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27-29 mars 2020

• Tranans helg
• Föredrag
• Guidningar

• Utställare
• Barnaktiviteter
• Foodtruck

Program dag för dag: 
www.visithornborgasjon.se/tranfestivalen

Trandansen och 
naturum Hornborgasjön

27-29 mars

TRANDANSENS 
INFORMATIONSCENTRAL

Öppet
kl 9-19 dagligen 21 mars - 19 april

www.visithornborgasjon.se
Gilla oss på Facebook!

Lotte Pile arbetar intuitivt och experimenterar med 
många olika material som är underordnade idéer och 
uttryck. Verken som visas närmar sig en abstrakt 
omvandlad natur.

Öppettider:
tisdag, torsdag och söndag kl. 11–16
onsdag kl. 11–19
Alla dagar Konstrundan i påskhelgen kl. 11–16
Konstrundan: http://www.matokultur.se/
www.falkoping.se/museet     tel. 0515 – 88 50 50

fri
entré

Lotte Pile 
Nature Morte 

Skulptur och bilder

15/3 – 13/4
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Konst och Hantverk 
på Falbygden och runt 
Hornborgasjön   
9-13 april 

Vårmagasinet
Ges ut av: 
Falköping Nu  
ekonomisk förening i 
samarbete med  
Falbygdens Mat & Kultur  
ekonomisk förening.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Årgång:
16
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ansvarig utgivare:
P-O Larsson/ 
Falköping Nu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Layout & tryck: 
Bettans Affärstryck

073-045 16 17 

info@bettansaffarstryck.se
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Antal: 
8.000 ex
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tranan bär ljus i säng
Konstrundan Påsk sammanfaller 
med tranornas ankomst till Fal-
bygden och Hornborgasjön. Det 
är en sägenomspunnen fågel som 
har haft och har stor betydelse på 
bygden. 

E tt betydelsefullt vårtecken 
är det då de första trumpe-
tande tranorna anländer. 

Då vet alla på bygden att våren inte är 
långt borta. Numera är det också ett 
nationellt vårtecken då alla medier 
rapporterar om de första tranorna vid 
Hornborgasjön. 

Påsken brukar vara den tidpunkt 
då tranornas dans når sin höjdpunkt 
och det är då 140 000 besökare letar sig 
till Falbygden på den första vårutflyk-
ten. Det innebär mycket för traktens 
entreprenörer som skall förse alla besö-
kare med gofika, mat och andra upple-
velser som konst och kultur. 

Vi har det välförsett med den varan 
på Falbygden. Det finns en kreativitet 
här som får landsbygden att leva.

Många är kombinationsföretagen 
som har både mat och kultur på me-
nyn. Löfwings Atelje och konstcafé, 
Cesarstugan, K-Design, Vilhelmsro 
gårdscafé, Kurorten Mösseberg, café 
och restaurang Doppingen på Natu-
rum Hornborgasjön, Åsle Tå  med fle-
ra. Här finns den lokalproducerade 
maten, gofikat och kulturen. 

Att följa Konstrundan Påsk utsäl-
larkarta ger en god bild av vad bygden 
kan erbjuda. Här finns gobitarna för 
den som vill lägga till god konst och 
konsthantverk till upplevelsen. 

Tranorna är här och ljuset har åter-
vänt. Nu har äntligen dagen blivit läng-
re än natten. Tranorna lämnar sina be-
tesmarker när solen går ner och flyger 
ut i Hornborgasjön för att övernatta. 
Detta skall man inte missa. 

Välkomna till Falbygden!

Alltid sista helgen i september. 
Västsveriges största konstrunda med 
100 utställningsplatser och cirka 
400 utställare. 

Fredag 18 - 23
Lördag 14 - 01
Söndag 10 - 14
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Falbygdens museum i samarbete med Falbygdens konstförening

Lotte Pile ”Nature Morte” 15/3 – 13/4 
Skulptur och bilder

Lotte Pile, från Sjuntorp söder 
om Trollhättan, är en erfaren 
konstnär som arbetar med det 
arkitektoniska rummet och hur 
man förhåller sig till detta. 

I grunden är hon målare och 
tecknare men färgen följer med 
även i hennes skulpturer och 

offentliga verk. Hon arbetar intuitivt 
och experimenterar i många olika ma-
terial som är underordnade idéer och 
uttryck. ”Jag vet aldrig riktigt själv vad 
en utställning ska handla om. Den 
skapas och blir till under arbetets 
gång. Impulserna kan vara allt från 
världshändelser till något smått i natu-
ren som fastnar på näthinnan. Det kan 
också vara att upptäcka ett nytt mate-
rial som kan visa på nya möjligheter i 
form och färg. Ett verk kan föda ett 

annat, det är en ständigt pågående 
process. En utställning är ett stopp, en 
reflektion, en bit på vägen, för att se-
dan fortsätta att arbeta. Idéerna är 
många och det är bara en liten del som 
hinner förverkligas. I mina objekt och 
skulpturer för jag en dialog med samti-
den men är också intresserad av våra 
historiska lämningar.” 

Lotte har ofta arbetat med offent-
liga utsmyckningar bl.a. i Göteborgso-
peran, Svenska mässan och Lerums 
torg, där i samarbete med en land-
skapsarkitekt. Hon arbetar även gärna 
med konstverk som har både estetik 
och funktion. ”Det har slumpat sig så 
att jag har arbetat mycket med leks-
kulpturer ofta i ’sceniska’ grupper, spe-
ciellt för små barn.” Som konstnär är 
Lotte van vid att tänka utifrån brukar/
barnperspektivet. Statens konstråd har 
anlitat henne som konstpedagog för 

skol- och förskolegårdar. I gemen-sam-
ma projekt, tillsammans med barn och 
pedagoger, har barnens modeller och 
ritningar utmynnat i konstverk med 
ex. vattenrännor, lekhästar m.m.  

De skulpturer och bilder som visas 
på utställningen närmar sig en ab-
strakt omvandlad natur. Verken är ut-
förda i fiberarmerad betong och jes-
monite (gjutmaterial, blandning av 
akrylplastpulver och gips). Lotte kom-
mer under utställnings-tiden att finnas 
på plats vid något tillfälle (troligen 
under Påskrundan, se konst-förening-
ens hemsida). Hon kommer då att 
teckna i museets basutställning och 
finns då tillgänglig för samtal om sina 
verk.
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Utställningen pågår 

15/3 – 13/4 

Det är ett samarbete mellan Falbygdens Museum och 
Falköpings Konstförening
Sön den 22/3 kl. 15-16 
Lotte Pile berättar mer om utställningen och sitt konstnärskap
Lotte kommer under utställnings-tiden att finnas på plats vid något tillfälle – Troligen under Konstrun-
dan Påsk. Hon kommer då att teckna i museets basutställning och finns då tillgänglig för samtal om sina 
verk.

Se Konstföreningens hemsida.
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Platåbergen i Västergötland har skapat förutsättningar för ett rikt kulturarv och värdefulla 
natur typer. Bergen har länge varit betydelsefulla för människorna som bott och verkat här. 
Megalitgravar, gamla stenkyrkor, stenhuggerier, fascinerande natur och landskapsformer 
har skapat platå bergslandskapets identitet - ett landskap att känna stolthet över! 

Ta dig tid att upptäcka det våra platåberg och alla vindlande berättelser som finns här! 
Hösten 2019 ansökte vi om att få status som Sveriges 
första Unesco Globala Geopark. 

Upptäck platåbergslandskapet 
- unikt i världen

Läs mer på: www.platabergensgeopark.se

 
Camping, stugby och vandrarhem 
Förutom en fantastisk utsikt kan Mösseberg även erbjuda motions- 
och skidspår, badsjö, skidbacke, discgolf och en liten djurpark. 
På campingen finns det stugor från 4-8 personer, platser för  
husvagn och husbil även en enklare ställplats. Vårt vandrarhem 
ligger i vackra Mössebergsparken. 

mossebergscamping.se · 0515-88 55 88  

Vi har 
öppet  året om!

Vi har Sveriges nöjdaste hyresgäster

Dotorpsgatan 53 • 521 44  FALKÖPING
Tel 0515-887550 • www.hyresbo.se
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1. Falbygdens Osteria

Göteborgsvägen 19, Falköping
www.falbygdensosteria.se
Utställare:
Malin Hjälthammar - Härliga smycken
Ingalill Ljung - Olja/ akryl/akvarell
Övrigt:
Ost och delikatessbuffé, kaffe och 
kakor, smörgåsar och te
Öppet: Skärtorsdagen; butik 10-18 
restaurang 10-17,
Långfredagen – Annandag påsk 10-16
Tillgängligt för rullstolsburna: 
Ja

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2. Bildkällan

Storgatan 10, vid Stora Torget, Falköping
GPS: 58.161088, 13.554683
Utställare:
Vårsalong 2020 - en jurybedömd sam-
lingsutställning
Öppet: 
tor kl. 19-21, fre kl. 12-17, lör kl. 12-17, 
sön kl. 12-17 mån 12-17
Tillgängligt för rullstolsburna: 
Ja

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2. Rizoma galleri
Flygares gränd 3, Falköping
GPS 58.161264, 13.555027
Utställare:
Rizoma crew
Välkommen till en grupputställning 
med olika konstverk från Rizomas 
konstnärer.
Öppet:
Skärtorsdagen 19-21, Långfredagen - 
Annandag påsk 12-17
Tillgänglighet för rullstolsburna:
Nej

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3 skAPA KULtur konst & ram

Flygares gränd 1,Falköping
GPS: 58.16175, 13.55487
www.skapakultur.se
Utställare:
Aaza Jacobsson - Måleri i olika tekniker 
Christer Friberg - Olja
Öppet:
Skärtorsdag 10-21, Långfredag-An-
nandag påsk 12-17.
Övrigt:
Konstnärsbutiken är öppen. Inlämning 
för inramning möjlig.
Tillgängligt för rullstolsburna: 
Ja

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4. Galleri Sandström

Trädgårdsgatan 32, Falköping
GPS: 58.161617, 13.55513
www.sandstrom-sandstrom.com
Utställare:
P-A Sandström -  Keramik, raku, 
konstglas 
Annelie Sandström -  Måleri 
Öppet:
Tors kl. 10-21, fre kl. 10-17, lör kl. 
10-17, sön kl. 12-17 mån 12-17
Övrigt:
Designshop
Tillgängligt för rullstolsburna: 
Ja

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5. Vilhelmsro Gårdscafé

Vilhelmsro Egendom, Falköping
GPS: 58.154.754 13.550340
www.vilhelmsrogard.se
Utställare:  
Helena Hallberg   Teknik: silversmide 
och glasfusion
Claes Wernersson Teknik: akvarell, 
olja och pastell
Ann Westerlund   Teknik: tavlor i 
blandade tekniker
Öppet:
långfredag, påskafton, påskdagen och 
annandag påsk: kl 11-17
Övrigt:
Gårdscafé med matservering och hem-
bakt fikabröd på lokala och ekologiska 
råvaror. Utbud av alkoholfria drycker, 
lokala öl och ekologiska viner. 
Möjlighet till övernattning i vårt Bed 
& Breakfast på gården!
Kommentar tillgänglighet:
HWC finns. Utställningen är i markplan.
Mycket begränsad möjlighet till parke-
ring utanför cafét. Använd gärna par-
keringarna vid HM-huset och ta en 5 
minuters promenad till oss och övriga 
utställare i centrum!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6. Collegium Park

Odengatan 24 C, Falköping
GPS:58.16433, 13.55449
Utställare:
Renée Ungh -  Olja 
Ingela Håkansson - Måleri 
Solveig Persson - Olja 
Gun-Britt Pettersson - Olja 
Ingemar Hedin -  Olja 
Anitha Zetterlund  - Olja 
Klara Elinderson - Tusch & blandteknik 
Nina Pollani  - Keramik & måleri 
Elaheh Afarinrad - Torkade blommor 
Elvy Jäderberg - Akvarell 
Öppet:
Långfredag till Annandag 12.00 till 17.00
Övrigt:
Kaffeservering
Tillgängligt för rullstolsburna: 
Ja

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2

2

2
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7. S:t Olofs kyrka

Storgatan 11B, Falköping
GPS: 58°09’41.6”N 13°33’02.4”E
www.svenskakyrkan.se/falkoping
Utställare :
”Trons tecken” 
En utställning om den kristna symbol-
världen. 
Öppet: 
Skärtorsdagen 08-21 Långfredagen - 
Annandag påsk 08-20
Tillgängligt för rullstolsburna: 
Ja

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

8. Arts by Louis

Storgatan 23, Falköping 
GPS: 58.161885,13.548944
Utställare:
Louis Bielk - keramik och silversmycken 
Zelda Bielk - målningar
Öppet:
Skärtorsdagen 19-21, Långfredagen - 
Annandag påsk 12-17
Tillgängligt för rullstolsburna:
Ja

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

9. Falbygdens Museum

S:t Olofsgatan 23 A
Utställare:
Lotte Pile. Skulptur och måleri
Öppet:
Skärtorsdagen - Annandag påsk 11-16
Övrigt: 
”Länsverket brinner” av Lennart Mörk
Tillgängligt för rullstolsburna:
Ja

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

10. Ateljé Gun-Britt Larson 
Äskebäcksvägen 6, Falköping
Utställare:
Gun-Britt Larson Grafik
Öppet:
Påskafton – Annandag påsk 12-17
Tillgängligt för rullstolsburna: 
Nej

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

11. Everta Hak i Bjurum

Bjurum Ljustorp 1, Falköping
GPS: 58.263 13.49736
Facebook: Evertahak 
Utställare :
Arne Johansson Tidaholm -  
Akryl, vax, sömnad
Catarina Johansson, Tidaholm –  
Akryl, betong
Öppet:
Långfredag-Annandag påsk 10-17
Övrigt:
Kaffeservering m hembakat och våfflor
Tillgängligt för rullstolsburna:
Tillgänglighet m hjälp in i huset, ej 
HWC

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

12. Lilla Boden på Espås

Espås Gård 2, Håkantorp
GPS: 58.26788, 13.61508
http://lillabodenpåespås.se
Utställare:
Möbler och inredning
Öppettider:
Långfredag-Annandag påsk kl 12-17
Tillgängligt för rullstolsburna:
Nej

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

13. Östra Tunhems Församlingshem

Östra Tunhem
Utställare: 
Vårsalong – Blandade tekniker
Samlingsutställning med lokala konst-
närer från Gudhems gamla kommun
Öppettider: 
Långfredagen – Annandag påsk 12-17
Tillgängligt för rullstolsburna:
Ja

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

14. Antique å Säteriet

Forentorp Grindstugan, Falköping
GPS: 58.246164,13.532083 
Facebook: 
Antique å Säteriet Forentorp
Utställare: 
Eva-Lill Nilsson  - olja, pastell, ståltråd
Myllrande Mångfald
1000 Tranor för Livet 
Öppet: 
Långfredag - Annandag påsk 12-17
Övrigt: 
Antika interiörer, retro, kuriosa och 
café med hembakat
Tillgängligt för rullstolsburna:
Nej

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

15. Kdesignab

Skolbacken, Östra Tunhem, 
GPS: 58.23055, 13.54346
www.kdesign.nu 
Facebook/instagram 
Utställare: 
Gårdsbutik/café med inredning, träd-
gårdsdetaljer mm
Öppet:
Skärtorsdag 17-21, Långfredag - An-
nandag 11-17
Övrigt:
Nybyggd Butik/Café med unik utsikt 
över Hornborgasjön samt Kinnekulle. 
Inredning, växter, trädgårdsprodukter, 
krukor mm. Även nystart av ett Café i 
verksamheten
Tillgängligt för rullstolsburna: 
Ja

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

16. Atelje Maria Segerström
Marielund Vilske Kleva
mariasegerström.se
Utställare:
Maria Segerström   -  Grafik m.m
Öppet:
Långfredagen – Annandag påsk 12-17
Tillgängligt för rullstolsburna: 
Nej

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

8
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12

15

16
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17. Ateljé Lisette Friberg, Gökhem
Bältaregården 4
GPS: N 58.182789  E13.411946
Hemsida: Sök på ”konst.se”
Utställare: 
Lisette Friberg - målning, keramik
Öppet: 
Skärtorsdagen 19-21, Långfredagen - 
Annandag påsk 12-17, 
Övrigt:
Det går bra att parkera på vägrenen 
längs med tomtgränsen.
Tillgängligt för rullstolsburna: 
Nej

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

18. Lina Lygneroth - Keramikkonst
Stallmästaregården 1, Gökhem
GPS: 58.173017, 13.442577
http://www.lygneroth.se
Utställare: 
Lina Lygneroth   -    Skulptur och 
bruksföremål i keramik
Öppet: 
Långfredag-Annandag Påsk kl. 12-17
Övrigt:
Instagram @lina.lygneroth.keramik
Tillgängligt för rullstolsburna: 
Nej

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

19. Johanssons Lamm och Ulls 
 Gårdsbutik

Gökhem Anguntorp 11, Falköping
GPS: 58.16024, 13.41476
www.lamm-ull.com
Utställare:
Viktoria Johansson – Tovat och lamm-
skinns alser
Öppettider:
Långfredag-Annandag påsk 12-17
Övrigt: 
Lammvisning, klappa söta lamm. 
Försäljning av lammkött/chark, lamm-
skinn, tovningsull, nålfiltstillbehör, 
pepparkaksformar.
Försäljning av pelagonsticklingar
Hembakat bröd, bullar och kakor
Tillgängligt för rullstolsburna: 
Ja 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

20. Löfwings Atelje och Krog

Hornborga Persberg
www.lofwings.se
Utställare :
Göran Löfwing -  olja, akvarell, skisser
Öppet: 
Tor kl. 10-21, fre kl. 10-17, lör kl. 
10-sent, sön kl. 10-17 mån 10-17
Övrigt: 
Restaurang och kafé
Tillgängligt för rullstolsburna: 
Ja 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

21. Atelje Kim Ritthagen 
Centrumv 10, stor giraff + tranor på 
fasaden, Broddetorp
GPS 58.305723  13.607684
www.kimritthagen.com
Utställare:
Kim Ritthagen - Akryl, olja, keramik, 
silver
Öppet: 
Långfredag-Annandag påsk 12-17

Övrigt: 
Loppis med DVD, smycken, fräscha 
kläder mm , sittplatser för vila
Tillgängligt för rullstolsburna: 
Ja, ramp

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

22. Växthuset i Björkåkra
Hornborga, Björkåkra, Broddetorp
GPS:58.294539, 13.593435
Facebook: Maj Edmans ateljé 
Utställare: 
Maj Edman tavlor i blandteknik
Öppet:
Långfredag-Annandag 12-17
Tillgängligt för rullstolsburna: 
Nej

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

23. Bosgården Hornborga

Hornborga Bosgården Broddetorp
GPS:42.03297, 23.55469
www.bosgardenhornborga.se
Utställare:
Caroline Tholarp - Olja
Roger Wahlander -  Läderhantverk
Övrigt:
Gofika, våfflor serveras varje dag.
Prova på skytte i vår nyöppnade skjut-
biograf påskafton - påskdagen 12-17.
Öppet: 
Skärtorsdag 18-21, långfredag 10-18, 
påskafton - annandag påsk 12-17
Tillgängligt för rullstolsburna: 
Ja

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

25. Anna Wennerstrand 
 Keramikstudio

Lilla Samuelsgården, Broddetorp
www.annawennerstrand.se
Utställare:
Anna Wennerstrand - Keramik
Öppet: 
Skärtorsdag 19-21 Långfredagen – 
Annandag påsk 12-17
Övrigt:
Café
Tillgängligt för rullstolsburna: 
Nej

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

26. Ateljé Grodan Lena Holgersson

Bjällum Fäholmen
GPS: N 58.203587  E13.363942
www instagram.com/atelje_grodan
Utställare: 
Långfredag-Annandag påsk 12-17
Övrigt:
Kuriosaförsäljning
Tillgängligt för rullstolsburna: 
Ja 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

18

18
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23

17
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27. Ranstadsverket
Häggum
GPS: 58.31247, 13.70586
Utställare:
Ingmar Hedin - Olja m.m
En retroperspektiv utställning
Trä-Tina
Öppet: 
Långfredag till Annandag 12.00 till 
17.00
Övrigt: 
I anslutning till stor villavagnsmässa
Tillgängligt för rullstolsburna: 
ett trappsteg

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

28. Mellomgården Café  & Gårdsbutik

Norra Lundby,Mellomgården 1, Axvall
GPS:58.2203.7 N13.3705.6E o 
58.367701.13.618234
www.mellomgarden.com
Utställare: 
Maria.Biederbeck - Måleri
Lars Bergström - Foto
Pia Carlsson - Akvarell
Jenny Lantz - Illustratör  
Se info på hemsidan, facebook
Öppet: 
Skärtorsdagen 19-21 Långfredagen – 
Annandag påsk 11-17
Övrigt : 
Hembakad fika, lunch, nygräddade 
våfflor
Har rättigheter.
Tillgängligt för rullstolsburna: 
ja

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

29. Åsle Tå - Upplevelsemuseum

ÅsleTå 1, Falköping
GPS:58.178889, 13.687275
www.asleta.se
Utställare: 
Anita Röding - Vävateljé 8-skaft - 
Handvävd damast, damastbilder, ull- 
och nöthårsmattor, bruksvävar 
Berit Larsson - Virkat, stickat, halm-
slöjd och sytt. Även återvinning av jeans 
Derek N Eder - Träkonsthantverk, 
svarvning i skålform 
Pia Westin – Hantverk i trä 
TJ Produktion - Egendesignade kort, 
tavlor, muggar, brickor. Änglatéer i 
olika smaker mm 
Aloe Vera Forever Living - För yttre 
och inre hälsa 
Skaparlykke – Keramik för hem och 
trädgård: påskpynt, äggkoppar, fat, 
vaser, trädgårdspynt mm. 
Ulla Sörkvist Skövde – Tovade alster, 
våt-tovade tavlor, vinkylare, skålar, 
vaser mm 
Inger Metso – Oriflameprodukter 
(Endast söndag) 
Tinasmycken – Smycken i olika tekni-
ker med stenar och pärlor 
Stig Nilsson – Konst i akryl och akva-
rell
Entrépriser till Muséet: Långfredagen 
GRATIS, övriga dagar i Påsk reducerat 
pris för vuxna till 40 sek, barn under 
12 år GRATIS 

Program Långfredag: 
Marknad med närproducerade mat-
produkter och hantverk. Bakning/
försäljning av vedugnsgräddade bröd-
kakor, visning av veteranfordon, lotte-
ri, chokladhjul, försäljning av varm-
korv med bröd. 
För barn: 
Spelfigursjakt, Äggjakt och Bollkast-
ningsspel 
Producenter på Marknaden: 
Duerden's Fudge & Toffee – Tillverkar 
och säljer fudge och toffee efter gamla 
engelska släktrecept 
Leif Karlsson – Olika drycker mm. 
Visning av inympning av äpplen, kl 
14:00 vid Malmes stuga 
Min Mysse – Fina, vändbara mössor i 
bomullstrikå, finns i alla storlekar 
AG Svets och Smide – Försäljning av 
svetsade alster för både inom- och 
utomhusbruk 
BA:s Ost och chark – Ost lagrade från 
Falköpings mejeri. 
Gunnars konfektyr – Egentillverkad 
marknadsgodis. 
ADA:s Hantverkssmide – Gårdsskyl-
tar, väggskyltar, figurer som regnmäta-
re, ljusstakar, vindflöjlar mm. 
Holma Cake – Kakor, godis mm 
Redvägs Bageri – Surdegsbröd mm 
Hjälstad Design – Stick- och virkgar-
ner, handstickade sockar, vantar, möss-
sor, tröjor mm. 
Saleby Lin och Malt – Visar hur det 
går till att framställa närodlad och 
hantverksmässigt producerad kallpres-
sad linolja, även försäljning. 
Duveredskött - Lokalproducerat kött 
och charkprodukter av högsta kvalitet 
Karlsson Linda och Lollo – Vaktelägg 
och mycket mera 
Mosters Produkter - Ekologiska hud-
vårdsprodukter samt produkter i 100% 
linne, både kläder och bruksföremål 
Sofia Nilsdotter – Silversmycken 
Sivans Osthandel – Lagrade ostar, kex 
och knäcke 
Saft och Sylt – Egenproducerade pro-
dukter av bär mm 
Öppet:
Långfredag 12-17 Påskafton 12-17 
Påskdagen 12-17
Övrigt: 
Utställning i två våningar i cafébygg-
naden, även längs Tå-gatan. 
Café Åsle Tå serverar: Varm soppa, 
matvåfflor med tillbehör, smörgåsar, 
hembakt fika. Caféet har öppet samma 
tider som Konstrundan. Här finns 
även den permanenta utställningen av 
Oskar Falks träskulpturer. 
Uppställningsplats för husbil med 
tillgång till wc/dusch och Wi-Fi.
Tillgängligt för rullstolsburna: 
Ja, men begränsad framkomlighet vid 
några av stugorna. Utställningen i 
nedre planet når man genom att köra 
rullstol en bit i gräs (kan vara lerigt).

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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30. Karleby Konst & Hantverk

Karleby Stommen 1, Falköping
GPS 58.151508, 13.63976
www.karleby.konst.se
Utställare:
Maj-Liz Hedendahl – akvarell, textil 
och blandteknik
Öppet: 
Långfredag – annandag Påsk 12-17
Övrigt: 
Lantbruksmuseet håller öppet med 
guidade visningar. Bra parkering även 
buss och husbil
Tillgängligt för rullstolsburna:
Ja

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

31. Cesarstugan

Östra Tunhem Västergården 1
GPS:58.21784, 13.49674
www.cesarstugan.se
Utställare
Bengt-Åke Öhgren - naturfoto 
Börje Brorson - gårdsmotiv i akvarell 
Kristine Wallin - handmålade praliner
MUSIK-EVENEMANG 
-Under Skärtorsdagskvällen gästas vi 
av Krister Classon! (Stefan & Krister) 
Han med band kör sin tolkning av 
Beatles med anekdoter och mera! 
-På Påskdagskvällen kommer Linda 
Gail Lewis - Queen of Rock n’ Roll 
(syster till Jerry Lee Lewis).
 Då blir det drag under galoscherna! 
Båda evenemangen föregås av härlig 
buffé - besök hemsidan cesarstugan.se 
för köp av biljetter. 
Öppet:
9/4-13/4 kl.10-16 med mat, fika, 
handelsbod, museum 
10/4-12/4 kl.10-16 med utställare. 
Kristine tillverkar praliner framför 
besökare bara 12/4 kl.12-15
Övrigt 
Påskbuffé på lokala råvaror i restau-
rangen 9/4-13/4 kl.11-16 - tårta ingår! 
299 kr 
Kaffe & ett utbud av fika från vårt bageri. 
I vår handelsbod fyller vi upp med gott 
från bageriet, godis, lokala delikatesser 
och annat fint som hör påsken till! 
Som vanligt har vi där även lantlig 
inredning samt köksgeråd till försälj-
ning! 
Förutom våra utställare kan du hos oss 
även besöka Sveriges största vaxkabi-
nett - Bondens År - med sina 50 full-
stora figurer i klass med Madame 
Tussauds - en unik och rolig upplevelse 
för stora som små. Med de vackert 
handmålade figurerna samt väggar 
med landskapsmotiv och saker från 
30-40-talet är även det en konstupple-
velse i sig. Entré - 60 kr för vuxen och 
30 kr för barn. 
Tillgängligt för rullstolsburna: 
Ja

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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32. LL:s Loppis och Antikt

Vilske-Kleva Petängen 4
GPS: 58.126097, 13.224918
www.llsloppisoantikt.se
Utställare:
Loppis & Antikt
Öppet: 
Långfredag-påskdagen 11-18, annan-
dag påsk 11-17 
Tillgänglighet för rullstolsburna: 
Nej

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

33. Sägnernas hus 

Svenstorp Sörgården Sandhem
GPS: 57.97425, 13.74416
www.sagnernashus.se
Utställare:
Folktromuseum samt en del lokala 
konstnärer
Öppet: 
Långfredag, Påskafton och Påskdagen  
12 - 16
Övrigt: 
Café & mat, Påskpyssel för barnen alla 
dagar, samt ägg jakt på söndag.
Ett påskparty på fredagkväll med 
Dansbandskungen och Eddie Meduzas 
gamla band
Tillgängligt för rullstolsburna: 
Ja

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

34. Jula Hotell & Konferens

Vilangatan 4 ,Skara
GPS: 58.38986, 13.46170
www.mercedesmurat.com
Utställare:
Mercedes Murat - Möbelkonst och 
Verre églomisé. 
Samt verk av Anders Zorn, Bruno 
Liljefors, Carl Larsson, Jenny Nyström.
Öppet:
Skärtorsdagen kl 19-21, Långfredagen 
– Annandag Påsk 12-17 
Övrigt:  
Skärtorsdag Lunchbuffé kl 11.30 
-14.30.
Vernissage middag kl 17.00 -22.00 
Långfredagen Sopplunch buffé  
kl 11.30 -14.30.
Vernissage middag kl 17.00- 22.00 
Påskafton Påskbuffé kl 12.00 -15.00, 
Vernissage middag kl 17.00 -22.00 
Påskdagen Söndags fika hela dagen 
Tillgängligt för rullstolsburna: 
Ja

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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1. Falbygdens Osteria 
Göteborgsvägen 19, Falköping

2. Bildkällan
Storgatan 10, vid Stora Torget, Falköping
GPS: 58.161088, 13.554683

2. Rizoma galleri
Flygares gränd 3, Falköping
GPS 58.161264, 13.555027

3 skAPA KULtur konst & ram
Flygares gränd 1,Falköping
GPS: 58.16175, 13.55487

4. Galleri Sandström
Trädgårdsgatan 32, Falköping
GPS: 58.161617, 13.55513

5. Vilhelmsro Gårdscafé
Vilhelmsro Egendom, Falköping
GPS: 58.154.754 13.550340

6. Collegium Park
Odengatan 24 C, Falköping
GPS:58.16433, 13.55449

7. S:t Olofs kyrka
Storgatan 11B, Falköping
GPS: 58°09’41.6”N 13°33’02.4”E

8. Arts by Louis
Storgatan 23, Falköping 
GPS: 58.161885,13.548944

9. Falbygdens Museum
S:t Olofsgatan 23 A

10. Ateljé Gun-Britt Larson 
Äskebäcksvägen 6, Falköping

11. Everta Hak i Bjurum
Bjurum Ljustorp 1, Falköping
GPS: 58.263 13.49736

12. Lilla Boden på Espås
Espås Gård 2, Håkantorp
GPS: 58.26788, 13.61508

13. Östra Tunhems Församlingshem
Östra Tunhem

14. Antique å Säteriet Forentorp
Forentorp Grindstugan, Falköping
GPS: 58.246164,13.532083 

15. Kdesignab
Skolbacken, Östra Tunhem, 
GPS: 58.23055, 13.54346

16. Atelje Maria Segerström
Marielund Vilske Kleva

2
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17. Ateljé Lisette Friberg, Gökhem
Bältaregården 4
GPS: N 58.182789  E13.411946

18. Lina Lygneroth - Keramikkonst
Stallmästaregården 1, Gökhem
GPS: 58.173017, 13.442577

19. Johanssons Lamm och Ulls Gårdsbutik
Gökhem Anguntorp 11, Falköping
GPS: 58.16024, 13.41476

20. Löfwings Atelje och Krog
Hornborga Persberg

21. Atelje Kim Ritthagen 
Centrumv 10, Broddetorp
GPS 58.305723  13.607684

22. Växthuset i Björkåkra
Hornborga, Björkåkra, Broddetorp
GPS:58.294539, 13.593435

23. Bosgården Hornborga
Hornborga Bosgården Broddetorp
GPS:42.03297, 23.55469

25. Anna Wennerstrand Keramikstudio
Lilla Samuelsgården, Broddetorp

26. Atelje Grodan Lena Holgersson
Bjällum Fäholmen
GPS: N 58.203587  E13.363942

27. Ranstadsverket
Häggum
GPS: 58.31247, 13.70586

28. Mellomgården Cafe  & Gårdsbutik
Norra Lundby,Mellomgården 1, Axvall
GPS:58.2203.7 N13.3705.6E o 
58.367701.13.618234

29. Åsle Tå - Upplevelsemuseum
ÅsleTå 1, Falköping
GPS:58.178889, 13.687275

30. Karleby Konst & Hantverk
Karleby Stommen 1, Falköping
GPS 58.151508, 13.63976

31. Cesarstugan
ÖstraTunhem Västergården 1
GPS:58.21784, 13.49674

32. LL:s Loppis och Antikt
Vilske-Kleva Petängen 4
GPS: 58.126097, 13.224918

33. Sägnernas hus 
Svenstorp Sörgården Sandhem
GPS: 57.97425, 13.74416

34. Jula Hotell & Konferens
Vilangatan 4 ,Skara
GPS: 58.38986, 13.46170
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En upplevelse!

GÖRAN LÖFWINGS KONSTUTSTÄLLNING      
KROGEN      KAFÉET

En upplevelse!

Öppettider se hemsidan: www. lofwings.se
Tel. 0500-49 14 03

Vårsalongen – Vårsalongen – 

konstsalong med traditionkonstsalong med tradition
Den årliga vårsalongen på Bildkäl-
lan i Falköping ligger traditionsen-
ligt under påskhelgen. Det är en av 
få jurybedömda utställningar i 
området och lockar många konst-
närer från Västsverige. 

V årsalongen har varit igång i 
mer än 25 år och en av initi-
ativtagarna är Maria Seger-

ström från Vilske - Kleva. Maria är 
själv konstnär och grafiker med ateljé 
hemma vid bostaden. 

Maria Segerström har ett stort ide-
ellt engagemang i Bildkällan (tidigare 
Bildkällaren) i Falköping där Maria 
har varit engagerad sen start. Det var 
också här som Vårsalongen tog sin 
början.

Vårsalongen är öppen för alla med 
inlämning av tre bilder. En jury som 
består av yrkesverksamma konstnärer 
gör en bedömning och väljer de bilder 
som skall ställas ut. Juryn består av oli-
ka personer varje år.

Att bli bedömd skulle för de flesta 
vara avskräckande men det finns natur-
ligtvis en lockelse i detta att någon be-
dömer ”mina” bilder – Håller de för en 
utställning? 

Salongen är populär bland konst-
närer, inte bara lokalt, utan från hela 
Västra Götaland. Publiken är också 

månghövdad och kommer också den 
långväga ifrån. Intresset är stort.

Bildkällan ligger på Stora Torget i 
Falköping, centralt mitt i sta´n. Ver-
nissage är det på skärtorsdagen 19.00 
och Vårsalongen håller öppet till den 
andra maj.

Vårsalong 2020
9 april – 2 maj
Vernissage torsdagen den 9 april: 19 - 21
Öppettider: 
onsdag – torsdag     14 - 18
fredag        12 - 16  
lördag         10 - 14

Extra öppettider 
(under Konstrundan Påsk)
Långfredag – Annandag påsk 12 - 17

Mer information om Vårsalongen finns
på vår hemsida.                  bildkallan.com
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Foto: Fredric Sehéler

K-Design 
öppnar ny inredningsbutik och café på Skolbacken i Östra Tunhem

Det är så häftigt, så vackert, så 
smakfullt. Det är en fantastisk 
satsning som Katrin Borgenhard, 
ägare till K-Design gör i Östra 
Tunhem. 

J ag går på känsla och jag har 
egentligen inte tänkt, fast jag 
naturligtvis har tänkt. Huset 

som vi byggt är användbart till mycket 
annat om inte vår satsning skulle fung-
era. Men det var det här jag ville göra 
nu, att utveckla min designverksamhet 
med en utökad butik och större utrym-
men för kundmöten, säger Katrin. 

Hon är företagaren som vågar gå 
på känsla och investera för framtiden 
och det har vi sett förut i Östra Tun-
hem där Anna-Lena Brage satsade på 
ett tunnbrödsbageri några år tidigare. 
Det tycks vara ett gott företagsklimat i 
Östra Tunhem och det ser vi också på 
andra ställen på Falbygden där småfö-
retagen växer upp mitt på landsbyg-
den. 

350 kvadratmeter butik och café 
står nu klart för invigning och den offi-
ciella starten är den 13 mars. Lagom till 
de första tranorna anländer får vi en ny 
besöksanläggning med utsikt över 
Hornborgasjön. Skolbacken har den 
bästa utsiktspunkten på hela Falbygden 
och från caféfönstret ser man ut över 
Hornborgasjön och västra delen av Bil-
lingen. I horisonten ser man Kinnekulle 
och vid klart väder syns Halle- och 
Hunne berg. 

Inredningsbutiken och cafét kom-
mer att ha öppet torsdag till söndag 
från elvakaffe till trekaffe. När värmen 
kommer blir det möjlighet för uteser-
vering. Ute eller inne har man oavsett, 
milsvid utsikt till kaffet.

Vi kommer inte att ha någon stan-
dardmeny. Utbudet kommer att se oli-
ka ut beroende på vad vi får för tankar 

och idéer på vår Facebook sida. Vi 
kommer att vara lyhörda för vad våra 
gäster vill. Fika, smörgås och sallad lo-
kalproducerat så långt det är möjligt 
blir det till en början och sen får vi se 
vad som är möjligt, säger hon och läg-
ger till att det eventuellt kan bli dagens 
soppa eller kanske grillat ute på gården 
när vädret så tillåter.

Vackra lokaler och vackra tilltalan-
de inredningsprylar möter innanför 
entrédörren och den smakfullt inredda 
cafédelen vittnar om att Katrin har 
tänkt. 

Allt som finns i cafédelen är till 
salu. Det vill säga att det man ser går 
att köpa i shopen. Det te du dricker i 
cafét går också att köpa med sig hem. 
Det är så vi tänker säger Katrin.

Det är tankens frihet som gäller på 
K-design och Skolbacken i Östra Tun-
hem, och det känns befriande med den 
idén. Det går alldeles utmärkt att driva 
kreativa företag med känsla och med 
den utsikten som besökaren får alldeles 
gratis så är det nog säkert en del av ut-
vecklingen. Solnedgångsöppet hörs 
som en idé under samtalet med Katrin.



Välkommen till 
Cesarstugan!

– Vi finns i Östra Tunhem utanför Falköping –
Öppet alla dagar 10:00-16:00 • Bordsbokning 0515-72 04 31 och online

www.cesarstugan.se

I vår fina handelsbod 
finner du köksgeråd, 
inredningsdetaljer i 

gammaldags stil samt 
godsaker från bageriet, 
retro-godis, planscher 

och mycket mer.

Vi har liveframträdanden varje  
veckoslut som kan avnjutas  
tillsammans med god mat!  
Mer info på vår webbsida.

BONDENS ÅR   
– Välkommen in i vår historia.   
Med hjälp av verklighetstrogna 

vaxdockor och autentiskt uppbyggda 
miljöer flyttas du tillbaka 100 år  
i tiden. En tid då man brukade  

jorden för hand.
Vårt välbesökta upplevelsemuseum  

är inomhus och med ljud och  
fin ljussättning.

Musik

Handelsbod
Hos oss kan du i 

1800-talsmiljö njuta  
av härlig buffé på lokala 

råvaror samt goda 
bakverk från vårt eget 

bageri. 9-13 april  
serveras stor påskbuffé.

Restaurang

Museum



Konstrundan Påsk 2020 17

Välkommen till 
Cesarstugan!

– Vi finns i Östra Tunhem utanför Falköping –
Öppet alla dagar 10:00-16:00 • Bordsbokning 0515-72 04 31 och online

www.cesarstugan.se

I vår fina handelsbod 
finner du köksgeråd, 
inredningsdetaljer i 

gammaldags stil samt 
godsaker från bageriet, 
retro-godis, planscher 

och mycket mer.

Vi har liveframträdanden varje  
veckoslut som kan avnjutas  
tillsammans med god mat!  
Mer info på vår webbsida.

BONDENS ÅR   
– Välkommen in i vår historia.   
Med hjälp av verklighetstrogna 

vaxdockor och autentiskt uppbyggda 
miljöer flyttas du tillbaka 100 år  
i tiden. En tid då man brukade  

jorden för hand.
Vårt välbesökta upplevelsemuseum  

är inomhus och med ljud och  
fin ljussättning.

Musik

Handelsbod
Hos oss kan du i 

1800-talsmiljö njuta  
av härlig buffé på lokala 

råvaror samt goda 
bakverk från vårt eget 

bageri. 9-13 april  
serveras stor påskbuffé.

Restaurang

Museum

Jenny Lantz 

Presenterar ny barnbok på Presenterar ny barnbok på 
Mellomgården
Jenny Lantz är illustratör och 
barnboksförfattare. Författandet 
gör hon tillsammans med sin 
femårige son Axel. 

D et är Axels fantasifulla be-
rättelser i hans alldeles 
egna värld som berättas 

och illustreras med färgglada bilder. 
Jennys son har autism och beskriver sig 
själv som ”98 år och liten som en ele-
fant”.

Den alldeles nyskrivna barnboken 
Axel och väggmonstret, presenteras på 
Mellomgården i Norra Lundby under 
Konstrundan Påsk. Då finns det möj-
lighet att träffa författarinnan och il-
lustratören Jenny Lantz och ta del av 
hennes och sonens berättelser. 

Boken som presenteras är en char-
mig berättelse om väggmonstret. Till-
sammans med sin ständige följeslagare, 
Dinosaurien Chomper upptäcker de 
spår i djungeln. Axel tar fram en bok ur 
sin väska och läser om väggmonstret. 

” Väggmonster lever lite varstans på 
jorden. Man hittar dom oftast bakom 
gamla tapeter ……………”

Den spännande fortsättningen får 
bara den veta som delar äventyret med 
Axel och Jenny. På Mellomgården kan 
kanske väggmonstret bli synligt. Om 
inte så finns i alla fall boken där för den 
som vill stilla sin nyfikenhet.

Välkommen till oss i Påsk 
Långfredagen kl 12-17 
PÅSKMARKNAD 
Med lokalproducerad mat/
hantverk, äggjakt och ved-
ugnsbakat bröd m.m. 

Cafe Åsle Tå 
Varm soppa, matvåffl or 
med tillbehör, smörgåsar, 
hembakt fi ka. 

Lördag och Söndag: 
öppet kl 12-17 
För mer information om 
våra aktiviteter, öppettider, 
www.asleta.se 

Å S L E       M U L A R P       T I A R P       H E M B Y G D S F Ö R E N I N G

Vi har byggt nya butikslokaler i Östra Tunhem. 
350 nya kvadratmetrar med inredning  

i kombination med ett mysigt kafé. 
Välkommen!

Öppettider i Påsk:
Skärtorsdag 17-21, Långfredag - Annandag 11-17
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VÄLKOMMEN TILL

Cykelcentrum MössebergCykelcentrum Mösseberg
FALKÖPING
Trakterna runt Falköping präglas 
av våra platåberg. Unika berg som 
gett upphov till speciella natur- och 
kulturmiljöer som vi inte hittar 
någon annanstans i Sverige. 

M ed dessa förutsättningar 
har vi utvecklat en 
mängd bra alternativ till 

landsvägscykel och MTB. I våra ögon 
en perfekt mötesplats för dig som gillar 
cykel. Boka in ditt cykelpaket och låt 
hjulen rulla på utvalda träningsrundor 
i det öppna landskapet, på de utmanan-
de platåbergen och de skönt slingrande 
vägarna. 

Eller varför inte en utmanande tur 
på Mösseberg som MTB-åkare, med 
omväxlande stigar på ett grönt och 
lummigt Mösseberg.

INFÖR CYKLINGEN
Att cykla i naturen är härligt och enligt 
allemansrätten får du cykla både i natu-
ren och på enskilda vägar. Men tänk på 
att inte cykla över tomter, planteringar 
eller på mark som lätt kan skadas.

Vå r  n y by g g d a  p u m p - t r a c k  b a n a
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CYKELCENTRUM
MÖSSEBERG  FALKÖPING

C Y K E L PA K E T
Alla boenden erbjuder cykelpaket med olika innehåll. Möjlighet att låsa in, rengöra cykeln och tvätta cykelkläder är delar 
som ingår paketen hos nedanstående boenden.

KU R O R T E N 
MÖSSEBERG
Vackert beläget i Mössebergsparken 
– för dig som efter träningsturen vill 
njuta i härlig kurortsmiljö, med god 
mat och skön avkopplande SPA mel-
lan träningspassen.

MÖ S S E B E R G S 
CAMPING OCH STUGBY

Med milsvid utsikt och med MTB-
spår bara ett cykeltramp bort, bor du i 
moderna stugor mitt i hjärtat av 
Mössebergs fritidsområde.

MÖ S S E B E R G S 
VANDRARHEM
Vandrarhemmet är inrymt i en ele-
gant sekelskiftsvilla i lummiga Mösse-
bergsparken, vid foten av Mösseberg.

För mer information kring cykelrundor, boendepaket m.m. finns på nedanstående adresser
 info@cykelcentrum.se  |  www.cykelcentrum.se  |  Facebook Cykelcentrummosseberg

V I L H E L M S R O  GÅRDSCAFÉ 
Varför inte påbörja cykelturen med ett stopp på Vilhelmsro gårdscafé. Här kan du hämta cykelkartan som guidar dig rätt 
på våra 18 cykelrutter och så kan du passa på att ladda upp med riktig bra fika eller lunch. Här finns bullar och kladdkakor 
och alltid minst en rawfood-kaka, rättvisemärkt kaffe och närproducerad saft. Du kan välja mellan några olika lunchalter-
nativ, varav ett alltid är vegetariskt. Ekologiskt/närproducerat öl och vin finns också på menyn.
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Turförslag: cykelcentrum.nu | Service: racerdepan.se

Boendeförslag: kurortenmosseberg.se | vilhelmsrogard.se | mossebergscamping.se

GÅRDSCAFÉ KONFERENS bed & Breakfast
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hyllningsfesten.se

KULTURARENA TOMTENS KALKBROTT, FALKÖPING
LÖRDAG 1 AUGUSTI 19.30

E R - M U S I K  P R E S E N T E R A R

BOKA-TIDIGT-RABATT 10 MARS – 3 MAJ!
 Vuxna: 530:- (ord. pris 635:-) Skolungdom/studerande: 295:- (ord, pris  395:-)

Onumrerade platser i det fria

Biljetter: 054-190080 scalateatern.com & ticketmaster.se   
Teaterbaren Falköping, Akademibokhandeln Falköping, Falbygdens Osteria
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Jäla mett i väla – 

7 kilometer från Öra
Det är ett entusiastiskt gäng som 
är samlat i Wardins kök i Jäla, 
Maria och Sven-Åke från War-
dins gårdsprodukter, Johanna och 
Kristoffer Berglund, Snickar-
glädjens Veranda AB och Ida och 
Sven Claessom, Duveredskött. 

W ardins är i huvudsak 
grönsaksodlare men 
har en rad strängar på 

sin lyra och uppfinningsrika för att för-
medla odlandets glädje och betydelse. 
Johanna är influenser och fotograf 
med 80 000 följare på Instagram som 
med stort intresse följer renoveringen 
av den gamla prästgården i Jäla. Ida 
och Sven driver Duveredskött med 
nötköttsproduktion och gårdsförsälj-
ning.  

Samverkan är inte bara något som 
pratas om, utan för alla parter ett le-
vande verktyg för utveckling och en 
drivkraft framåt. Med gemensamma 
krafter skapar de landsbygdsutveckling 

i en bygd som kan tyckas ligga mitt i 
ingenstans men som har blivit ett tyd-
ligt kreativt kluster mitt emellan Fal-
köping, Borås och Ulricehamn. Den 
lilla orten Öra, där Duveredskött är 
etablerat, har blivit det kreativa navet. 

Under höstens Konstnatt är Jäla by 
det kreativa navet där flera parter sam-
manstrålar för att erbjuda besökarna 
en helhetsupplevelse med konst, konst-
hantverk och lokal mat. Mellan 5 och 
10 tusen besökare gästar Jäla under 
Konstnatten och det är ett gott betyg 
till de kreativa krafter som skapar hel-
hetsupplevelsen som lockar till besök. 
Wardins gårdsprodukter är det själv-
klara besöksmålet under den helgen 
med den upplysta trädgården, försälj-
ning av grönsaker och ett flertal utstäl-
lare som erbjuder det mesta.

Nya idéer slår rot och omsätts i 
praktisk verksamhet i det kreativa flö-
det. Duveredskött satsar på boende 
liksom den vackert renoverade präst-
gården i Jäla. Johanna och Kristoffer 
Berglund har renoverat varligt och 

med rätt metoder för att återställa hu-
set i originalskick. Detta har också för-
medlats på Instagram och blogg där 
renoveringens alla steg redovisats och 
för den intresserade har det fungerat 
som en utbildning i husrenovering. 

Många intressanta och spännande 
arrangemang erbjuds under vår och 
sommarsäsong. För dig som vill ha 
goda lokalproducerade livsmedel är 
Jäla och Öra de rätta ställena att besö-
ka och i en kombination med Prästgår-
den blir det en upplevelse för alla sin-
nen. Åker du husbil så är Jäla ett 
självklart stopp.
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Elfarenhet*

* Nu presenterar vi nya elbilen Kia e-Niro. Uppgraderad med den senaste tekniken, 
snabb laddning och en räckvidd på upp till 45 mil på el. Men el är ingen nyhet för  
oss. Vi på Kia är störst på laddbara bilar och varannan Kia som säljs i Sverige är  
elektrifierad. All vår erfarenhet – eller elfarenhet som vi kallar det – har vi nu  
samlat i nya elbilen Kia e-Niro. Niro finns även som hybrid och laddhybrid.

REK. PRIS FRÅN 481.900 KR. AVDRAG FÖR KLIMATBONUS 60.000 KR EJ INRÄKNAT I PRISET.**

Premiär för nya Kia e-Niro

Erbjudandet gäller ordertecknade bilar t.o.m. 31/3–2020 eller så långt lagret räcker. Bränsleförbrukning blandad körning Kia e-Niro 0 l/100 km och CO2-utsläpp 0 g/km. Blandad elförbrukning 15,9 kWh/100 km enligt körcykeln WLTP. Försäljningsstatistik: 
Vroom 2019. **Klimatbonus beslutas och utbetalas av Transportstyrelsen och kan vara lägre för juridiska personer än angivet belopp. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Med reservation för eventuella tryckfel.


