hemberg, 076-248 60 77, malinhemberg…wordpress…com

Yogakatten, Kreativt Avstamp       29

Yogakatten gör tröskeln låg till yogans underbara värld, alla som vill kan 
vara med, året runt… Vi har mysiga lokaler och allt du behöver finns på plats… 
Hur mysiga lokaler? Kom får du se! 
Kom och testa yoga, vi har också barnyoga blandat med teater och så kör vi 
lite återvinning på ett kul sätt… Det finns alltid en kanna kaffe/te på G eller 
lemonad och fin avslappnande miljö… Kom, njut av livet och varva ner…  

 ? Trolmen… Eriksbergs skola, Märta Gustafsson: 072-219 82 23 
FB: Yogakatten på Kinnekulle
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Massabra  29

Konst och yogamålerkurser gästar Kreativt Avstamp med yogatavlor på årets 
vårrunda! (Se mer på aktör Yogakatten, Kreativt Avstamp)…

 ? Trolmen Eriksbergs skola, Helena Löfgren, 0766-512 628

MijaMaria Målare    30

Kulturmåleri, dekorationsmåleri, papp o vävspänning, lerputs, tadelakt 
Loppis finns på gården…

 ? Holmestad… Hökatorp 5, Mija Maria Målare: 0739-93 17 03 
www…mijamariamalare…se

Mästers Blommor i Götene Ö   31

Gammaldags handelsträdgård med blomsterbutik…Trädgårdstillbehör och 
pynt för ute och inne miljöer… 

 ? Götene… Västerbyvägen 13, Anna och Viola: 0511-50351… 070-999 57 66 
www…mastersblommor…se, 

NATURLIGTVIS Stationshuset Hällekis Ö   32

I det gamla stationshuset i Hällekis kan du handla hållbart! Här finns denna 
åretruntöppna butik som erbjuder ett mycket stort sortiment av 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, 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, Ylva Lindström, 076-201 09 94 
www…naturligtvishallekis…se

Olofmånsgårdens Skafferi    33

Höstmys på Olofmånsgården strax intill Kestad kyrka, mitt i byn… Njut av 
höstens smaker i vår ombyggda lagård och mysiga uteservering… Försäljning 
av mathantverk och lokalproducerad mat…  
Öppet under Höstrundan 11-16 lördag och söndag… 

 ?  Kestad, Maria Jern: 070-979 34 77, För mer info följ oss gärna på  
@olofmansgardensskafferi eller besök olofmansgarden…se

PACKHUS  Robust Interiör & Vintage Ö   34

OBS STOR LAGERRENSNING!!! Packhus är en kreativ leverantör av bord, 
stolar, belysning & genuina byggnadsmaterial… Vi inspireras av äkta material 
&amp; vår industriella arv… Hållbarhet i design ser vi som ett ansvar… 
Vi befinner oss underbara miljön av gamla Årnäs bruket, direkt vid Vänern…  
Välkommen!

 ? Årnäs… Bruksvägen 10 (Årnäs hamn), Sune Stomps: 072-746 88 88 
www…packhus…se  
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Paradiset på Berget     35

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, Betongkonst, trädgårdsdekorationer 
och remake… Vi serverar fika och självklart vår populära paradis våffla… (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 1, Anders, Helena och Nicolas: 070-571 51 06 
Instagram: @paradisetpaberget

Perssons Cykelaffär   Ö   36

Perssons Cykelaffär i Hällekis säljer kvalitetscyklar och cykeltillbehör… Vi 
utför även service på alla typer av cyklar… Under Höstrundan är affären 
öppen för alla cykelintresserade… Affären är även en perfekt utgångspunkt 
för att ta sig runt på cykel till de olika aktörerna under Höstrundan… 

 ?  Hällekis… Sjöråsvägen 5, Johan Odh, 073-640 04 68,  
www…perssonscykelaffar…se

Pique Provence  37

I vår Gårdsbutik och Webshop hittar du färgglada textilier, handgjord 
keramik… Laguioles klassiska bestick, korgar och inredning med funktion… Allt 
är handplockat ifrån Frankrike…

 ? OBS! Ny adress: Kollbogården Ledsjö, Annika Håkansson: 0727 43 22 88  
Webbutik: www…piqueprovence…se

Rydénska huset Ö    38

Konstutställning och keramik av flera lokala keramiker samt ateljé och 
Vintage på andra våning… Cafe med mat och hembakat, sitt ner inomhus 
eller i trädgården samt i lilla orangeriet… Välkommen till ett historiskt hus 
med atmosfären bevarad och konsten rådande…

 ? Lundsbrunn Rydénska huset Stationsvägen 3,  
Caroline Walker: 073-527 21 30 - www…rydenskahuset…se

Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri     39

Besök en av landets bäst bevarade arbetsplatser från det industriella 
genombrottets tid… Stenhuggeriet från 1888 är idag ett levande 
arbetslivsmuseum och byggnadsminne… Se hur vi bearbetar kalksten från 
Kinnekulle för hand och med maskin… Servering av kaffe och smörgåsar… 
Öppet lördag och söndag kl 11-16…

 ?  Råbäcks hamn, Eric Julihn, 072-565 31 00, www…rabacksstenhuggeri…se
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Smedja Therese & Skulpturpark Ouroboros Ö      40

Denna helgen är sista möjligheten att se årets skulpturer i Skulpturpark 
Ouroboros… sedan stänger parken för säsongen… 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… Flera 
aktörer kommer visa upp och sälja sina alster på vår gård under denna helg… 

 ? Husaby Furuborg, Therese och Niclas Engdahl: 0736 40 1505… 0736 28 6946 
www…smedjatheresedesign…se

StudioK  41

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…

 ?  Trolmen… Två bäckar, Pia Törnell & Hans Jörgen Lindqvist: 0732-209154, 
www…studiok…nu

Svenstorps Lamm  42

Vi bedriver jord och skogsbruk och för att hålla markerna öppna har vi en 
liten pälsfårsbesättning… I september är lammen nästan vuxna och tänker 
mest på att äta o sova… Tvättbara lammskinn o mattfällar visar  
vi i Lillegårdens Gammelstuga bredvid fårhagen…

 ?  Svenstorp… Lillegården 3, Inga-Maj Karlsson: 070-666 12 28 

Ulliga Gulliga Tovade Ting       43

I hela mitt liv har jag älskat får och ull… Jag tillverkar nu olika sorters 
sittlappar, grytlappar och kopplappar mm i 100% ull… Dem är virkade och 
tovade och isolerar mot både värme och kyla… De passar lika bra inomhus 
på kökspallen som ute på bara backen när man är i naturen, sommar som 
vinter… Varmt välkomna att hitta dina speciella lappar… Jag tillverkar även på 
beställning… Det finns en del grönsaker kvar att skörda i min köksträdgård, 
dessa kommer att finnas till försäljning… Passa på att köpa ägg från våra fina 
hönor… Vi säljer även korv med bröd till sugna besökare…

 ?  Blomberg… Backeborgsvägen 1, Jenny Lander: 070-635 04 62

Utsiktstornet Ö   44

Upplev en av Nordens finaste utsiktsplatser…  Inträde VUXNA 25 kr   
BARN 6-12  år 15 kr…  Barn under 6 år gratis…

 ? Högkullen Utsiktstornet, Sils IF Bengt-Göran Nilsson: 070-858 03 70 
www…lackokinnekulle…se
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Utsiktens kaffestuga Kinnekulle  Ö   45

Ett riktigt mysigt café med en unik utsikt över Vänern, kållandsö och läckö… 
Utöver den vackra utsikten finns matiga smörgåsar, glass o massa gott fika… 
Vi har möjlighet att erbjuda plats både inne och ute…  

 ? Utsiktsplatsen, Emma Lundström 0510-54 40 40 

Xoore Studios    46

Xoore Studios Biskopsborgen kommer att gästas av flera konstnärer, 
Xoore Studios ställer ut konst och har eldshower, de andra konstnärerna 
annonseras på plats… 
Xoore: Konstnär som målar realistisk, natur och fantasyinspirerad konst… 
Använder sin fantasi för att skapa kopplingar mellan hennes eget sinne och 
sin åskådares, kom och njut av att se hennes värld bli din! 
Xoore Phoenix Fire Show, Emelie Björndotter: Boka biljetter till föreställningen! 
Lördag 18…00 och 18:30:  200kr Söndag  18…00 och 18:30:200kr
Boka via xoorestudios@gmail…com eller ring/sms 076-16 99 768…

 ? Husaby Bioskopsborgen, Emelie Björndotter: 076-169 97 68 
FB Xoore Studios

Årnäs Museum  47

Museet hyser två utställningar om Årnäs historia… I en sal visas bilder 
och fynd från den arkeologiska utgrävningen av den magnifika medeltida 
kungsborgen Aranäs… I nästa sal visas glasbrukstiden 1802 – 1960 med bl…a… 
flaskor, formar, arbetsredskap och illustrationer i form av tavlor…

 ?  Årnäs Bruksvägen 7…  Honorine Ekman 070-896 08 08

Avrebeka Ö   48

Trikåtyger, sybehör och mycket till handarbete… Stor ökning på stick och 
virkgarner… Öppet året runt…

 ?  Götene, Lidköpingsvägen 22, Aiga Vevere , 070-381 35 51 FB: Avrebeka 
tyger och garn

Hökatorpslada/Loppiosa   49

Loppiosa bjuder på retro och kuriosa för den nyfikne där finns galet 
mycket prylar! I samma lokal finns också nyckelpigans hantverk erbjuder 
hemmagjorda mössor , förkläden m…m både till barn och vuxen… Även 
hantverk i trä finnes… Under höstrundan finns det fika , tipspromenad och 
andra överraskningar! Loppiosa går att hitta på googelsmaps

 ? Holmestad, Höktorp 1, Maggan Ericzon, instagram: @loppiosa
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Aktiviteter  
Höstrundan Kinnekulle

Lördag 10 sep
Klockan 11
17  Husaby kyrka: Tornvisning
24  Kollängens Tingshus & vandrarhem: Anna Lokrantz berättar om podden 
     ”Utflykt till Kinnekulle”…

Klockan 12
17  Husaby kyrka: Tornvisning
24  Kollängens Tingshus & vandrarhem: Konstnärerna berättar…

Klockan 15
17  Husaby kyrka: Historieguidning samt visning av klenoderna 
biskopsringen och Olof Skötkonungs mynt

Klockan 18
46  Xoore Studios: Xoore Phoenix Fire Show: 200kr per person… Boka via 
xoorestudios@gmail…com eller ring/sms 076-16 99 768…

Klockan 18:30
46  Xoore Studios: Xoore Phoenix Fire Show: 200kr per person… Boka via 
xoorestudios@gmail…com eller ring/sms 076-16 99 768…
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Aktiviteter  
Höstrundan Kinnekulle

SM i utomhusmatlagning

Husaby 
Hembygdsgård

Missa inte deltävlingen till 

11/9

 
Söndag 11 sep

Klockan 10

7  Husaby Hembygdsförening: Deltävling SM i utomhusmatlagning

Klockan 11

17   Husaby kyrka: Tornvisning
24  Kollängens Tingshus & vandrarhem: Anna Lokrantz berättar om podden 
”Utflykt till Kinnekulle”…

Klockan 12

17  Husaby kyrka: Tornvisning
24  Kollängens Tingshus & vandrarhem: Konstnärerna berättar…

Klockan 14

17   Husaby kyrka: Tornvisning

Klockan 16

17   Husaby kyrka: Musikgudstjänst
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Vi som arrangerar  
Höstrundan vill anpassa 
kommande års aktiviteter till 
hur många och hur unga våra 
besökare är…  
Tack för hjälpen! 

 Affisch
 Bekanta
 Annons i tidningen… Vilken? ……………………………………………………………………………………………

 Annat: ………………………………………………………………………………………………………………………
 Facebook

1… Hur besöker du Höstrundan Kinnekulle?
  På egen hand
  Vi är ……………… pers…

2… Vilken ålderskategori tillhör du/ni?
 0-12 år           13-19 år
 20-29 år         30-44 år
 45-65 år         66 år -

3… Hur fick du kännedom om Höstrundan Kinnekulle
 (du kan kryssa i flera alternativ)?

 Tidningsartikel
 Turistbyrå
 Internet

4… Om programbladet:
Var det lätt att få tag på?   Ja   Nej
Var informationen tillräcklig?   Ja   Nej
Var kartan lätt att följa?   Ja   Nej

Annan synpunkt: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5… Sätt betyg på följande: (1 är dåligt och 5 är mycket bra…)
Aktörernas utbud/kvalitet 1   2   3   4    5   
Mat/caféutbud 1   2   3   4    5   
Bemötande 1   2   3   4    5    
Höstrundan som helhet 1   2   3   4     5   

Annan synpunkt: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6… Har du besökt Höstrundan Kinnekulle tidigare år?     Ja       Nej

7… Vilket är ditt huvudintresse under Höstrundan Kinnekulle?

 Byggnadsvård      Återanvändning   Lokala produkter och mat

 Möbelrenovering/Restaurering            Antikviteter            

8… Har du ”Höstrundat” i 1 eller 2 dagar?             1 dag     2 dagar

9… Hur många ”Höstrundeplatser”
 har du besökt under helgen? ……………………………………………………………… platser

10… Har du som tillrest övernattat i området?  
    På hotell, camping e…d…         Hos släkt och vänner          Nej

11…  Uppskatta hur mycket du konsumerar för 
 i samband med ”din Höstrunda”:

   0-250 kr,     251-500 kr,     501-1000 kr,   1001-2500 kr,   
  Mer än så

12… Vill du återkomma till Höstrundan Kinnekulle nästa år?
    Ja         Nej         Vet ej

Utvärdering Utvärdering 
Glöm inte att fylla i uppgifterna på andra sidan av det här kortet,  
så är du med i utlottning av julbord för två personer på Kinnekullegården…
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Besök minst fem aktörer under helgen och fyll i utvärderingen på 
baksidan av det här kortet… Då deltar du i utlottning av julbord för två 

personer på Kinnekullegården…

Fyll i utvärderingen och  
uppgifterna ovan och var 
med i utlottningen julbord 
för två personer på  
Kinnekullegården…

Delta i utlottning!

Hos varje aktör och på www…kinnekulle…se  
finns en symbol… 

Fyll i nummer, namn och symbol för fem aktörer som du besökt (ett 
av besöken kan vara på www…kinnekulle…se) Fyll också i utvärderingen… 
Lämna kortet i original under helgen till någon av aktörerna…

OBS! Endast en kupong per person får lämnas in… 
Vinnaren meddelas per post… Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren…

Undertecknad har besökt följande aktörer och dessutom fyllt i utvärde-
ringen på kortets baksida:

Nummer Aktör  Symbol

………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………

Namn: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adress: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Postadress: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

E-post: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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