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FALKÖPINGS TURISTBYR Å

NÄRPRODUCERADE UPPLEVELSER

Stora Torget 11, 521 42 Falköping
Tel 0515-88 70 50
www.falkoping.se/turism
turism@falkoping.se

Detta är en inbjudan till nya upplevelser. Oavsett om du är långväga besökare eller bor här
i närheten bjuder vi in dig att ta för dig av allt som finns att upptäcka i och kring Skövde, Skara
och Falköping. Möjligheterna är stora att fylla en långhelg, några semesterveckor eller bara en
vanlig dag med det du gillar bäst. Natur, shopping, kultur, historia, fartfyllda aktiviteter,
avkopplande platser, sport, evenemang, restauranger, kaféer – och en och annan folkfest.
Låt dig inspireras av alla de smultronställen som vi berättar om i den här broschyren.
Du kommer snart att upptäcka att verkligheten erbjuder så mycket mer.

SK AR A TURISTBYR Å
Biblioteksgatan 3, 532 88 Skara
Fr o m hösten 2019: Stadshuset,
Södra kyrkogatan 2, 532 88 Skara
Tel 0511-325 80
www.skara.se/turism
turistbyran@skara.se

Varmt välkommen!

SKÖVDE TURISTCENTER

Regardless if you are a tourist or live nearby we invite you to take part of everything there is to discover in and around Skövde, Skara and Falköping. The possibilities to fill a long
weekend, a few vacation weeks or just an ordinary day are great. Nature, shopping, culture, history, exiting activities, relaxing locations, sport, events, restaurants, cafés – and the
occasional festival. Let us inspire you with all our favourite places that we tell you about in this broschure. You will discover that reality offers even more! Welcome!

Stationsgatan 3 B, 541 30 Skövde
Tel 0500-44 66 88
www.nextskovde.se
info@nextskovde.se
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I alla tre kommuner finns flera InfoPoints som hjälper dig med tips
under din vistelse. Du hittar dem alla på respektive kommuns webbsida.
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FALKÖPING

Här njuter du av det
goda livet
FOTO: JESPER ANHEDE
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Småstadens genuina charm och närhet är Falköpings signum. Våra förfäder valde att
bosätta sig här för över 5000 år sedan. Betande djur och rika skördar ger än idag möjligheter till
framgångsrik lokal produktion av kulinariska läckerheter. Köp med dig något gott hem
eller njut fullt ut medan du är här.
Hornborgasjön bjuder på naturens magi varje vår när tusentals tranor väljer att samlas här.
Är du intresserad av historia som går tillbaka till stenåldern finns här flera gånggrifter än någon
annanstans i vårt land och Ekehagens Forntidsby är ett av Sveriges största arkeologiska
friluftsmuseum. Vi vill också tipsa om härliga Mösseberg med djurpark, utsiktstorn, motionsspår
och skidbacke.
Falbygden är också konst och hantverk. Många konstnärer öppnar upp sina ateljéer och
verkstäder under våren och höstens konstrundor. Hitta dina favoriter bland en mängd museer,
utflyktsmål, aktiviteter och vandringsleder.
Varmt välkommen till Falköping!

Enjoy the genuine charm of a small town in Falköping. Our ancestors chose to settle here over 5000 years ago, and the same rich harvests still provide a successful local
production of culinary delights. Experience the cranes and their magic at Lake Hornborga each spring, or visit one of the many artists in the area. Welcome to Falköping!
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SKARA

SKÖVDE

En historisk småstad för
äventyr och nöje

En stad att upptäcka
och tycka om
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Tänk dig gamla, vackra hus med småstadscharm, mysiga caféer och en levande
stadskärna. Kombinera detta med närhet till vacker natur, en otrolig kulturskatt och spännande
aktiviteter för barnfamiljer. Idag är Skara en bubblande småstad där du kan botanisera bland de
små personliga butikerna i den pittoreska stadskärnan. Mitt i centrum hittar du stadens stolthet
– Domkyrkan – med sina två pampiga, gotiska torn.
Strax utanför Skara finns Skara Sommarland med Skandinaviens största vattenpark, racingbanor
och häftiga åkattraktioner – ett besök här är sommarens höjdpunkt! Som kontrast till det fartfyllda
finns naturen och kulturen alldeles runt knuten. Ta en tur till Varnhem, besök den magnifika
klosterkyrkan med sin klosterruin och det nya besöksmålet Kata gård. Härifrån är det inte långt till
Hornborgasjön där du om våren kan uppleva tiotusentals tranor som varje år bjuder upp till dans.
I närheten hittar vi berget Billingen och Vallebygden. Där kan du fiska och vandra i inte mindre än
sex olika naturreservat.
Under sommaren är Skara dessutom ett riktigt centrum för evenemang. Njut av utomhusbio,
sommarteater och de härliga Skarakvällarna som bjuder på förstklassig underhållning mitt i Skaras hjärta.
Varmt välkommen till Skara!

Visit a small town with beautiful old buildings, cozy cafés and a living city core. Combine it with the closeness to beautiful nature, an incredible cultural heritage and exciting
activities for the whole family. Why not pay a visit to Scandinavias largest waterpark, a visit at the historical sight Varnhem or say hello to the cranes at Lake Hornborga?
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Mitt i platåbergens vackra landskap hittar du Skövde – staden som alla behövde!
Med Sveriges bästa äventyrsbad, närheten till det grönskande berget Billingen och ett rikt
kulturutbud blir Skövde ett besöksmål som passar de flesta. Billingen, som ligger bara ett par
kilometer från centrum, är ett oﬃciellt Vasaloppscenter. Här kan du träna för en svensk klassiker
året om – varför inte testa våra högklassiga längdskidåkningsspår, träna inför Cykelvasan eller
jobba på löparformen? Här finns också ett stort antal vandringsleder som bjuder på härlig
vandring – allt från kortare promenader till flerdagsvandringar.
Kultur finner du både mitt i stan och på landsbygden. På Sveriges första kulturhus kan du
njuta av allt från teater, musikaler och stand-up till konst. Tar du dig utanför stadens gränser
hittar du en rik kulturhistoria som tar dig med på en resa bakåt i tiden, bland annat via
Askeberga Skeppssättning och de mäktiga spåren från inlandsisen i Vallebygden.
Här finns mycket att upptäcka, och det bästa av allt är att det är lätt att ta sig hit! Tåget tar
bara en timme från Göteborg, och två från Stockholm, så vad väntar du på?
Varmt välkommen till Skövde!

With Swedens best indoor adventure waterpark, the closeness to the lush mountain Billingen and the rich cultural life Skövde is a destination that suits most people.
Here you can go cross country skiing in high quality skiing tracks, enjoy art and theatre or go on a cultural journey on the countryside.
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VALLEVÄGEN
På den västra sidan av Billingen breder ett böljande landskap ut sig. Om våren
översköljs det av vita körsbärsblommor, om sommaren står vägkanten i färggrann
blom, om hösten tar de färgsprakande träden över och vintermånaderna bjuder
på gnistrande rimfrost – det är ett landskap som taget ur sagorna.
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Spännande
naturupplevelser
i unikt landskap

Landsbygdens företagare har i detta sagolandskap
gått samman i en förening i syfte att göra det enkelt
för besökare. Övernatta på vandrarhem, personliga
pensionat eller B&B’s. Besök gårdsbutiker, konstnärer
och konsthantverkare som bjuder in till utställningar.
En sak är säker – alla som är verksamma här vill visa dig
att Vallevägen lever upp till sitt vackra rykte.

Läs mer på www.vallevagen.se
On the west side of the mountain Billingen, a rolling landscape spreads out. Each season
comes with a new experience, from a blooming landscape to one covered in crispy frost – it is
a landscape that belongs in the fairytales. Here you find Vallevägen. The entrepreneurs of the
countryside has gathered in a union to make it easy for visitors. Stay the night in a hostel or
personal B&B’s or visit artists and farmshops that are all situated in this beautiful area.
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TOPP 5
PÄRLOR

Hornborgasjön
Sveriges bästa fågelsjö

VID HORNBORGASJÖN

Hornborgasjön förenar Skövde, Falköping och Skara. Miljön här är resultatet av Sveriges enskilt största
naturvårdsprojekt. Den förut nästan torrlagda sjön restaurerades och fick nytt liv under 1980-talet.
Från mars till april bjuder tranorna upp till dans vid sjöns sydspets, men sjön har mycket mer än tranor
att erbjuda. Här finns ett naturum, vandringsleder och en väl utbyggd service för dig som önskar
stanna i området några dagar. Njut av den behagliga friden!
Runt sjön finns goda boendemöjligheter och alla förutsättningar att få smaka typisk västgötsk mat
av lokala råvaror. Missa inte nya Café Doppingen, intill naturum Hornborgasjön.

Har du redan sett Trandansen
och vill upptäcka lite mer runt
sjön. Prova någon av dessa
mysiga utfl ykter

1. FÄHOLMEN
Familjevänlig utfl ykt för små, korta
utforskarben. Gå på upptäcksfärd till
fågeltornet (500 m), gör sedan upp
eld på grillplatsen intill stora Eken,
avnjut matsäcken sittandes på de stora
fallna ekarna från förr, eller bänkar om
du föredrar det.

Läs mer på www.hornborga.com
och www.visithornborgasjon.se
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UTLOPPET
Bästa platsen för
vinterskådning.
Det öppna vattnet
lockar sjöns fåglar.

2. FÅGELUDDEN

2

Barnvagn, rullator eller rullstol?
Då passar rundan på Fågeludden på
1 kilometer perfekt. Längs breda
spänger och grusad väg kommer man
enkelt nära sjön och fåglarna.
Vila benen på Kronprinsessans tranbänk eller gör en eld och värm er vid
brasan när ni är längst ut på udden.

3

FÅGELOBSERVATIONER
Vilka fåglar har setts vid sjön idag?
Scanna QR-koden eller klicka på
Fågelobservationer på
hornborga.com

På sjöns östra sida hittar du
naturum Hornborgasjön

5

3. YTTERBERGSLEDEN

4

Perfekt om du söker den lilla rundan
som har allt. På 1,6 kilometer får du
vidsträckta vyer, fågeltorn och fågelliv
ända in i vassen.

ALMEÖ

4. HÅNGERS UDDE

En avskild
fågelskådarpärla

Trött på att trängas vid Trandansen
på våren? Åk till Hånger och promenera
väster ut på leden. Bland ekar och
knotiga enar kan du slå dig ner på vallen
och se tranorna svepa förbi över dig,
på behörigt avstånd från dansfesten
på andra sidan viken. Hela rundan
är 3,1 kilometer.

5. ORE BACKAR
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Ståtliga fåglar vid Trandansen

Perfekt förmiddagspromenad i
höstsolens varma strålar. Följ leden
genom lummiga hassellundar kantad
av ståtliga höga bokträd för att sedan
komma ut på böljande kullar med
utsikt över hela sjöriket. Hitta nu en
solig backe att luta ryggen mot och
korka upp termosen! Hela slingan,
tur och retur, är 3,5 kilometer.

Fågelskådare vid Trandansen
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AKTIVITETER

Året vid sjön
Program och nyheter från sjön hittar du alltid på
www.hornborga.com

VÅR
Gå söder ut från naturum, Vässtorps böljande kullar erbjuder
sjöns bästa utsiktsplats, och har du tur kan du snubbla på både
backsippor, gullvivor och mandelblom.
Se Fågeludden vakna! Låna kikare på naturum och smyg ut i
ett gömsle. Följ livet för skrattmåsar och gråhakedoppingar på
nära håll och se sothönsen slåss om revir på liv och död.
Vandra norrut från naturum och utforska Bolums lider.
Leden kantas av stenmurar, bronsåldersgravar inbäddade av
jungfrulin, backtimjan och smörbollar.

SOMMAR
Hornborgasjöns solnedgångar är magiska! Upplev dem
bäst från sjöns östra strand. Ta med liggunderlag, sovsäck och
övernatta på någon av de 4 platserna vid sjön där tält är tillåtet,
fråga på naturum.
Naturum har aktiviteter året runt, på sommaren erbjuder vi
dagliga guidningar. Programmet hittar du på hornborga.com

Det är inte bara tranor som dras till eller lever vid
Hornborgasjön. Fågellivet är rikt året om. Spännande arter
som övervintrar här är till exempel varfågel, fjällvråk och
örn. Under vintern brukar fågelvärdar från Falbygdens
Fågelklubb och ÖRN-72 anordna speciella örndagar.
Håll utkik efter annonser eller på hemsidan.

www.hornborga.com

Barnvänligt
Vill du få ut ungarna i naturen eller ska barnbarnen komma
på besök? Här är några tips på vad ni kan hitta på vid sjön.
Naturums pysselbänk dignar av naturens egna pysselmaterial.
Greppa en limpistol och låt fantasin gå loss. Skapa sötaste
kottedjuret eller läskigaste pinnormen med lavar till ögonbryn.
Öva på fågelskådandet inne på naturum och bli medlem i
10-klubben. Låna kikare och en fågellista och ge er ut på kryssjakt.
Leta skattkistor med kluriga uppgifter inne och runt naturum.
Gå på digital skattjakt, det finns massor med Geocacher runt
sjön. Ladda ner gratisappen Geocaching® och sätt igång.
Under skolloven finns särskilda aktiviteter för lediga barn.
Kolla i programmet för tider.
Elda är alltid roligt! Grillplatser med eldstad och vedförråd
finns vid Fäholmen, naturum och Utloppet.
Guidade barnvagnspromenader arrangeras regelbundet vår
och höst för barn och föräldralediga vuxna.

Efter 15 juli är häckningarna över och fågelskyddsperioden
upphör. Då kan man paddla kanot längs sjöns stränder och
vikar. Finns att hyra runt sjön.

HÖST
Tranorna återvänder i september, men använder då mest
sjön för att stå och sova i. Ta med varm tröja, fyll termosen och
se dem flyga in i skymningen vid Trandansen. Antalet räknas
två gånger i veckan och visas på hornborga.com
Naturum erbjuder, liksom på våren, föredrag på torsdagskvällar och söndagsguidningar.

VINTER
När isen ligger som ett skinande dansgolv är det en av landets
bästa platser för skridskoåkning. Men sätt alltid säkerheten först,
kontrollera isen noga och undvik svaga isar. När allt stämmer, isen
sjunger under fötterna och landskapet glittrar är livet magiskt.
Under vintern utfodras havsörn i sjöns södra del. Se luftens
kungligheter på nära håll under utvalda helgdagar i början av
året, då Trandansen är öppet för Örndagar ihop med guider
från Falbygdens fågelklubb.

Café Doppingen
Hembakat fika, lunch, soppor, pajer, sallad med mera.
Passar även dig som äter specialkost.
Öppetider www.doppingen.se
Telefon 0515-151 00

Informationscentralen
Trandansen
Öppet vinterns örndagar och dagligen under transäsong
Transäsong mars–april
Årets öppettider hornborga.com
Info om boende och mat visithornborgasjon.se
Telefon 0515-88 70 63, 010-224 50 10
Dagens tranantal 0515-88 70 38, hornborga.com

Naturum Hornborgasjön
Öppet dagligen mars–september
Årets öppettider och program hornborga.com
Telefon 010-224 50 10

Kontakt
Vill du boka guide till en grupp, hyra lokal för stora eller små
möten eller bara få svar på frågor inför ditt besök med familj
och vänner, kontakta naturum. Karta och programblad kan
hämtas vid naturum eller Trandansen.

E-post naturum.hornborgasjon@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 56 59

www.hornborga.com
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Följ Naturum Hornborgasjön

At Lake Hornborga, one of Europe’s most important bird lakes, you can see thousands of cranes
dancing at the south point ”Trandansen” during the spring. At the east side of the lake you should not miss
the nature center that will teach you about the bird- and wildlife in and around the lake. But do you want to
see what secret gems the lake and its surroundings has to offer? Come with us – we have listed five of our
absolute favourites! Fäholmen – A family friendly outing. Go on an expedition to the bird tower (500 metres)
and make a fire on the barbecue under the big oak. Bring your own food to the barbecue and use the large
fallen oaks as your bench. Fågeludden – Do you need to bring a stroller, a rollator or wheelchair? No problem!
Take the walk around Fågeludden (1 km). The path goes on wide footbridges and gravel roads and takes you
close to the lake and the birds. When you get to the far end of the headland you can light a fire and warm
yourself by the fire. Ytterbergsleden – Perfect walking trail if you are looking for a shorter stroll that has it all.
On a tour of 1,6 km you can visit bird towers, see beautiful views and experience the birdlife at its prime.
Hångers udde – Do you want to see the cranes from a more quiet point than Trandansen? Go to Hånger and
walk to the west on the walking trail. After a short walk you can sit down among oaks and junipers and see
the cranes fly above you. It’s a 3,1 km return walk.
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Här levde människor för

många tusen år sedan
Runt om i Skaraborg berättar lämningar i naturen om livet som levdes här för många tusen år sedan.
Både historisk och arkeologisk forskning lyfter fram våra bygder som några av de allra viktigaste att
lära känna om vi vill förstå hela Sveriges förflutna.
Här tog omvandlingen från ett samhälle präglat av jakt, fiske och insamling till jordbrukssamhället
sin början. Och ingen annanstans är övergången till det nya sättet att leva under yngre stenåldern
lika tydlig som i kulturlandskapet som präglar vårt område.
5 000 ÅR AV UTVECKLING
På Falbygden minner väldiga megalitmonument – både på
den omgivande landsbygden och inne i själva Falköping –
om hur de första bönderna i landet begravde sina döda
och markerade sin närvaro för eftervärlden. Här finns inte
mindre än 2/3 av alla gånggrifter i Sverige, det vill säga stora
gravmonument av kolossala stenar.
En mycket speciell och märklig plats är Ekornavallen, ett
gravfält som vi vet användes kontinuerligt från stenåldern till
yngre järnåldern. Här finns såväl gånggrifter, en hällkista, ett

röse och domarringar, som stensättningar och bautastenar.
Den största gånggriften kallas Girommen, som betyder
jättekvinnans ugn. Den är idag stenfylld för att undvika ras.
En av gånggrifterna vid Luttra är känd för sin imponerande
profil och brukar därför få stå som symbol för Falbygden
och dess forntid, trots att den egentligen är skadad.
I Karleby finns hela 13 gånggrifter längs med landsvägen, en
av dem är Nordens största gånggrift, Ragnvalds grav, och i
sluttningen nedanför finns kända boplatser från samma tid.

Par i historia
FOTO: MÅRTEN BERGKVSIT

Askeberga
Inte långt från Tidan hittar du Askeberga Skeppssättning som består av
24 klumpformade stenar, runt två meter höga, som är uppställda i en stor
oval. Ibland kallas den skeppssättning, och i andra fall domarring – dock
saknas de typiska stävstenarna för en skeppssättning, och domarringar
brukar vara betydligt mindre. Historikern Dick Harrison menar att Askeberga
är en av de mest fascinerande gåtorna i Sverige, och vi kan bara hålla med!

Flistad och Kung Ranes hög
Några kilometer från mysteriet i Askeberga hittar du ännu mer fascinerande
historia. Här kan du besöka Flistad by vars kyrka härrör ända tillbaka till
1100- eller 1200-talet.
Intill kyrkan ligger Kung Ranes hög som är en av Skaraborgs större
gravhögar, troligen från yngre järnålder. Nyligen gjorda markscanningar
visar att det kan finnas ett gravrum i högen vilket får nyfikenheten att
sätta igång – vad kan finnas i graven, och vem kan ligga begraven här..?

Båda besöksmålen ligger utmed Kulturväg Skaraborg.
Ladda ned appen Kulturväg Skaraborg för fler tips!
Läs mer på www.falkoping.se/turism
Humans have lived here for thousands of years. All around Skaraborg are remains from ancient times. This was where Sweden began to change from a society based around hunting, fishing and
gathering into an agricultural society. Two thirds of Sweden’s passage graves are found here in the Falbygden area. A particularly remarkable site is Ekornavallen, a grave field used continuously from the Stone
Age until the early Iron Age. Other important ancient graves can be found in Luttra and Karleby, the site of Scandinavia’s biggest passage grave. For information about ancient remains, visit Falbygdens
Museum or the Tourist Office in Falköping.
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Askeberga stone ship is located outside of Tidan. It is a large stone setting made by 24 large rocks, each of them
around two metres high. The Swedish history professor Dick Harrison considers Askeberga stoneship to be one of the
most fascinating mysteries in Sweden. A few kilometers from Askeberga you can visit Flistad village with its church
and tumulus. Recent scannings show that there might be a room inside the tomb.
V I S I T H O R N B O R G A S J Ö N 15
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Platåbergen
Trakterna kring Skövde, Skara och Falköping präglas av våra
platåberg. Unika berg som gett upphov till speciella natur- och
kulturmiljöer som vi inte hittar någon annanstans i Sverige.
För miljoner år sedan trängde vulkanisk magma upp genom sprickor i urberget och
bildade bergarten diabas. Den hårda diabasen skonade de mjuka underliggande bergarterna från erosion – så skapades de cirka 300 meter höga platåbergen! På senare tid
har landskapet formats av den stora inlandsisen, med kamelandskapet i Valle, åsryggar
och vackert rullande kullar på sluttningarna av bergen.
De tre platåbergen som präglar vårt landskap mest heter Ålleberg, Mösseberg och
Billingen, och de är alla en del i projektet Platåbergens Geopark. En geopark är ett område
där man har geologiska platser och landskap av internationell betydelse, och i
Västergötland finns faktiskt inte mindre än 15 olika platåberg

I appen Platåbergens Geopark
hittar du tips på sevärdheter på
och kring våra vackra platåberg!

Läs mer på platabergensgeopark.se
The area around Skövde, Skara and Falköping is charachterized by the unique plateau mountains. They are around 300 metres high and their history goes back millions of years. The surroundings
were later sculptured by the ice ages and formed the flowing came landcape. Our plateau mountains are a part of the project ”Platåbergens Geopark”. In our part of Sweden you will find 15 different
plateau mountains. Download the app Platåbergens Geopark to read about sights around our beautiful plateu mountains!

VANDRA VID
HORNBORGASJÖN
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Kring Hornborgasjön finns flera olika vandringsleder – oavsett om du vill ta en
kortare promenad eller vandra i flera dagar finns här någonting för dig!
Kortare dagsturer

Hör av dig till oss på Skövde, Skara
och Falköpings turistbyråer!
Falköping 0515-88 70 50
Skara 0511-325 80
Skövde 0500-44 66 88
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Vid Hornborgasjöns kant finns turer som passar för en dag,
från kortare slingor på 0,5 kilometer upp till längre turer på
dryga 6 kilometer. Du kan dessutom vandra i Valle och välja på
några av de kortare leder som finns på Billingens västra sida
i det sjörika området strax norr om Varnhem.

Vill du ha fler vandringstips
och kartor?

Billingeleden
Billingeleden är en cirka 65 kilometer lång led som tar dig runt
hela Billingen. Här passerar du bland annat Vallebygden med
sina körsbärsdalar och Silverfallens brusande vatten. Gå hela
leden på två till tre dagar eller gör kortare dagsturer.

In the area you can choose between shorter walks along the shores of
Lake Hornborga and longer hikes. Billingeleden (Billingen walking trail) is
65 km long and takes you around the mountain Billingen. You can also walk on
the pilgrimage route that takes you on a journey through history – for example
you will pass two monastery ruins among other historic sights. For detailed
information, contact the tourist offices in Skövde, Skara or Falköping.

Vackra Herrtorps Qvarn
Vid Flian nära Hornborgasjön ligger denna oas där du kan ägna dig åt
kanotpaddling, fågelskådning och sportfiske eller följa med på bäversafari.
Välkommen att bo i Qvarnen eller bara njut av lantkökets mat & bak.

Pilgrimsleden Falköping – Hornborgasjön – Varnhem
Upptäck det böljande kulturlandskapet, två medeltida klosterruiner, skog, hagar och det rika fågellivet runt Hornborgasjön när
du vandrar den cirka 41 kilometer långa pilgrimsleden Falköping
– Hornborgasjön – Varnhem.

Läs mer på herrtorpsqvarn.se
Come to Herrtorps Qvarn to paddle, go bird watching or fishing, or go on a beaver safari.
Accommodation and country kitchen at the sight.

MARIA JOHANNESSEN
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Kulturväg Skaraborg

– väl värd en omväg

Utanför Falköping, Skara och Skövde hittar du ett landskap som är
rikt präglat av historien. Ett område som har formats av inlandsisen,
och som har bebotts ända sedan stenåldern.
Genom landskapet ringlar Kulturväg Skaraborg. Utmed vägen hittar du spännande fornlämningar, vackra
naturreservat och söta små gårdsbutiker. I vägkanten blommar en härlig flora, och både konstnärer, B&B’s
och caféer har valt att slå upp sina portar i denna unika miljö. Välj själv hur du tar dig fram – en cykeltur
från boende till boende, förbi blommande körsbärsträd och svalkande badsjöar, eller med bil för en klassisk
roadtrip en härlig söndag?
Med gratisappen Kulturväg Skaraborg kan du lätt se vad som finns utmed vägen – allt från kultursevärdheter
till boende, caféer och restauranger. Appen är smidig att använda när du planerar din tur utmed kulturvägen!

Ladda ner appen Kulturväg Skaraborg
eller besök kulturvag.nu
VARNHEMS
KLOSTERKYRKA

KATA GÅRD

Med en nästan tusenårig historia rymmer
Varnhems mäktiga klosterkyrka sannerligen
en mängd intressanta berättelser som är
värda att upptäcka. Välkommen att vandra
under kyrkans romansk-gotiska valv.

På höjden bakom Varnhems klosterkyrka
ligger ruinen av en av Sverige äldsta kyrkor
från vikingatiden. Sensationella fynd
berättar om tiden innan munkarna kom dit
på 1100-talet. Kyrkans krypta kan mycket
väl vara landets äldsta bevarade rum.

ASKEBERGA

VAHOLMS BROHUS

Askeberga skeppssättning är Sveriges
näst största skeppssättning. Strax utanför
Tidan hittar du denna spännande gåta
som väntar på sitt svar – ingen har hittills
kunnat hitta en bra förklaring till detta
stora stenmonument som inte liknar
någonting annat i landet.

Vaholms Brohus är en övertäckt bro som
leder över ån Tidan. Den är troligen den
enda i sitt slag i Sverige och när man ser
den går tankarna direkt till de vackra
broarna i Madison County.

EKORNAVALLEN

NATURUM
HORNBORGASJÖN

Fornlämningsområde beläget i landskapet
Falköping och Varnhem. Här finns gravlämningar från förhistoriens huvudepoker;
sten-, brons- och järnålder. Den äldsta
graven byggdes under bondestenålder
ca 3 300 f.Kr medan de yngsta uppfördes
under vikingatiden, ca 800 – 1050 e.Kr.

Byggt på pelare i vackra Hornborgasjön,
i hjärtat av Västsverige, hittar du naturum
Hornborgasjön. Här kan du fördjupa dina
kunskaper om en av Europas viktigaste
fågelsjöar. Naturum är även en bra startpunkt för flera fina vandringsleder.
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KARLEBY

VALLE

Här ligger fyra synliga och väl bevarade
gånggrifter, däribland Sveriges och en av
Skandinaviens största gånggrifter –
Ragnvalds grav med sin 17 meter långa
gravkammare. Det sägs att Karleby har
en av norra Europas äldsta vägar.

Mot sluttningen av berget Billingen i öster
har inlandsisen lämnat efter sig det särpräglade Valleområdet, ett sjörikt och mjukt
böljande landskap. På en liten yta finns sex
naturreservat med olika flora och fauna,
gammalt kulturlandskap, hagar, odlingsrösen,
stengärdsgårdar och lundar med ädellövskog.

Outside of Falköping, Skara and Skövde you will find a landscape characterized by history. Through the landscape you can follow ”Kulturväg Skaraborg” (Cultural route Skaraborg) and
visit historical sights, beautiful nature reserves, B&B’s and cafés. Suitable for either a bike trip or a car drive. Download the app ”Kulturväg Skaraborg” at GooglePlay or AppStore.
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Billingen
På Billingens fritidsområde finns allt från
vandringsleder till MTB-spår, vindskydd
och sjöar. Det är den perfekta platsen för
träning och avslappning.
Vasaloppscenter
Billingens fritidsområde är ett oﬃciellt Vasaloppscenter
med hög kvalité på spåren för både cykel, löpning och
längdskidor. Det innebär att det finns rätt förutsättningar
för att året runt träna inför ett enskilt lopp eller
klassikerns olika grenar.
Här finns flera mil längdskidsspår med både konstoch natursnö, utmanande MTB-spår och en stor variation
av motionsspår.

Bo bekvämt på hotell,
stugby eller vandrarhem!

Billingen.nu

Mösseberg
Konstsnöspår för längdskidor
På Billingen finns sex nya spårslingor med dubbelriktade spår
och skatebädd i mitten. Tillsammans bildar de 10 kilometer
belyst konstsnöspår, vilket är bland Sveriges längsta.

Plask i plurret eller full fart utför?
Sommartid kan du motionssimma och bada på
Billingebadet precis på kanten av berget. Härifrån har du
milsvid utsikt direkt från plurret! Är du en vintermänniska
finns även en härlig skidbacke med fun park på Billingen.
At Billingens recreational area you will find a large variation of exercise possibilities, such
as MTB-tracks, running tracks and cross country skiing tracks. During the winter there is over
10 kilometers of skiing tracks with artificial snow, and in the skiing slope nearby you can go
skiing in the regular slope and in the fun park. During the summer you can go swimming in the
pool located on the mountain edge.

På Mösseberg finns härliga
naturupplevelser och friluftsaktiviteter.
Spåren och vandringslederna på berget är av varierande
längd och typ, för både promenad, löpning, MTB-cykling
och skidåkning. Här finns en av Falköpings naturbadplatser.
Intill badet hittar du en fantasifull äventyrslekplats.
Vintertid finns skidanläggningen Falköping Alpin med
nedfarter för hela familjen, www.falkopingalpin.com

Mössebergs Djurpark
Djurparken ligger vid utsiktstornet på berget. Här träffar
du allt från höns till bergsgetter och grisar. Utsiktstornet är
35 meter högt och är helt klart värt en topptur – du
belönas med härlig utsikt! www.falkoping.se/mosseberg

Cykelcentrum
Det öppna landskapet, de utmanande platåbergen och de
slingrande vägarna runt Falköping är perfekta för landsvägscykling. Här finns ett finmaskigt vägnät av asfalterade
småvägar med lite biltrafik. På Mösseberg finns också tre
markerade MTB-leder i olika längd och svårighetsgrad
www.cykelcentrum.nu

Ätradalsleden
Mellan Falköping och Falkenberg slingrar sig Ätradalsleden
fram genom ett varierat landskap som bjuder på milsvida
skogar, närhet till vatten och öppna landskap. Du cyklar på
bilfri banvall och naturskön landsväg, www.atradalsleden.se
MTB-cycling, walking and running – on Mösseberg you find a wide range of outdoor
activities. You can also go swimming in the little lake or go downhill skiing at Falköping Alpin. At the
mini zoo you can meet both hens, goats and pigs. If you want to go biking, you can experience three
different MTB-trails or take a tour in the surrounding landscape on winding little asphalt roads.

KULTUR
NATUR

Sveriges äldsta kulturhus
– i ständig utveckling
Mitt i hjärtat av Skövde ligger Skövde Kulturhus som är ett måste för besökare i
i staden. Skövde har Sveriges äldsta kulturhus och byggnaden i sig är en arkitektonisk
attraktion signerat Hans-Erland Heineman. På entréplan ligger även Skövdes
stadsbibliotek, stadsteatern och biograf Odéon. Sedan december 2018 står en
minnesstaty över Västgöta-Bengtsson och hälsar välkommen i foajén.
En trappa upp finns Skövdes konstmuseum med en unik basutställning där de
tre konstnärerna Anna Sjödahl, Elli Hemberg och Ester Henning fått ett eget
våningsplan. I över tio år har konstenheten arbetat målmedvetet med frågor kring
genus och jämställdhet. Ett normkritiskt förhållningssätt genomsyrar även de
temporära utställningar som visas i museet.

Läs mer på www.skovde.se
In the heart of Skövde you will find Skövde Kulturhus (Skövde cultural center). The building itself is an impressive architectural attraction signed Hans-Erland Heineman. At the cultural center you can visit the
city library, the city theatre, an art museum and a cinema. The museum works conciously with questions concerning gender and gender equality, which shows in both the permanent and the temporary exhibitions.

Skövde Kulturhus ligger mitt i stadens
hjärta och här är det ständigt liv och
rörelse och nya saker att upptäcka
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– där dåtid och framtid möts
I en ombyggd textilfabrik ett stenkast från Skövde centrum ligger Skövde Kulturfabrik
– ett hus som bjuder på spännande möten och nya kunskaper om livet i Skövde.
Här finns Skövde stadsmuseums interaktiva utställning om stadens historia och
ett öppet magasin med tusentals historiska föremål. Utöver den fasta utställningen
visas flera tillfälliga utställningar varje år.
I Kulturfabriken finns även kommunens musikskola, så har du tur ackompanjeras
ditt besök av klingande musik. Här arrangeras även konserter och konferenser.
FOTO: ROGER
PHILIP HOVLIN
BORGELLID

Kultur
Ett rikare liv

Skövde Kulturfabrik

Läs om aktuella utställningar och föreställningar på www.skovde.se
At Kulturfabriken you can visit Skövde’s city museum and learn more about the town and its history in the interactive
exhibition. In the same building you will also find Skövde municipality’s music school, so if you are lucky you will hear music echoing
on the premises.

VISIT HORNBORGA SJÖN 23

KULTUR

När du kommer fram till klosterkyrkan ser du en spännande
byggnad uppe på kullen bakom kyrkan. Det är Kata Gård,
där du finner Sveriges äldsta rum. Den tusenåriga gårdskyrkan som grävts ut har fått en modern inramning med
utställningen Kristna vikingar i Varnhem. Utgrävningarna
gav sensationella resultat. Hit hade kristendomen kommit
redan på 900-talet. Några av vikingarna känner vi vid namn
tack vare en runinristad gravsten: ”Kättil gjorde denna sten
efter Kata sin hustru, Torgils syster”. Katas utseende har
rekonstruerats och nu kan du se henne och utgrävningsfynden på Västergötlands museum inne i Skara.

FOTO: MÅRTEN BERGKVIST

Spåren efter de
kristna vikingarna

Munkar, kungar, grevar
och Birger jarl
Senare kom cisterciensermunkar och slog sig ner i Varnhem.
Den fantasieggande klosterruinen, örtagården och ett
spännande litet museum vittnar om den tiden.
Klosterkyrkan räddades av greve Magnus Gabriel De
la Gardie och hans hustru Maria Eufrosyne från förfall på
1600-talet och de har nu ett eget gravkor inne i kyrkan.
Här finns också gravminnen över tidiga svenska kungar,
biskopar – och till och med Birger jarl! Varnhem är också
en bra startpunkt för utfl ykter i platåbergslandskapet och
vackra Valle. Njut av vyerna längs Rosenstigen, pilgrimsleden
och de andra vandringslederna i området. Närheten till
Hornborgasjön är en extra bonus. Det bjuder vi på!

VANDRINGSFÖRSLAG
Rosenstigen 2,2 km
Pilgrimsleden till Hornborgasjön ca 12 km
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Du kommer att känna det redan när du närmar dig klosterområdet. Det vilar
en särskild stämning över Varnhem, en stämning av frid och ro som det tagit
tusentals år att uppnå. Här upplever du hur olika tidsåldrar gjort avtryck.
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Hisnande historia
i Varnhem

För mer information om Kata Gård, Varnhems klosterkyrka,
klostermuséet, klosterkaféet och informationsverksamheten
på Ryttargården.

Besök www.varnhem.se

Ryttargården 0511-325 86
Skara Turistbyrå 0511-325 80
Västergötlands museum 0511-260 70
Klosterkaféet 0511-604 44

In the Footsteps of Christian Vikings, Varnhem is an unusual cultural jewel located on the west
slope of the Billingen plateau. Here, people have lived for thousands of years. Excavations of the
church and associated cemetery yielded sensational results that demonstrate that Västergötland was
already Christian in the 10th century – in the age of the Vikings! The monks arrived in the 12th century
and founded the Varnhem Monastery. Visit Kata Gård, the abbey church and museum to find out more
about Varnhem’s breathtaking history. Also, don’t miss the opportunity to experience the finds from
the excavations at the Museum of Västergötland in Skara.
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Åsle tå
Nedanför Ålleberg och Karleby sänker sig Falbygden i en
mjuk dalgång – Åslesänkan. Här ligger Åsle Tå – Sveriges
största samling backstugor. De ligger på sina ursprungliga
platser, utmed den ringlande tågatan och Kolaforsen.
Upplev en unik historisk miljö från 1700- och 1800-talen
när du stiger in i museimiljön som levandegör arvet från ett
svunnet fattig-Sverige. Här kan du bland annat besöka
smedjan, kvarnen och lantbruksmuseet.
Besök även Café Ingalill, som erbjuder hembakat fika
och smörgåsar.

www.asleta.seitie

At Åsle Tå you find Swedens largest collection of ”backstugor” (”hill cottages”). They are located in their
original positions along the winding lane known as Tågatan. Experience a unique historic environment from the
18th and 19th centuries that makes the heritage from a poorer Sweden come alive.onal

BESÖK VÅRA MUSEER
PÅ FALBYGDEN
FOTO: MÅRTEN BERGKVIST
FOTO: ANETTE BJÖRKMAN

Falbygdens museer är alla en del av vårt rika kulturarv
och intressanta kulturhistoria. Gör en spännande
upptäcktsresa i museernas kulturlandskap. Välkommen!
www.falkoping.se/museer
Museums in the Falbygden Area. Falbygden is home for a number of museums with focus on local
history and cultural heritage. Welcome!
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Två självklara
historiska utflykter
I Gudhem och vid Skara Domkyrka kommer du medeltiden riktigt nära. Klosterruinerna
skapar miljöer där det är lätt att lämna nutiden för en stunds tillbakablick. Från 1100-talets
mitt och flera hundra år framåt var klostren betydelsefulla kultur-, makt- och utbildningscentra.
Domkyrkan sätter sin prägel på Skara än idag.
Two historic must-sees. Gudhem and Skara Cathedral get you close to history. For hundreds of years, the monasteries were important centres of power, culture and education.

Gudhem – medeltida kvinnokraft

Skara Domkyrka

I Gudhem drev cisterciensernunnorna sitt innovativa företagande
under nästan 400 år. Hit kom 14-åriga flickor från Sveriges
välbärgade familjer för att få en högre utbildning.
När du besöker Gudhems klosterruin får du ta del av de
medeltida kvinnornas historia mitt bland nunnornas ståtliga
byggnadsverk och trädgård. I trädgården finns en liten örtagård
med gammaldags rosor och kryddor. Mest känd i Gudhem var
drottning Katarina. När hennes make kung Erik – den läspe och
halte – Eriksson dog 1250 donerade hon en stor förmögenhet
till Gudhem och flyttade hit. Lär dig mer om henne och Gudhems
kloster i klostermuseet.

Det är 1000 år sedan Skara stift formades som gemenskap och
organisation, och det är Svenska Kyrkans äldsta. Den mäktiga
domkyrkan i Skara syns på långt håll oavsett från vilket väderstreck du närmar dig – den har blivit själva symbolen för staden.
Den första kända domkyrkan invigdes här runt 1150, men
man tror att det fanns både en stenkyrka och en stavkyrka
innan dess. I början av 1800-talet fick kyrkan två platta torn och
liknades vid ett par byxor, och det är därför tornen ibland kallas
just Skaras byxor.
Domkyrkan fick sin nuvarande gotiska stil i slutet av 1800-talet
av arkitekten Helgo Zettervall.

Läs mer på www.gudhem.se
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You can see the two towers of the cathedral in Skara from far away. The first known cathedral
at the sight was inaugurated here in 1150. The church as we see it today got its gothic style at the end
of the 19th century by the architect Helgo Zetterwall.
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Take part of the history of the medieval women when you walk among the impressive old
ruins in Gudhem. The cistercian nuns educated girls from wealthy families here for almost 400
years. In the garden you can visit a small herb garden with old fashioned roses and spices.
Don’t miss the convent museum on your visit.
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30 minuter över?

Testa Skövde
Streetmuseum!
FOTO: MÅRTEN BERGKVIST

Lyft blicken och se dig omkring! Runt om i Skövde finns
vacker konst och kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
I appen Skövde Streetmuseum kan du välja mellan olika
självguidade vandringar, och byggnaderna och konstverken
du passerar på vandringarna bär på spår av olika tider och
minner om en svunnen tid som du nu kan återuppleva
genom appen! Finns till både AppStore och GooglePlay.
With the app Skövde Streetmuseum you can go on self-guided tours around the city.
Set your phone to english, download the app from AppStore or GooglePlay and choose one
of the walks that all start in the citycenter of Skövde!

BINNEBERGS TINGSHUS

– en sevärdhet!

År 1641 blev häradsrätten för Vadsbo härad knuten till
Binneberg. I tingshuset från 1750-talet hölls ting fram till
1891. Den mest kända händelsen är upproret i Binneberg
1710, då soldater skulle skrivas ut i krig och en kronofogde
blev ihjälslagen.
Tingshuset är ett byggnadsminne och används för
konstutställningar, konserter, föreläsningar, mindre
konferenser, uthyrning till föreningsverksamhet, privata
fester med mera. I huset finns också ett föreningsarkiv,
skolmuseum och ett museum för gammal tingsverksamhet.
Guidning och kaffeservering efter överenskommelse.

Läs mer på www.binneberg.se
Binnebergs courthouse from 1750 is a historic building with an interesting history.
Today the courthouse is used for art exhibitions, koncerts, lectures, private venues and
conferences. Also visit the school museum and court museum in the house. Guided tours
and refreshments upon agreement.

GöteborgsOperan
Skövdescenen
På Skövdescenen presenterar GöteborgsOperan
föreställningar för både barn och vuxna.
Fasta och omtycka inslag är Lördagskonserter
med fri entré och Lunchkonserter. Här underhåller
GöteborgsOperans artister – på Lunchkonserterna
i kombination med soppa! Lokalerna går också att
hyra för exempelvis konferens och gästspel.

Titta, lyssna och läs mer på opera.se
GöteborgsOperan presents performances for both children and adults.
Popular elements are the Saturday concerts (free entrance) and the lunch concerts.
The artists of the Opera give a wonderful performance, and during the lunch
concerts we serve soup. Welcome!
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Stenstorps skolmuseum
Stenstorps skolmuseum speglar den obligatoriska skolans
utveckling från senare delen av 1800-talet fram till våra
dagar. I den gamla skolmiljön finns ett stort urval av gamla
planscher, läroböcker, tekniska hjälpmedel, slöjdalster
med mera.
Studiebesök och även gammaldags skoldag erbjuds
både för barn, vuxna, skolklasser, gruppresor och mindre
grupper. De kan bokas hos oss året om. Välkomna!

www.stenstorpsskolmuseum.se
Take part of the history of the compulsory school from the late 1800’s until today.
Old posters, textbooks and technical aids. Groups welcome all year round.

Ållebergs Segelflygmuseum
Museet är det enda i sitt slag i Sverige och visar segelflygets
historia. Det finns många glid- och segelplan att beskåda varav
flera är flygande. Dessutom finns här världens nu äldsta
flygande Tiger Moth.
Ållebergs Segelflygmuseum ägs av Segelflygförbundet och
Falköpings kommun. Museet drivs av Segelflygets Veteransällskap
vars guider gärna visar runt och berättar om de olika objekten.
Många har själva lärt sig flyga på Ålleberg och då använt de
flygplan och redskap som visas i museet. Givetvis är du
välkommen att gå runt på egen hand i museet.
Vi flyger regelbundet med våra veteranflygplan. Är du
intresserad att följa med som passagerare så ordnar vi gärna
detta. Tiderna vi flyger hittar du på Segelflygmuseets hemsida.

Läs mer på www.svs-se.org/museum

The museum is the only one of its kind in Sweden and shows the history of sail aviation.
There are many planes to look at, and several are still able to fly. You can also see the worlds
now oldest flying Tiger Moth. Our knowledgeable guides show you around and tell you about
the different objects. Some of them even learned how to fly here on Ålleberg – and they used
the planes and tools that you can see in the museum!

Lennart Magnusson
Motorcykelmuseum

FALBYGDENS
MUSEUM

Ett av norra Europas förnämsta motorcykelmuseum.
Över 130 olika maskiner, sådana som ni minns dem och sådana
som ni förmodligen aldrig sett. Veteran-, standard- och
tävlingsmaskiner.

Läs mer på www.falkoping.se/turism

På Falbygdens museum berättas en unik historia med början
i förhistorisk tid. I basutställningen visas bland annat skelettet
efter en 9000 år gammal hund, den unga Hallonflickan som
offrades till gudarna och en kopia av den mäktiga guldhalskragen
från Ålleberg. Följ sedan utvecklingen under de senaste tusen
åren genom berättelser, föremål och bildspel.
Under året visas även tillfälliga utställningar med tillhörande
program. I museibutiken finns ett stort urval lokalhistorisk
litteratur, smycken och souvenirer. Missa inte Caféhörnan med
varma och kalla drycker eller skaparhörnan för barn!

One of Europe’s finest motorcycle museums. See over 130 different bikes, both veteran-,
standard- and competition bikes.

Dalénmuseet i Stenstorp

Cesarstugan och Bondens År

Dalénmuseet är ett upplevelsemuseum tillägnat bygdens store
son. Här berättas historien om uppfinnaren och Nobelpristagaren
Gustaf Dalén och hans märkliga livsgärning. Museet visar Daléns
uppfinningar inom fyrtekniken, AGA-spisen och AGA-bilen.
Dessutom kan du se vad som kom att följa i spåren av Daléns
uppfinningar. Svetsutrustning, radio och medicinhistoria. I besöket
ingår film, ljus-och ljudspel med Sven Wollter som berättare
samt guidning.

En upplevelse för stora som små – bara 10 minuter från Trandansen.
På 500 kvadratmeter kan du uppleva Sveriges landsbygd på 1930 –
& 40-talet, en tid innan traktorerna gjorde sitt intåg i bondelivet.
Under en spännande vandring genom 20 olika miljöer får du
se och uppleva hur det var att leva då. De 50 verklighetstrogna
vaxfigurerna i naturlig storlek visar hur vanligt folk arbetade på
åkrarna under olika årstider, levde i trånga stugor och roade sig på
olika sätt. De tidsenliga kläderna, inredningen, fordonen och
redskapen ger dig en genuin upplevelse. Turen tar 20–40 minuter.

www.dalenmuseet.se

www.cesarstugan.se

The Dalén museum in Stenstorp – a part of the Swedish history. The Dalén museum is an
interactive museum dedicated to the great son of this area – the Nobel prize winner Gustaf Dalén.
Learn about his innovations within the lighthouse technique, the AGA-stove and the AGA-car.

Experience Swedish countryside as it was in the 1930’s and -40’s. During an exciting walk
through 20 different settings you get to see what it was like to live at this time. The wax figures in
natural size shows how the people worked and lived.

– en del av den svenska historien

www.falkoping.se/museet
Falbygden’s Museum. See lots of unique ancient objects, including the skeleton of a 9,000 year
old domestic dog, the young girl who was sacrificed to the gods, and a copy of the impressive gold
collar from Ålleberg. Local history from ancient times until today. Shop.

Karleby Konst & Hantverk
Här säljs keramik, träsnideri, textilier och smycken. I galleriet
visas akvarell och textil av Maj-Liz Hedendahl. Butik, galleri
och museum finns i äldre ladugård nära Karleby Kyrka.
Stor parkering som passar för buss och husbil.

www.karlebykonst.se
At Karleby Konst & Hantverk you will find hand made ceramics, woodwork, textiles and jewelry.
Maj-Liz Hedendahl shows aquarelle paintings and textiles in the gallery. Located in an older barn
across from Karleby church. Large parking, also suitable for buses and motorhomes.
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Floby Antikvariat
Antikvariatet är inrymt i ett gammalt EFS-kapell, en mycket
speciell byggnad, uppförd 1923. Huset ska vara byggt efter
en amerikansk ritning.
I loppis- och kuriosaavdelningen finns allt mellan
himmel och jord, till exempel vinylskivor, glas, porslin,
prydnadssaker, ja allt upptänkligt. Vi har ett stort sortiment
med böcker i de flesta ämnen. I antikvariatet finns minst
40 000 böcker tillgängliga och lika många finns på lagret.
Vi bjuder alltid på kaffe!

www.flobyantikvariat.se
Antiquarian bookshop in Floby. Large assortment of books in most subjects – we
have around 40 000 books in the shop and as many in stock. You can also find anything
from vinyl records to glass, porcelain and decorative items in our second hand-corner.

Västergötlands museum
www.vastergotlandsmuseum.se

Tågresa
bakåt
i tiden
Museibanan Skara–Lundsbrunn är
en rest av Västgötabanan från 1887.
Numera är det järnvägsföreningen
som ser till att gamla fina ånglok med
vagnar tuffar fram i det vackra
landskapet på smalspåret mellan
Skara i söder och Lundsbrunn i norr.
I det gamla rundloksstallet finns ett
järnvägsmuseum.
Lok, vagnar, gamla fordon och
diverse prylar finns här bevarade
i en autentisk miljö. Museet är öppet
på söndagar under juli månad.
www.sklj.se
Travel back in time. The Skara-Lundsbrunn railway was built
in 1887. Steam engines pull carriages along this narrow-gauge track.
In the old train shed is a museum with engines, carriages and
other objects.

På Västergötlands museum i Skara fortsätter berättelsen om Kata i Varnhem. Träffa Kata i egen hög person och ta del av de
viktigaste fynden från de arkeologiska utgrävningarna. Här finns även andra betydelsefulla vikingatida föremål från Skaraborg.
Besök också utställningen om den mäktiga medeltida staden Skara, om forntiden och vår tidiga historia och om
glaskonstnärinnan Agnes de Frumerie. Du kan också se de världsunika bronsålderssköldarna som grävdes fram i en Vänervik
på Kålland 1985. Här visas också flera tillfälliga utställningar.
Visit Västergötlands Museum in Skara to learn more about Kata in Varnhem. See the most important findings from
the archeological excavations, but also other significant objects from the viking era. Learn about Skara in the medieval
times, the artist Agnes de Frumerie or look at the famous bronze age shields.

Följ vastergotlandsmuseum på Facebook

Svea Tradition – den lilla
byggnadsvårdsbutiken med
det stora utbudet
Hos oss finner du ett brett utbud av genuina varor för byggnadsvård och inredning. Linoljefärger, tapeter, linullsisolering, belysning
och mycket annat. Kvalité för hus från 1700-talet och fram till idag.

www.sveatradition.se
The small building conservation boutique with the large assortment. At Svea Tradition you will
find linseed oil paint, wallpaper, lighting and much more. Quality for houses from the 1700’s until today.

Vävateljé Klosterboden
I Norra Lundby säljer vi vävgarner, broderier,
vävnader av egen design samt varpar.
Vävateljé Klosterboden är en unik plats för
vävfantasten, och vi erbjuder även kursverksamhet
i både vävning, broderi och stickning. Ring för
aktuella öppettider, 072-572 96 11.
In Norra Lundby we sell weaving yarn, warps, embroidery and weavs of our own
design. It is a unique place for anyone who weaves. We also offer courses in both weaving,
embroidery and knitting. Call us for opening hours. +4672-5729611.
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Veterinärmuseet i Skara
– en unik upplevelse

ETT UNIKT HOTELL

Veterinärmuseet i Skara är ett upplevelsemuseum som passar både
ung och gammal, och är även anpassat för rörelsehindrade.
Museet är uppbyggt kring Sveriges första veterinär Peter Hernquist, en
av Carl von Linnés lärjungar. År 1775 fick han tillstånd av kung Gustaf III att
starta en av de första veterinärskolorna i världen. Museet finns i den
byggnad där Hernquist levde och verkade. Förutom veterinärmedicinens
historia och yrkets utveckling fram till idag kan du se lämningarna av ett
medeltida franciskanerkloster som låg på samma plats.

www.veterinarmuseet.se

MED EN AV SVERIGES

STÖRSTA PRIVATA
ZORN -SAMLING AR

Följ veterinärmuseet på Facebook

The Museum of Veterinary History in Skara is a fascinating place to visit. It is located in the building of the first
Swedish veterinary school, established in the year 1775 by Peter Hernquist, one of Linneaus disciples.

Alphems
Arboretum
I Alphems Arboretum kan du strosa i en av Sveriges
största träd- och stensamlingar. Mitt i grönskan ligger
skaparen Gegerfeldts stuga, förebild för dvärgarnas
stuga i filmen om Snövit. Kaffestuga finns sommartid.

www.alphem.se
In Alphems Arboretum you can stroll in one of Sweden’s largest tree- and
stone collections. In the middle of the greenery you will find the creator
Gegerfeldt’s cottage, which was the model for the dwarfs’ cottage in Disney’s
movie about Snow White.

Garnisonsmuseet Skaraborg

På vårt hotell ﬁnner ni kända
konstverk av Anders Zorn,
Peter Dahl, Bruno Liljefors,
Carl Larsson, Jenny Nyström,
Bengt Lindström & Agda Österberg.
I samband med ert besök hos oss
har ni även möjlighet att avnjuta
en god måltid i vår restaurang.
Eller varför inte en övernattning
i våra Zorn-inspirerande hotellrum?
Med reservation för bokningar.

Vi hälsar er varmt välkomna
till Jula hotell & konferens
i hjärtat av Skaraborg

Garnisonsmuseet i Axvall visar den lilla soldaten i det stora försvaret och hur
han levde på militära samlingar, på slagfältet och hemma. Du får följa den
västgötske soldaten från medeltidens slagfält till våra dagars högteknologiska
försvar. På muséet kan du även söka dina rötter bland 500 000 soldater
från yngre indelningsverkets organisation i hela Sverige.

www.garnisonsmuseet.se
www.soldatreg.se
At Garnisonsmuséet in Axvall you can follow the soldier from the medieval battle fields up until today’s high
technological defense. At the museum you can also search for your roots among 500 000 Swedish soldiers.

Museet
för alla

OPEL
älskare
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OPELMUSEET

– det enda i Norden!
I Norra Lundby finns ett museum som helt tillägnas
bilmärket Opel. År 1958 köpte Inge Andersson en
Opel Rekord och sedan dess har det aldrig blivit
något annat än Opel.
På museet finns cirka 25 bilar, de flesta mycket
välbehållna och välpolerade medan andra är i
slitet originalskick. Äldst i samlingen är en Opel
Regent Cabriolet från 1936.
The Opel Museum. A must-see for all Opel lovers. 25 different Opel
models are on display, the oldest is an Opel Regent Cabriolet from 1936.

Vilangatan 4, Skara
Our art gallery has a large collection of works by great
Swedish artists such as Anders Zorn, Carl Larsson,
Agda Österberg, Bengt Lindström, Jenny Nyström and
Bruno Liljefors. Enjoy a good meal in our restaurant and
a good night´s sleep in our Zorn inspired hotel rooms.

BARN OCH FAMILJ

Ekehagens
Forntidsby
Ekehagens Forntidsby är ett av Sveriges största
arkeologiska friluftsmuseum, öppet från midsommar
till mitten av augusti. Längs en vacker naturstig finns
återskapade förhistoriska boplatser och naturmiljöer.
Följ med på guidade visningar och aktiviteter dagligen – du kan till exempel
paddla stockbåt, skjuta med pilbåge eller lösa uppdrag. Här finns vildsvin
och linderödsgrisar, och fritt strövande lantraser av får och ko. På programdagar levandegörs byn av äkta forntidsmänniskor. I Ekehagens café
finns fika och lunch.

Barn & familj

FOTO: THOMAS HARRYSSON

Lek, äventyr och
naturliga upplevelser

Läs mer på www.ekehagen.se
Ekehagens prehistoric village is one of Sweden’s largest archeological outdoor museums, open from
midsummer to the middle of August. Visit recreated prehistoric settlements, go on guided tours or participate
in activities daily. Why not try to paddle the log boat or shoot the bow and arrow? In the café you can have a cup
of coffee or eat lunch.
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Det roliga tar aldrig slut!
När du har badat klart finns många fler äventyr på land.
Skara Sommarland är nämligen också ett tivoli. Och vid någon
av gokart-banorna väntar sedan nya fartfyllda upplevelser.
Bakom ratten blir alla som barn med spänning och prestige
på hög nivå.
Bland de senaste årens nyheter finns Snakepit som slingrar
sig nedför backen i vattenparken och bjuder på tre olika
upplevelser, Cobra där du får känna på viktlöshet med tre
kompisar, den världsunika berg- och dalbanan Tranan,
fartfyllda Racer – en 90 meter lång vattenrutschbana med en
fallhöjd på 14 meter, Big Drop, Europas högsta vattenfrittfall
med fallucka – och Waka Waka som är den enda vattenrutschbanan i sitt slag i Europa!

Stugby och camping
Alldeles intill parken ligger campingen med 500 husvagnsoch tältplatser, 300 stugor och några lägenheter. Vi har stugor
som passar alla, från den lilla familjestugan till våra större
Premiumstugor. Service i världsklass, mysig sommarstämning
och naturligtvis en helt egen ingång till Sommarland.

Läs mer på www.sommarland.se
Gilla Sommarland på Facebook
Skara Sommarland is Scandinavia’s biggest water park, with fun activities for everyone, irrespective of age. When you have had enough of the water, there is lots to do on land - Skara
Sommarland is also a fun fair! Enjoy go-carting, water slides and lots of exciting rides. Our news include the Snakepit that slithers down the slope in the water park, the Cobra where you can
experience weightlessness with three friends, and the largest water freefaal in Europe.Next to the water park you will find our campside with 500 caravan- and tent pitches and 300 cabins.
Visit www.sommarland.se to read more.

FOTO: JESPER ANHEDE

ALLA VILL VARA PÅ

Skara Sommarland
Skara Sommarland är Skandinaviens största vattenpark. Oavsett om du är gammal
eller ung, badkruka eller vattendjur så finns det något för dig här. Väl innanför portarna
har du fritt tillträde till mängder av roliga och spännande aktiviteter.
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Dalénium – Sveriges bästa
science center!
Upplev spännande experiment, kluriga problem och magiska shower
på Dalénium i Stenstorp! I experimenthallen får du testa, känna och
provköra allt du ser. På helger och lov finns häftiga vetenskapliga
shower och aktiviteter. Dalénium passar alla åldrar, och verksamheten
förnyas ständigt. I nyheten Landskaparen skapar du sandlandskap
som ändrar färg, vid Pyttestolen kan du bli pytteliten, och med
VR-glasögon kan du kanske besöka rymden. Du kan också boka in
roliga kalas eller handla klurigheter i butiken. Här finns något för alla!

www.dalenium.com
Experience exciting experiments, tricky problems and magical shows at Dalénium in Stenstorp.
Here you can try, feel and testdrive everything you see. On weekends and school holidays you can see
science shows and participate in different activities. For example, you can create sand landscapes that
change color in the Landscaper, or maybe visit space using VR-glasses!

Elins mysterium
Följ med Elin på ett mysterium genom Skövdes historia! Elins mysterium
är en app för Ipad som du laddar ned gratis från App Store. Du spelar
spelet tillsammans i en grupp eller med familjen. En spelledare, gärna
en vuxen, har hand om plattan och låter sedan hela gruppen ta del av
spelet. Tillsammans följer ni Elin som har hittat en mystisk bok.
Spelet börjar utanför Stadsbiblioteket i Skövde Kulturhus och tar er
till olika platser i Skövde. Vid varje plats måste ni hjälpa Elin med ett
uppdrag. Ledtrådar och navigationshjälp finns i appen.
FOTO: JESPER ANHEDE

Om ni inte har en egen Ipad med inbyggd GPS finns några plattor
att låna på Skövde Turistcenter och på Stadsbiblioteket. Lycka till!
Elin’s Mystery – an IPad walk through Skövde. Join Elin on a journey through the
history of Skövde! Elin’s Mystery is an IPad app available free from App Store.
Players follow Elin on a tour around Skövde, and help her to solve various mysteries.
IPads can be borrowed from Skövde Tourist Center or the library. Only available in Swedish.
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ARENA SKÖVDE

Spännande vattenäventyr
för hela familjen
Kastar du dig gärna ut i vågorna eller lockas av varma pooler och vattenfall?
Då hälsar vi dig välkommen till Sveriges häftigaste upplevelsebad! Vi har
spännande vattenäventyr för hela familjen.

Welcome to Sweden’s best indoor waterpark! At Arena Skövde you can swim with sharks and crocodiles in the illusion pool, splash around in the shallow dragon pool or explore the 370 metres
of waterslides provided. If you are looking for peace and quiet, do not miss the relax area Aqua Vitalis. In the arena you can also go to concerts, go bowling or visit the gym.
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Våra yngsta gäster älskar vår bubblande och skvättande drakpool. De lite äldre barnen har hela 370 meter vattenrutschkanor att utforska. Några i familjen kanske till och med vågar simma bland hajar och krokodiler i vår digitala pool Illusion.
Om du söker lugn och ro, besök vår relaxavdelning Aqua Vitalis – en oas i centrala Skövde.
Arena Skövde är mer än bad. Det är en plats för evenemang, konserter och möten – mitt i hjärtat av Skaraborg.
Här finns även O´Learys sportsbar och bowling samt Actic gym. Hjärtligt välkomna!

BARN OCH FAMILJ

Falköping Alpin säkrar snön
På vintern åker hela familjen skidor i en av Västsveriges mest snösäkra backar –
Mössebergsbacken. Här finns allt du behöver för att åka i de fyra nedfarterna,
både skidhyra och skidskola. Du hittar också flera längdskidåkningsspår.

Läs mer på www.falkopingalpin.com
Ski in one of west Swedens most snow secure ski slopes at Mösseberg. Four slopes, ski rental and skiing school.
You will also find several cross country skiing tracks here.

Balthazar Science Center
Balthazar Science Center är en plats i Skövde där människor i alla åldrar kan mötas
och uppleva teknik, naturvetenskap och matematik i spännande och inspirerande
kombinationer. Här får du kluriga utmaningar och roliga upplevelser.
I vårt maker space blir det fart på din kreativitet, här kan du skapa, uppfinna och
bygga saker. Välkommen till oss hela året om!

Balthazar Science Center is a place in
Skövde where people of all ages can meet and
experience engineering, nature science and
matemathics in inspiring combinations.
Try tricky challenges and fun experiences.
In our maker space we kickstart wyour creativity
– make, invent and build things!

www.balthazar.nu

Skövdes roligaste
LEKPLATS
Stellas Lekland på Stallsikens handelsområde är precis
vad namnet utlovar – ett paradis på 2 000 kvadratmeter
för den som älskar att klättra, studsa, spela spel och leka.
Det finns här för att alla barn ska få ha det riktigt skoj!
När ni behöver fylla på med ny energi finns restaurang
som serverar varm mat och fika.

www.stellaslekland.se
FOTO: TUANA

Skövde’s best playground. Stellas Lekland is a 2,000-square metre paradise for anyone
who loves climbing, jumping and playing. The coffee shop serves snacks and lunches.
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Aspö gård
Ett par kilometer från Skövde centrum ligger
Skövdebostäders lantliga idyll Aspö gård. Här kan du
under sommaren hälsa på de olika djuren och leka på
hinderbanan för de små.
Under säsongen arrangeras olika familjeaktiviteter,
och det mysiga gårdskaféet håller öppet. På gården finns
också lokaler för fest, konferens, föreningsverksamhet
och liknande tillställningar. Kommer du till Aspö Gård
under Valborgsmässoafton törs vi dessutom utlova ett
firande utöver det vanliga!

www.skovdebostader.se
A couple of kilometers from central Skövde you can visit the idyllic Aspö farm.
During the summer you can say hello to the animals or play at the kids obstacle course.
If you visit here at Walpurgis Night, we promise you a celebration out of the ordinary!
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Vackra Herrtorps Qvarn
– lantkök & café
Slå dig ner till ljudet av brusande vatten. Njut av vårens
krispiga primörer, sommarens fruktiga smaker eller höstens
jordmättade delikatesser. Här görs mat och bakverk från
grunden med lokala och ekologiska råvaror från närområdet.

Läs mer på www.herrtorpsqvarn.se
Sit down next to the rippling water and enjoy food and pastries made from local and
ecological products.

Mellomgården
Café & Gårdsbutik
Ett stenkast från Kata Gård och Skara sommarland njuter
ni av gott hembakat i en fantastisk miljö med utsikt mot
Hornborgasjön. I vår mysiga gårdsbutik hittar ni allt från
lokala läckerheter till fina presenter. Rullstolsanpassat.

www.mellomgarden.nu
Enjoy homemade pastry at a café with a view over Lake Hornborgasjön.
Farm shop with local delicacies and gifts. Adapted for wheelchairs.

Cesarstugan
Cesarstugan är en gård med restaurang, café, bageri,
handelsbod och välbesökt museum – allt byggt och inrett
i 1800-talsstil. Här bakar vi bröd, bakverk och lagar mat
på mestadels lokala råvaror. Vi använder kött från lokala
gårdar där vi vet att djuren har det bra.

Närproducerat

Hos oss kan du fika och äta i lantlig gammaldags miljö,
och slå dig ned i vår park med sin lummiga allé som är
skön att vistas i. Efter måltiden kan du besöka handelsboden

Lokalt är lika med
fenomenalt

och muséet Bondens År som inomhus skildrar livet förr
med 50 vaxfigurer i tidsenliga miljöer.

Vilhelmsro gårdscafé
Ekologiskt, närproducerat och hemlagat – det är ledorden

www.cesarstugan.se
At Cesarstugan you can have a Swedish ”fika” or lunch in an ancient environment.
Both the bread, pastry and food is made mostly from local produce. Also visit the farm shop
and the museum that shows life as it was before with 50 wax figures in authentic settings.

när Vilhelmsro gårdscafé bakar eller lagar mat till sina
gäster. Slå dig ner i stallet, glashuset eller trädgården när
du njuter på detta charmiga White Guide-café nära
FOTO: TUANA

Falköpings centrum.

www.vilhelmsrogard.se
Sit down in the stables, the glass house or the garden when you enjoy ecological, locally
produced and home made pastries and food at this cozy café close to central Falköping.
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Löfwings, an experience for all senses. A feeling that is just there, the genuineneses is the red thread from beginning to end. In the kitchen you will find the chef Linda Löfwing. The food philosophy
is ”Food shall be cooked with love”, it’s as simple as that! We only use clean ingredients from our forests, landscapes and lakes. The farmyard by lake Hornborga breathes of artist Göran Löfwings work,
from the garden, the architecture to exhibit halls. In the art and in the surroundings the eye can get its pleasure when you walk among Swedish scenic painting at its best.
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Falbygdens Osteria
– ostälskarens paradis sedan 1878

Våra besökare blir ofta förvånade över vad de finner innanför våra dörrar. Falbygdens Osteria rymmer
inte bara en butik och en restaurang. Du får också en inblick i både familjeföretagets historia och den
tradition av ost som funnits här sedan 1878 – idag drivs Falbygdens Osteria i femte generationen.
Ta god tid på dig för besöket!
OST- OCH DELIKATESSBUTIKEN
Vi är kända inte bara för våra egna recept utan också för att
förädla ost genom egna smaksättningar med kryddor och ädla
drycker såsom whisky, portvin och brännvin. Ostdisken i butiken
är 25 meter lång och här väljer du mellan cirka 150 olika sorter
från både svenska och utländska kvalitetstillverkare.
Vi älskar ost – och kommer gärna med rekommendationer
och svarar på dina frågor. Har du svårt att välja får du såklart
provsmaka för att hitta dina egna favoriter. Dessutom har vi
fyllt butiken med massor av andra delikatesser och läckerheter
– en hel del av dem är lokalproducerade av våra kollegor här
på Falbygden, andra kommer från våra utvalda leverantörer
i Sverige och Europa.

GOD JUL, GLAD PÅSK OCH TREVLIG SOMMAR!
På årets traditionella julmarknad hittar du såväl ett fantastiskt
utbud av delikatesser som fina juldekorationer. Från den 3 mars

kan du besöka Påskmarknaden med hönor och ägg – och självklart
våra goda ostar samt allt annat som hör vårt påskfirande till.
Sedan är det dags för Sommarmarknad då vi fyller butiken med
massor av härliga sommarvaror, ostbrickor, ostpresenter och
annat gott för din picknick, grillkväll eller badutflykt.

OSTBUFFÉ, LÄTTARE LUNCHER OCH FIKA
Efter shopping är det skönt att koppla av en stund i restaurangen.
Menyn präglas naturligtvis av ost och andra delikatesser.
Genom att välja vår ostbuffé får du chansen att smaka på våra
egna ostar och andra utvalda sorter från världens alla hörn.
Här finns också enklare luncher, pannkakor med grädde och
sylt samt färska och fina bakverk till kaffe, te eller kalla drycker.
Efter matpausen är det många som tar ytterligare en vända in i
butiken. Chansen är nämligen stor att du hittar ännu fler favoriter
på ostbuffén som du vill köpa med hem. Du är varmt välkommen.

Läs mer på www.falbygdensosteria.se
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Falbygdens Osteria – a cheese-lover’s paradise since 1878. Visitors are often surprised when they enter our premises. Falbygdens Osteria is not only a shop and a restaurant, it is also a place where you
can learn about the history of this family business and about the cheese tradition present here since 1878 – Falbygdens Osteria is now run by the fifth generation of the same family. Allow plenty of time for your
visit! Cheese shop and delicacies. The cheese counter is 25 metres long and contains around 150 different cheeses from both Swedish and foreign producers. The shop also offers lots of different delicacies, some
are locally sourced and others come from different parts of Sweden and Europe. Merry Christmas, Happy Easter, and Have a Nice Summer! On the 10/10 at 10 am, we open our traditional Christmas Market.
Browse among an amazing range of delicacies and Christmas decorations. The Easter Market opens on the 3/3, with lots of eggs and chickens. The Summer Market sells cheese trays, cheese gifts, and other tasty
products. Cheese buffet, light lunches and coffee. After your visit to the shop, why not relax in our restaurant and enjoy our cheese buffet which contains both our own cheeses and varieties from all parts of the
world? We also serve lighter lunches, pancakes, bakery items, coffee, tea and cold drinks.
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EVENEMANG
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Många årliga evenemang
Marknader, folkfester, idrottstävlingar, konst och kultur, festivaler och andra
events. En hel del av allt som händer i Falköping, Skara och Skövde är
återkommande evenemang som efter många år nu är etablerade och
uppskattade traditioner. Välkommen med på våra olika fester och aktiviteter!
Lots of annual events Markets, festivals, sporting competitions, arts and cultural events – there is a vast range of experiences on offer. Welcome!

SEPTEMBER
1:A HELGEN I MARS

ÖL &
WHISKEYMÄSSA

MARS/APRIL

TRANSÄSONG

TRANDANSEN, FALKÖPING

2:A HELGEN I MAJ

VALLEHELGEN

SKARA

SKÖVDE

SWEDEN OUTDOOR FESTIVAL
LÅNGFREDAG-ANNANDAG

SKÖVDE

KONSTRUNDAN PÅSK
FALKÖPING

ONSDAGAR UNDER SOMMAREN

FAMILJEDAG – TIDSRESAN
EKEHAGENS FORNTIDSBY

JUNI, VECKA 26

SKADEVI CUP
SKÖVDE

SISTA HELGEN I AUGUSTI

MATFESTIVALEN

FALKÖPING

SKÖVDE

SEPTEMBER

SM I UTOMHUSMATLAGNING
SKÖVDE

JULI

STOCHAMPIONATET
AXEVALLA, SKARA

JULI OCH AUGUSTI

SKARAKVÄLLAR MED MUSIK

SKARA

OKTOBER

SWEDEN GAME
FESTIVAL

SISTA HELGEN I SEPTEMBER

KONSTNATTEN MEKELSMÄSS
FALKÖPING

SKÖVDE

Fler evenemang under året
hittar du på respektive kommuns
webbplats eller på
SISTA LÖRDAGEN I JULI

NASCO YANKEE MEET
FALKÖPING
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vastsverige.com

OKTOBER

KULTURNATT

SKARA

1:A ADVENT

TOMTEPARAD

SKARA

VISIT HORNBORG A SJÖN 55

BOENDE

FA LKÖ PI N G

Grimstorps gård

Gudhems gästhem

Hotell Ranten

Hotell S:t Olof

Kurorten Mösseberg

Bo i herrgårdsmiljö i lägenhet
med Grimstorpasjön precis
utanför. På bottenvåningen i
stora huset med egen ingång.
Självhushåll. 130 kvm med plats
för 6+2 gäster, där alla sovrum
har fönster mot sjön. 40 minuter
till Hornborgasjön.

Utanför fönstret i gästhemmet
ser du Gudhems klosterruin
och kyrka, vägen du kom
på är pilgrimsleden mellan
Falköping-Varnhem-Kungslena.
Gästhemmet har bra vandrarhemsstandard och är öppet
året om efter bokning.

Litet frukosthotell beläget mitt
i Falköping, på gångavstånd
till det mesta. Hotellet har
egen parkering, samt en liten
trädgård. Välkomna!

Välkommen till Falköpings
enda Svanenmärkta hotell.
Vi värnar om det lokala i
restaurang och miljö.
Nyrenoverat spa med
utomhuskällor, pool, jacuzzi,
ång- och torrbastu, fotbad,
relaxrum och gym.

Enjoy the countryside in a
rented apartment only 40 min from
Lake Hornborga. Self-catering, own
entrance and a lakeview from each
bedroom. 6+2 guests.

Outside the window you see
Gudhems abbey ruins and church, and
the road on which you came is the
pilgrimage route. The guesthouse has
a good hostel standard and is open
all year round.

Det finns inte många järnvägshotell kvar i vårt land. Hotell
Ranten är ett av dessa unika
hotell som än idag är i full
gång. Hotellet stod klart 1865
och idag, nästan 150 år senare,
är hotellet nyrenoverat och
moderniserat. Här finns en
á la carte-restaurang.

Grimstorps Gård
565 94 Sandhem
Tel 076-811 09 80
www.grimstorp.se

Löfwings
Konstnärsvilla B & B
Nyrenoverat boende i lugn
och harmonisk miljö inspirerad
av konstnär Göran Löfwing.
Konstnärsvillan ligger bara ett
stenkast från Löfwings med
tillhörande konsthall/ateljé samt
krog där man avnjuter frukost,
måltid eller fika.

Stay in a harmonic environment
inspired by artist Göran Löfwing.
Two accommodations with separate
entrances, can also be used as one house.
Hornborga Persberg
521 98 Broddetorp
Tel 0500-49 14 03
info@lofwings.se
www.lofwings.se

Boende

Från koja till slott

Tel Karin 0725-78 23 00
Tel Annelie 070-301 97 99
annelie.ahlstrom@svenskakyrkan.se

Järnvägsgatan 3
521 33 Falköping
Tel 0515-130 30
info@hotellranten.se
www.hotellranten.se

Mössebergs Camping
& Stugby med
Vandrarhem

Nolgårdens
Turistboende

Open all year round. Impressive
views, exercise- and ski tracks,
swimming lake, ski slope, mini zoo,
lookout tower etc. New, clean cabins.
Mösseberg, 521 30 Falköping
Tel 0515-88 55 88
info@mossebergscamping.se
www.mossebergscamping.se

The perfect accommodation if
you need to take a break and rest in
the countryside in a scenic environment.
The area has a rich birdlife and is
located south of Lake Hornborga.
Nolgården 6 Ugglum
521 94 Falköping
Tel 070-272 68 85
facebook:@nolgardensturistboende

Vi har öppet året om, och
förutom en imponerande utsikt
kan Mösseberg även erbjuda
motions- och skidspår, badsjö,
skidbacke, minidjurpark och
utsiktstorn med mera. Det finns
även nya, fräscha stugor på
campingen.

Rasta Falköping

Torpa Gård & Ängar

Precis vid infarten till
Falköping ligger Rasta
Falköping. På anläggningen
finns restaurang med
uteservering, lekplats,
nyrenoverad Preembutik
samt 12 fräscha hotellrum.

Bo bekvämt i nyrenoverad
flygelbyggnad med uteplats.
Naturskön herrgårdsmiljö med
anor tillbaka till 1400-talet.
Bostaden har 3 sovrum och
totalt 8 bäddar. Fler bäddar
för uthyrning under 2019.

Next to the entrance to
Falköping you find Rasta Falköpingen.
Restaurant with outdoor seating,
playground, Preem shop and 12 clean
hotel rooms. Always fresh coffee,
delicious sandwiches and cakes.

Stay comfortably in a newly
renovated wing building. Scenic
mansion environment with ancestry
all the way back to the 15th century.
The accommodation offers 8 beds
in 3 bedrooms. More beds will be
available in 2019.
Torpa Gård, 521 56 Floby
Tel 070-676 27 42
info@torpaangar.se
www.torpaangar.se

Rastvägen 1, 521 41 Falköping
Tel 0515-173 30
falkoping@rasta.se
www.rasta.se

Traditional railway hotel from
1865, recently refurbished and
modernised. À la carte restaurant.

Dags för en paus på landet
i naturskön miljö med ett rikt
fågelliv? Då är detta det
perfekta boendet för dig.
Altan med spabad och utsikt
över de vidsträckta maderna
söder om Hornborgasjön med
tranor och kossor.

Trädhushotell Sjunde
Himlen & Andrum
Beläget nära Hornborgasjön
och Trandansen. Unik möjlighet
till lugn och ro med ett rikt
mått av häftighetskänsla,
6,5 meter upp i en gammal
ek, helt ostört och med
fantastisk utsikt.

Small breakfast hotel in the
centre of Falköping. The hotel has its
own parking area and a small garden.
Welcome!
S:t Olofsgatan 23B
521 43 Falköping
Tel 0515-10728
info@hotellstolof.com
www.hotellstolof.com

Eco friendly hotel in Falköping.
Restaurant serving locally sourced
food, spa with pool, sauna, relax area
and gym.
Mössebergsparken 34
521 32 Falköping
Tel 0515-432 00
info@kurortenmosseberg.se
www.kurortenmosseberg.se

Nästegården B & B

Nätereds kvarn

På Nästegården, ett stenkast
från Hornborgasjön, bor du
som på gammelfarmors tid.
Sov skönt i antika franska
järnsängar och avnjut en
ekologisk frukost på porslin
från svunna tider. Vackert och
rofyllt!

Bo i mjölnarens gamla bostad
på lantgård i en anrik kvarnmiljö i Falekvarna. Mysigt nyrenoverad kvarn med modern
utrustning och spabad. 6 sängplatser. Här kan du också boka
konferens för mindre grupper.

Unique and comfortable
accommodation in tranquil and
beautiful surroundings of famous
lake Hornborgasjön.
Sätuna, Nästegården
521 94 Falköping
Tel 076-126 86 76
www.nastegarden.se

Vilhelmsro
Bed & Breakfast

Vi erbjuder boende i vår unika
gårdsmiljö 600 meter från
stora torget i Falköping. Vi har
åtta sköna sängar i fyra rum.
Sällskapsrum med TV, Wifi,
uteplats och välutrustat kök.

Personal and unique hotel
in a 6.5-metre high oak tree. Near
Lake Hornborgasjön and the cranes,
amazing views.

Unique farm environment, close
to the centre of Falköping. Four
twin rooms, common room with
TV, outside seating area and fully
equipped kitchen.

Ugglum Islanna
521 94 Falköping
Tel 0515-72 03 84, 0730-62 33 19
www.islanna.com

Vilhelmsro Egendom
Tel 0515-68 51 51
info@vilhelmsrogard.se
www.vilhelmsrogard.se

Stay in the millers old home in
an enriched mill environment in
Falekvarna. The mill is renovated
and has all the modern equipment
needed. Sleeps up to six people.
Nätereds kvarn
Falekvarna Nätered
Tel 076-125 99 99, 0515-371 74
kontakt@nateredskvarn.se
www.nateredskvarn.se

Wrågården B & B
Ett naturlikt, spännande
boende där du bor nära djuren.
En unik upplevelse för både
små och stora då stugan är
utformad som en älg och ligger
i vår älg- och dovhjortspark.

A nature like, exciting
accommodation where you stay
close to the animals. A unique
experience for both kids and adults
since the cottage is designed as a
moose and is situated in our elk- and
fallow deer park.
Friggeråker, Wrågården
521 96 Falköping
Tel 0515-310 14
bokning@wragarden.se
www.wragarden.se
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Brunsbo Gästgifveri
Anrika Brunsbo, fd biskopssäte
och kungsgård, idag modernt
gästgifveri. 15 nyrenov. hotellrum, 8 fräscha rum i pensionat.
10 lägenheter, totalt 84 bäddar.
Restaurang (180 platser).
Sommarland o Axevalla 3 km.

Brunsbo Biskopsgård, 532 96 Skara
Tel 0511-177 10
info@brunsbo.se
www.brunsbo.se

Höryda Gård B & B
Bo i B&B eller stuga med
självhushåll. Totalt 13 bäddar.
Servering av ekologisk frukost
med egna, närprod produkter.
Höryda Gård är ett aktivt
lantbruk med djur i hagarna
och vacker natur runt knuten.
Vedeldad badtunna o bastu.

Vackert beläget vid Billingen.
Skara 20 km, Sommarland
13 km, hotell, vandrarhem,
restaurang, badplats med
sandstrand, kanot- och
cykeluthyrning, nära golfbana
och vandringsleder. Golfpaket,
Sommarlandspaket.

Charmigt pensionat med
bedårande utsikt över sjön
Emten. Smakfullt inredda
dubbelrum. Hel- eller halvpension. Restaurang med
fullständiga rättigheter.
Området inbjuder till vandring,
cykelutflykter och bad.

Beautifully situated close to the
mountain Billingen. Skara 20 km,
Sommarland 13 km, hotel, hostel,
restaurant, beach, canoe- and bike rental,
close to golf course and hiking trails.
540 17 Lerdala. Tel 0511-304 40
info@flamslatt.se
www.flamslatt.se

This charming guesthouse is
situated with breathtaking views over
the lake Emten. Half- or full board
with good wines. Nice area for both
hiking, biking and swimming.
Eggby Sjöbacka 1, 532 92 Axvall
Tel 0731-82 79 96
fredriksonspensionat@eggby.net
www.sjobackapensionat.se

Jula Hotell &
Konferens

Järnvägshotellet
B & B vandrarhem

Modernt hotell med 290
bäddar, konsthall med
Sveriges största privata
Anders Zorn-samling. Wifi och
parkering ingår. Skygym och
bastu. Stor uteservering och
trevlig äventyrsgolfbana.

Stay in B&B accommodation
or a self-catering cottage. Orcanic
breakfast with locally produced or
homegrown ingredients. Wood-fired
sauna and hot tub.

Modern hotel with 290 beds, art
gallery with Swedens largest private
Anders Zorn exhibition. Wifi and parking
included. Skygym and suana. Outdoor
seating and adventure mini golf.

Härlunda, 532 96 Skara
Tel 070-559 32 55
ewa@horydagard.se
www.horydagard.se

Vilangatan 4, 532 37 Skara
Tel 0511-31 00 00
info@julahotell.se
www.julahotell.se

Skara Stadshotell

Valle Stugby &
Vandrarhem

Välkommen till 4-stjärniga
Skara Stadshotell vackert
beläget mellan Skara
busstation och Domkyrkan
mitt i centrum. 73 individuellt
inredda gästrum med sköna
sängar. Uteservering, bistro,
wifi och parkering.

4 star Skara Stadshotell is
beautifully situated between Skara
bus station and the cathedral. 73
individually decorated guestrooms
with comfortable beds. Outdoor
seating, bistro, wifi and parking.
Järnvägsgatan 5, 532 22 Skara
Tel 0511-240 50
info@rosers.se
www.rosers.se
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Fredriksons
Pensionat Sjöbacka
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Hemtrevligt & prisvärt boende
mitt i Skara, granne med
busstationen. Sängkläder,
handduk, slutstädning och
frukost ingår. Välutrustat
gästkök. Alla rum har kabel-TV
och wifi. Badrum delas med
övriga gäster.

Cozy and affordable accommodatin
in Skara, close to the bus station.
Bedlinen, towels, cleaning and
breakfast included. Free WiFi. Shared
bathroom and kitchen.
Järnvägsgatan 11, 532 Skara
Tel 0709-61 46 14
info@jvghotell.se
www.jvghotell.se

Hallebergs B & B
Strax söder om Skara vid riksväg 184 nära Hornborgasjön
och vackra Vallebygden. Natursköna områden nära boendet.
Trivsamt boende i nyrenoverade
rum, tillgång till wi-fi och TV.
Rum med hög standard, egen
toalett och dusch.

B & B near Skara, close to Lake
Hornborgasjön. Beautiful location,
comfortable newly renovated rooms,
wi-fi and TV. High standard, private
WC & shower.
Härlunda, 53294 Skara
Tel 0709-65 73 32
info@hallebergs.se
www.hallebergs.se

Sjöbacken Gård B&B
Mitt i vackra Valle, vid sjön
Hattaren, finns Sjöbacken Gård.
Här bor du naturnära i en mysig
gårdsstuga med två uthyrningsdelar, TV, wifi, gemensamt kök
och badrum. Titta också in i vår
gårdsbutik med hantverk och
lokalproducerat.

532 92 Axvall
Tel 0511-621 09, 070-210 09 29
info@vallecamping.com
www.vallecamping.se

Berglunda
Vandrarhem

Billingens stugby
& camping

Nära Hornborgasjön och Skara
finner du denna pärla! Bo bra i
rymliga, fina rum med eget kök
och bad. I den gamla kvarnkällaren kan du äta gott ur lantkökets eko-meny. Du kan även
hyra kanot och njuta av naturen.

I en lantlig idyll hittar ni detta
mysiga vandrarhem bara 30
minuter från Skövde. Njut av
den stora trädgården med
grill och uteplats, och närheten
till både natur och kultur.
Ställplats finns. Välkomna!

Mitt i Billingens fritidsområde
ligger stugbyns stugor med
självhushåll, samt enklare
alternativ. Dessutom vandrarhem. 3 km till centrum.

Close to Lake Hornborgasjön
and Skara. Spacious rooms with
own WC & kitchen. Restaurant with
organic food, canoe hire, beautiful
natural surroundings.

In a rural idyll you find this cozy
hostel only 30 min from Skövde. Enjoy
a large garden with BBQ- and outdoor
seating area, and the closeness to both
nature and culture. Camp area available.

Härlunda, 532 94 Skara
Tel 0511-37 21 73, 070-77 22 999
info@herrtorpsqvarn.se
www.herrtorpsqvarn.se

Skara Sommarlands
Camping

Här finns 500 platser för
husvagnar och tält, 300 stugor
och några lägenheter.
Dessutom egen ingång
till Skandinaviens största
vattenpark!

Stay in a cozy, nature close farm
cottage. Facilities include TV, WiFi,
shared kitchen and a bathroom. Don’t
miss our farm shop where we sell
handcrafts and local products.

At Skara Sommarland’s campsite
there are 500 camping plots for
caravans and tents, 300 cabins and
a few apartments. Furthermore you
even have your own entrance to the
largest waterpark in Scandinavia!

Öglunda Sjöbacken 1, 532 92 Axvall
Tel 070-652 09 27
info@sjobackengard.se
www.sjobackengard.se

532 92 Axvall
Bokning 010-708 70 00
Växel 010-708 80 00
www.sommarland.se

First Hotel
Billingehus

Bekvämt boende i City.
Hotellet är centralt beläget,
delvis i en gammal societetsvilla. Nära till shopping,
kultur, restauranger och
nöjen. Passa på att träna i
vårt Compact Gym.

Billingehus ligger mitt i
Billingens fritidsområde med
panoramautsikt över Skövde
och erbjuder ett brett utbud
av aktiviteter och konferensmöjligheter. Här finns spa,
gym, utomhusbad och
äventyrsgolf.

Comfortable hotel in the town
centre. Close to shopping, culture,
restaurants and entertainment. The
hotel gym is available to guests.
Trädgårdsgatan 5
541 30 Skövde
Tel 0500-41 06 10
cc.majoren@choice.se
www.choice.se

Här finner du ett prisvärt
boende bestående av
lägenheter med 1– 4 rum.
Lägenheterna har kök för
självhushåll samt TV och
internet i varje rum. Hotellet
har nära till mataffärer och
kollektivtrafik.

För fler tips kontakta
Falköping, Skara eller
Skövde turistbyrå

Berglunda Storegården 1
541 91 Tidan
Tel 070-859 59 43
www.vandrarhemberglunda.se

Clarion Collection
Majoren

Räddningsskolans
lägenhetshotell

Beläget mellan Skara Sommarland och Varnhem, vid sjö med
egen badplats. Nya 2-4 bäddsrum med dusch/WC, 20 stugor,
camping, ställplats mm. En vedeldad bastu ligger direkt på
bryggan. Det är bara att hoppa i!

Between Skara Sommarland and
Varnhem. New 2-4 bedded rooms with
shower and WC. 20 cottages, campsite,
fishing, own beach, wood-fired sauna
by the water.

Herrtorps Qvarn
Gästgifveri
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Historic Brunsbo is today a modern
guest house. 15 newly renovated hotel
rooms, 8 clean rooms in lodging house.
10 apartments, a total of 84 beds.
Restaurant (180 seats). Close to Skara
Sommarland and Axevalla Race Track.

Flämslätt Stiftsoch Kursgård

Good value accommodation
of 1–4 rooms with satellite TV and
broadband. All apartments have a
fully equipped kitchen.
Timmervägen 13, 541 64 Skövde
Tel 0500-46 40 00
info@raddningsskolanskovde.se
www.raddningsskolanskovde.se

In the middle of Billingens
recreational area, with a panoramic view
over Skövde. Spa, gym and outdoor
swimmingpool and adventure
minigolf.
Alphyddevägen, 541 33 Skövde
Tel 0500-44 57 00
billingehus@firsthotels.se

Hotell Skövde
Hotell Skövde är ett prisvärt
hotell med bra standard.
Här bor du centralt med
närhet till Skövdes alla butiker
och restauranger. Precis intill
Resecentrum och behagligt
gångavstånd till Arena Skövde.

Town centre hotel close to
shopping and restaurants. Within
walking distance of Arena Skövde.
Stationsgatan 10
541 30 Skövde
Tel 0500-41 06 45
hotell.skovde@telia.com
www.hotellskovde.com

Karstorp Hotell
och Konferens
Njut, upplev eller vila! Vårt
vackra säteri hittar du i utkanten av Skövde, strax intill
Karstorpssjön. Här har du nära
till sköna naturupplevelser,
shopping eller roliga nöjen.
Varmt välkommen!

Beautiful manor house near
Skövde and by the lake Karstorpssjön.
Close to nature, shopping and
entertainment.

Guesthouse in a countryside
setting. Enjoy the natural surroundings
of this building. The guesthouse also
has a menu and good wines, beers
and spirits.
Stora Klåvasten
541 92 Skövde
Tel 0733-34 01 23
info@klavasten.se
www.klavasten.se

Västerhöjdsgården
B&B

Skövde Vandrarhem

Quality Hotel Prisma

Scandic Billingen, centralt
beläget mitt i Skövde 100
meter från Resecentrum.
Hotell, restaurang, stor
festvånings- och konferenskapacitet. Välkomna!

Endast fem minuters gångväg från centrum men ändå
i lugn och rofylld miljö ligger
detta smakfulla vandrarhem.
Dusch och toalett finns på
samtliga rum.

Scandic Billingen, centrally
located in the heart of Skövde 100
metres from the train station. Hotel,
restaurant and large function and
conference facilities. Welcome!

This youth hostel is just five
minutes from the centre of the town
in a calm, relaxing setting. Shower
and toilet in every room.

Ett bekvämt boende. Hotellet
är centralt men lugnt beläget
intill en park. Gångavstånd
till Resecentrum, shopping
och nöjen. Hotellet har förstklassig restaurang, bastu och
konferensmöjligheter.

Kaplansgatan 10
541 34 Skövde
Tel 0500-48 17 18
info@skovdevandrarhem.se
www.skovdevandrarhem.se

Pensionat Klåvasten
Drygt en mil norr om Skövde
finner ni Pensionat Klåvasten
som erbjuder prisvärt boende
i lugn lantlig miljö. Här kan ni
koppla av med naturen runt
knuten. Pensionatet har meny
och fullständiga rättigheter.

Kristallvägen 1, 541 42 Skövde
Tel 0500-47 28 00
info@karstorp.se
www.karstorp.se

Scandic Billingen

Trädgårdsgatan 10
541 30 Skövde
Tel 0500-74 50 00
billingen@scandichotels.com
www.scandichotels.se/billingen

In the heart of the Billingen
outdoor recreation area are the fully
equipped four- and six bed cottages
for selfcatering. Also Youth Hostel.
Just 3 km from the centre of town.
Alphyddevägen
541 33 Skövde
Tel 0500-47 16 33
info@billingensstugby.se
www.billingensstugby.se

Comfortable town centre hotel
in a quiet location. Close to bus
station, shops and entertainment.
Restaurant, sauna and conference
facilities.
Ekedalsgatan 2, 541 35 Skövde
Tel 0500-48 80 00
Q.prisma@choice.se
www.choice.se

Här bor du mysigt och bekvämt
i nyrenoverade rum. Centralt i
Skövde med gångavstånd till
centrum och Arena Skövde
äventyrsbad. I den mysiga
trädgården finns grill att låna.
Frukost ingår. Fri parkering.

Cozy B&B where you stay comfortably in newly renovated rooms.
Within walking distance from the city
center and Arena Skövde adventure
waterpark. Breakfast included.
Västerhöjdsgården B & B
Wennerbergs gata 9, 541 50 Skövde
Tel 072-363 20 06
www.booking.com
/vasterhojdsgarden
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KULTURVÄGEN
Känn historiens vingslag och njut av storslagen natur när du åker utmed Kulturväg Skaraborg. Den sträcker sig
från Karleby, förbi fornlämningar och klosterruiner, passerar Hornborgasjön med sitt rika fågelliv, vidare förbi
Varnhem och genom Vallebygden, förbi vackra dalar och storslagna bergsbranter och slutar i Tidan där du kan
uppleva allt från loppisar till fornlämningar. Välkommen att upptäcka våra smultronställen!

Ladda ner appen Kulturväg Skaraborg
eller besök kulturvag.nu
Feel the history and enjoy the magnificent scenery as you go along the culture route Skaraborg. It ranges from Karleby, past ancient monuments
and monastic ruins, passing Hornborgasjön with its rich bird life, on through the Valle region, past the beautiful valleys and spectacular mountain slopes
and ends in Tidan where you can experience everything from garage sales to the ancient remains. Welcome to discover our favorite spots!
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