
Hornborgasjön
V I S I T

Falköping • Skara • Skövde 

Unikt landskap

Ett rikare liv

Från koja till slott

Närproducerat



V IS I T HORNBORG A SJÖN  32   V IS I T HORNBORG A SJÖN

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

SKARA  
KONTAKTCENTER
Södra kyrkogatan 2 
532 88 Skara 
Tel 0511-320 00 
upplevskara.se 
upplevskara@skara.se

SKÖVDE  
TURISTCENTER
Stationsgatan 3 B 
541 30 Skövde 
Tel 0500-44 66 88 
nextskovde.se 
info@nextskovde.se

NÄRPRODUCERADE  
UPPLEVELSER 
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.

Besök visithornborgasjon.se för mer tips! 

   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!
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   Res hållbart!  
 I området runt Hornborgasjön finns flera besöksmål du lätt når med kollektivtrafiken  
 eller via cykelbanor. 

   Upptäck en ny säsong!  
 Här finns mycket att uppleva även när tranorna flaxat vidare från Hornborgasjön och  
 körsbärsträden tappat sina blommor i Valle. Har du vandrat Billingeleden om hösten, besökt  
 en snötäckt klosterruin eller sett hösttranor? Vi vågar lova att du inte blir besviken.

   Välj lokalt på menyn!  
 Många restauranger i området väljer lokalproducerade råvaror. Och du, visst smakar  
 det lite bättre när du vet var maten kommer ifrån?

   Fullt på parkeringen? Rulla vidare!  
 Undvik att parkera utanför anvisade platser, för naturen vill vi ju värna så att vi kan  
 fortsätta uppleva det vackra, eller hur?

   Handla småskaligt!  
 Runt Hornborgasjön finns många små gårdsbutiker som levandegör landsbygden.  
 Ett besök hos dem bidrar både till en levande bygd, arbetstillfällen och korta transporter.

   Hitta ett hållbart besöksmål!  
 På hallbarhetsklivet.se hittar du verksamheter i hela Västsverige som anslutit sig till  
 Hållbarhetsklivet – ett initiativ för att ställa om besöksnäringen till en hållbar sådan.

   Följ den fantastiska allemansrätten!  
 Tänk att vi får röra oss fritt i naturen i Sverige. En bra tumregel är att inte störa och inte  
 förstöra när vi ägnar oss åt underbara naturupplevelser. På allemansratten.se hittar du  
 all hjälp du behöver!

Fler tips på hur du semestrar hållbart hittar du på visithornborgasjon.se

Lätt att göra rätt
Det ska vara lätt att tänka hållbart, och lätt att göra rätt när man semestrar. 
Här kommer Visit Hornborgasjöns bästa tips för att vara en hållbar resenär 
samtidigt som du får en härlig och unik upplevelse i vårt område. 
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   Here are our tips for a more sustainable approach to holidays: Travel sustainably by public transport or using cycle tracks. Discover a new season! Explore the Billingen trail 
in autumn, or view the cranes on their autumn migration. Choose local produce when dining! Avoid parking outside designated areas, so that everyone can enjoy the beautiful 
scenery. Shop local! There are many small farm shops around Lake Hornborgasjön. Find a sustainable visitor attraction! Take a look at www.hallbarhetsklivet.se. Follow the 
fantastic Allemansrätten! We get to roam freely in the countryside in Sweden, but we need to follow a few guidelines. You find all the help you need at allemansratten.se!

När du vandrar och är i naturen behöver du tänka på vad du får och inte får göra. Det handlar om att visa  
hänsyn – både till natur, djur och markägare. Tänk på det som att du blir hembjuden till en ny vän! En allmän regel  

i naturens vardagsrum är att inte störa och inte förstöra. Därför måste du exempelvis ta med dig skräp och  
matrester hem, hålla din hund kopplad och undvika att göra upp eld. Vissa tider på året kan det råda eldningsförbud  

– då får du absolut inte elda. Tänk också på att stänga grindar efter dig och att inte skrämma betande djur.  
Om vi hjälps åt att ta ansvar kan vi fortsätta att njuta av den frihet som allemansrätten ger oss.

På allemansratten.se kan du läsa mer om dina rättigheter och skyldigheter i Sveriges fantastiska natur.

Håll dig till leden Stay on the trail

Undvik att elda Avoid lighting fires Ta med dig skräp och matrester  
Do not leave rubbish or leftover food behind

Håll din hund kopplad Keep your dog on a leash

Bryt inte grenar Do not break off tree branches or twigs

VAR NATURENS VÄN!
Välkommen att uppleva vår svenska natur! Tack vare allemansrätten får vem som helst  

njuta av allt det vackra. Det ger oss en härlig frihet – men också ett stort ansvar. 
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  Be a friend to nature! Welcome to enjoy the beautiful natural landscape of Sweden! 
Thanks to the Right of Public Access, we can all enjoy the lovely things that nature has to  
offer. This is a wonderful opportunity – but it brings a lot of responsibility. When you walk 
in nature, please remember what you are allowed and not allowed to do. This is mostly 
about being considerate – both to the nature, animals, and landowners. Think of it as being 
invited to the home of a new friend! A general rule when you spend time in nature is that 
you must not disturb or destroy. This is why you should take any rubbish or leftover food 
home, keep your dog on a leash, and avoid causing fires. Fire bans may apply at certain 
times of the year – at these times you must not light a fire anywhere. You must also 
remember to shut gates behind you, and take care not to frighten any grazing livestock.  
And please note – you must take extra care in nature reserves. If we all behave responsibly, 
we can continue to enjoy the freedom granted under the Right of Public Access.  
More information about your rights and responsibilities in the wonderful Swedish nature 
are available on www.allemansratten.se

ILLUSTRATIONER: CHRISTINA JONSSON, FINGERPRINT
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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.
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Genom landskapet ringlar Kulturväg Skaraborg. Utmed vägen hittar du spännande fornlämningar,  
vackra naturreservat och mysiga små gårdsbutiker. I vägkanten blommar en härlig flora, och både 
gallerier, B&B’s och caféer har valt att slå upp sina portar i denna unika miljö. 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! 

 

Kulturväg Skaraborg  

   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. Download the app ”Kulturväg Skaraborg” at GooglePlay or AppStore. 

VARNHEMS  
KLOSTERKYRKA
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.

KATA GÅRD
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
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.

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

KARLEBY
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.

Ladda ner appen Kulturväg Skaraborg eller besök kulturvag.nu

Väl värd en omväg! 

VAHOLMS BROHUS
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.

NATURUM  
HORNBORGASJÖN
Byggt på pelare i vackra Hornborgasjön 
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.

VALLE
Mot sluttningen av berget Billingen i öster  
har inlandsisen lämnat efter sig det sär- 
präglade Valleområdet, ett sjörikt och 
mjukt böljande landskap. På en liten yta 
finns åtta naturreservat med olika flora  
och fauna, gammalt kulturlandskap, hagar, 
odlingsrösen, stengärdsgårdar och lundar 
med ädellövskog.
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Vallebygden  
Det lilla sagolandet med det stora extra
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V  allevägen – världens vackraste väg. Det är bra schvung 
i den lokala föreningens slogan. Och efter att ha svängt av 
väg 26 förstår vi snabbt att det inte handlar om varken 

total hybris eller falsk marknadsföring. Just den här dagen visar 
kalendern 22 maj och naturen utanför bilfönstret växer mer 
ivrigt än en ungdom på sommarlovet. Grönskan är total.  
Och ingenstans blir detta mer påtagligt än just här, i Vallebygden. 
Det är snudd på ett parallellt universum som välkomnar oss. 
Eller om man så vill: världens vackraste väg. Just den här dagen 
kläs den av körsbärsfest där de vita blommorna ömsom singlar 
ner från skyn och ömsom blommar för fullt i träd efter träd. 
Intill de många uråldriga stenmurarna står hästar, får och en  
och annan ko och trivs med sjöutsikten. Vägarna svänger gulligt 
över kullarna och till höger och vänster introduceras vi till det 
som utgör grunden i Vallebygdens allra vackraste resurs:  
naturreservaten. Här bor inte mindre än åtta stycken!  
      Att upptäcka “Valle” på cykel är perfekt. Särskilt så här under 
högsäsong när parkeringsfickorna snabbt fylls av bilbesökare, 
är cykeln det bästa och mest hållbara. 

Cykling genom Körsbärsdalen

Det är en ren fröjd att cykla genom det böljande landskapet som 
osökt för tankarna till Körsbärsdalen i Bröderna Lejonhjärta. 
Valmöjligheterna i vägvalen är många. Vi ställer ner stödet vid 
Jättadalen-Öglunda grotta för vårt första stopp. För att nå  

Jättadalens högsta punkt passerar vi ravinen med väldiga klipp- 
block som skvallrar om en tid långt före oss själva. Efter en vätske-
paus vid den porlande vattenkällan når vi toppen. Och nog är det 
värt varje höjdmeter. Här kan vi, över en medhavd vegomacka, 
njuta av det som definierar Vallebygden: sjöarna, lövskogen, 
blomningen och hagarna – och i horisonten anar vi Kinnekulles 
platåtopp. Även om vandringen ”peakar” här, sett till vår höjd 
över havet, är det innehållsrika kilometer som avslutar rund- 
turen. Stigen vimlar vidare till Öglunda grotta, där grottrummen 
med de pampiga stenbumlingarna också påminner om platsens 
historia. Mot slutet av vandringen skiftar leden från sten och 
raffinerad ravin till grönskande hagar och blommande stigar.  
Det doftar sommar som bara livligt växande blad kan göra. 

Ekologiskt engagemang som förenar

Med klorofyllenergi från promenaden ger vi oss i kast med ett 
knippe av gårdsbutiker – det poppar upp lokal småskalighet 
”överallt”. Sjöbackens gård blir först ut. Här säljer Kalle och 
Sofia bland annat sin egenproducerade sylt och lammkött från 
gården. Aroniasylten – med alla mirakelgörande antioxidanter 
– åker direkt ner i cykelkorgen efter provsmakning. Därefter 
sätter vi fart mot Alekärrs ekologiska gård där äppelmusten 
kommer i otaliga sorter. Som namnet antyder är allt ekologiskt 
framtaget, vilket onekligen är en hållning som förenar i princip 
alla vi stöter på i bygden. Det gäller även nästa anhalt.  

Mellan Vänern och Vättern ligger det som kallas Vallebygden. Och trots att området ytmässigt 
inte är större än några mil åt varje håll är det en svårslagen brygd som bygden serverar med 
läskande ingredienser som natur, närproducerat och blommande landskap. 
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Cecilias trädgårdscafé har inte bara en spirande trädgård som 
en av sina förtjänster. På griffeltavlan läser vi “rättvisemärkt, 
ekologiskt och bakat med mycket smör och kärlek”. En slogan 
svår att motstå. Vaniljrutan som smälter kärleksfullt mot gommen 
gör också införsäljningen rättvisa. Innan vi skyndar tillbaka till 
Fredriksons pensionat hinner vi med dagens sista sladd till 
Nolgårdens humle – där Josefine och Daniel har ekologisk odling 
av humle, grönsaker och blommor. Att Josefine är utbildad 
florist går inte att ta miste på, mängder av vackra arrangemang 
trängs där i ladan. Efter en lång dag på cykelsadeln är det ren 
och skär lyx att slå sig ner på Fredriksons pensionats veranda 
och vilsamt blicka ut över sjön Ämten. Det är högtidligt, men 
ändå avslappnad stämning när Margaretha, med sitt särskilda 
serveringsförkläde, presenterar menyn för de fyra sällskapen 
som är lika med pensionatets gäster.  
      – Till förrätt blir det humlesparris. Hämtad från Nolgårdens 
humle, bara ett par kilometer härifrån. Med ramslökscréme, 
givetvis plockad utanför naturreservat och sallad med vilda 
blommor från trädgården här utanför, säger hon och pekar 
med en svepande stolt hand ut mot det som är ursprunget för 
flera av ingredienser under middagen.  
      Så hur smakar då humlesparrisen? Ljuvligt! Tunnare än 
grön sparris och krispig som bara den. Menyn går även i övrigt 
i samma närproducerade anda. Till varmrätt med morotsbiffar, 
grillost och örtrostad potatis...  
      – ...Från Prästakvarna i Timmersdala, säger Margaretha, och 
tillägger. Jag vill verkligen ge alla lokala producenter den kredd 
och det strålkastarljus de så väl förtjänar. Dels så att fler kan 
upptäcka dem, och dels för att gästerna förtjänar att veta var 
maten kommer ifrån. Det är min väldigt roliga skyldighet. 

Härproducerat och ekologiskt

Efterrätten kommer som så mycket annat denna kväll från 
platsen där vi sitter. Ugnsbakad rabarber rundar av kvällen på 
Fredriksons baksida, där känslan genom hela middagen är sådär 
hemtrevlig och genuin som vi förutspått. Solen sänker sig över 
sjön och vi drar oss tillbaka. För några timmar. Behagligt fågel-
kvitter lotsar oss några daggstänkta kliv genom trädgården på 
morgonen. Det är dags för frukost. Och jorå, vi är tillbaka på  
samma ljuvliga veranda med sjöutsikt. Margaretha har svinn-
smart fångat in våra önskemål redan kvällen före och ägget är 
precis så där krämigt som just vår checklista önskade. Service!  
      Med den skjutsen till frukost i ryggen ger vi oss i kast med 
dagens vandring. Och vi behöver inte ta oss särskilt långt.  
På bekvämt gångavstånd kan vi äntra naturreservatet Eahagen 
och Öglunda, som mer eller mindre är granne med pensionatet. 
I reservatet finns leder i olika längder. Men vår vandring för dagen 
Flämsjön runt, som går just runt sjön Flämsjön, är en av de 
mer populära. En av Vallebygdens stora fördelar är annars att 
populära naturstråk inte ägs med ensamrätt av ett enda ställe, 
där alla är. De åtta naturreservaten och alla vandringsleder gör 
att vi som besöker området enkelt kan sprida ut oss och res-
pektera reservatens framtid. Flämsjön runt är nio kilometer av 
varierad skog, betesmarker och rikt artliv, både vad gäller fåglar 
och blommor. Inledningen av turen är så här i blomstertid 
bländande vacker. Höjdskillnaderna gör att det gemensamma 
synintrycket från träd och mark skapar en sagolik känsla, där 
grönskan tycks vara både golv och himmel. Det lilla landet där 
allt poppar slår oss med häpnad ännu en gång.  
Världens vackraste väg har talat. Det är varken bluff eller 
båg, bara en genuin västgötsk sanning  # VISITHORNBORGASJON

BOKÄVENTYRET I SKARA

FALBYGDENS OSTERIA SJÖBACKA ÄMTEN

SKÖVDE KULTUR MÖSSEBERGSBACKEN BILLINGELEDEN

VÄSSTORP BRODDETORP

VALLEBYGDEN JÄTTADALEN
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PÅ TVÅ HJUL
I trakterna kring Hornborgasjön finns många härliga möjligheter till cykeläventyr.  
På platåbergen Billingen och Mösseberg finns MTB-spår av hög kvalitet, och de  
ringlande landsvägarna i det böljande landskapet mellan bergen bjuder på fin  
landsvägscykling. Det finns också flera rundor som lämpar sig för en trevlig  
cykelutflykt med hela familjen.
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Ätradalsleden
Öppna landskap, skogar och vackra sjöar. Ätradalsleden är en 
cykelled mellan Falköping och Falkenberg som är 20 mil lång, 
där ungefär hälften går på bilfri banvall. Utmed leden kan du 
njuta av god mat och sevärda platser. Sommaren 2022 blir 
leden en nationell cykelled.

Östen runt
Sjön Östen är en av landets mest värdefulla fågelsjöar och 
ligger norr om Skövde. Cykelturen Östen runt går i ett levande 
kulturlandskap med åkrar, hagmarker och stenmurar. På några 
ställen har du möjlighet att se sjön och göra avstickare till den 
för att uppleva fågellivet och lugnet. Turen är 33 kilometer.

Cykla vid Hornborgasjön
Den cirka 42 kilometer långa turen går genom ett vackert 
landskap på Hornborgasjöns östra sida. På vägen passerar du 
flera avstickare med anslutande vandringsleder som tar dig 
till fågeltorn med fina vyer mot sjön. Turens mål är Fågeludden 
där naturum Hornborgasjön svävar på pelare i vattnet.

Kulturcykla mellan Skövde och Varnhem
Skövde och Varnhem är historiskt intressanta platser med 
spännande pärlor som tar dig tillbaka i tiden. På vägen kan 
du besöka historiska platser som den pampiga Helenakyrkan 
i Skövde, Våmbs kyrka en av Sveriges mest kända romanska 
kyrkor och till sist kronjuvelen Varnhems klosterkyrka.

   Around Lake Hornborgasjön you will find first-rate mountain-biking trails, excellent road cycling and routes 
for fun family cycling excursions. Ätradalsleden (200 km) is a cycle trail between Falköping and Falkenberg 
through open landscapes and forests, passing beautiful lakes along the way. The Östen runt cycle route (33 km)  
runs through a landscape of fields, pastures and stone walls, with opportunities for viewing the birdlife of Lake 
Östen. Cycle along the eastern shore of Lake Hornborgasjön (42 km), with bird observation towers and stunning 
views of the lake. Your destination is naturum Hornborgasjön visitor centre. Follow a historical cycle route 
between Skövde and Varnhem (13 km, one way) and visit the magnificent St Helena’s Church in Skövde and 
Varnhem Abbey. 
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Fantastiskt för fôlk och fåglar

Mittemellan Skövde, Falköping och Skara hittar du Hornborgasjön.  
Fågelsjön som torrlagts, men som återskapades till det fågelparadis den  
är idag. Här bjuder tranorna årligen upp till sin välkända dans på sjöns  

södra stränder i mars-april. Men naturreservatet har mycket att erbjuda även resten 
av året. Från naturum på östra sidan får du hjälp att hitta ut till vandringsleder, 
fågeltorn och grillplatser. Här kan du också lära dig mer om naturen, fåglarna och 
sjöns innehållsrika historia och därefter äta något gott på Café Doppingen.

HORNBORGASJÖN
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Vare sig du besöker Hornborgasjön 
för första gången eller kommer 
hit varje år så är Fågeludden det 

bästa stället att utgå ifrån. Här på sjöns 
östra sida, nära Broddetorp finner du 
både naturum Hornborgasjön och Café 
Doppingen. Inne på naturum får du hjälp 
att hitta ut till nya smultronställen och 
utställningen, som är gratis att besöka, 
lär dig mer om sjöns fantastiska natur 
och historia. Naturum arrangerar även 
många olika guidningar och aktiviteter 
för både barn och vuxna, här finns alltid 
något att göra.

Om du har med tält kan du till och med 
somna och vakna på Fågeludden för att 
tidigt kunna smyga in i ett gömsle för  
att få se skrattmåsar och doppingar 
möta dagen. Eller stanna till under din 
vandring längs Pilgrimsleden och gör  
upp en brasa vid eldstaden. Sedan kan 
du sitta där och njuta av något varmt  
och gott samtidigt som du håller koll på 
flyttfågelsträcken som drar förbi i tusen-
tal både under vår och höst. 

Starta på 
Fågeludden Fågelbingo

V IS I T HORNBORG A SJÖN  15
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Hornborgasjöns vackraste  
vandringsleder
Från gamla ekar till fantastiska vyer ut över Hornborgasjön.  
Vandringslederna i Hornborgasjöns naturreservat är många  
och vackra. Här tipsar vi om tre av dem. 

TÄNK PÅ ATT!
Många av vandringarna genom 

Hornborgasjöns naturreservat  

går ofta genom hagar med betes- 

djur. Tänk därför på att helst  

undvika att vandra med hund i 

hagarna. Betesdjuren är viktiga 

och hjälper många växter och 

insekter som är beroende av just 

betande djur. 

Hångerleden, 3,1 km lång
Vid den södra delen av Hornborgasjön hittar du Hångers Udde. Vandringsleden här  
tar dig genom ett landskap med gamla ekar och stenmurar. På våren och hösten  
hörs tranornas rop i skyn. Att vandra här under de tiderna på året är oftast något  
alldeles extra. Då kan du se tranor flyga lågt över träden. 

Pilgrimsleden, 44 kilometer lång 
Genom Hornborgasjöns naturreservat går den 44 kilometer långa Pilgrimsleden  
mellan Falköping och Varnhem. Vill du bara vandra längs en del av leden är  
Fågeludden på östra sidan av Hornborgasjön en bra startpunkt. Vandringen fram  
och tillbaka mellan Fågeludden och Ytterberg är 11,6 kilometer tur och retur.  
Längs leden får du fantastiska vyer över sjön. Du får också uppleva de vackra  
Vässtorpsåsarna med körsbärsträd.  

Bolumsleden, 3,4 kilometer lång 
Varma vårdagar är Bolumsleden något alldeles extra. Leden utgår från naturum vid  
Fågeludden och tar dig genom ett gammalt odlingslandskap där vårsången ekar  
mellan träden. Här hörs näktergalen, rosenfink och många andra fåglar under  
våren. Då blommar också körsbärsträden i området och humlorna hörs surra  
bland trädtopparna. 

5ÄVENTYR
Vakna vid en av Sveriges bästa fågelsjöar, ge dig ut på skattjakt eller spana på örnar. 

Här ger vi dig fem tips på saker du kan hitta på vid Hornborgasjön under ett år. 

         eftersom de flyttar tillsammans med sina 
ungar. Om du tar dig till Trandansen i södra 
delen av sjön kan du se flockar med tusentals 
tranor i solnedgången. De flyger då in till sjön 
för att sova stående i vattnet.

4

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. Men när allt stämmer, isen sjunger under fötterna och landskapet 
glittrar, då är livet magiskt. Under vintern utfodras havsörn i sjöns södra 
del. Då kan du ta med dig kikare och spana efter örnar vid Trandansen. 

5

Håva, fågelskåda med guide, gå på  
skattjakt, lär dig mer om natur och historia 
eller lös mysterier. En stor del av året  
arrangerar naturum kostnadsfria aktiviteter.  
Se programmet på hornborga.com

1 Delta i naturums  
aktiviteter

Titta in på naturum, fika på Café  
Doppingen och delta i våra roliga sommar- 
aktiviteter. Vid Fågeludden kan du också 
njuta av alldeles underbara solnedgångar. 
Här finns även en grillplats. 

3 Sommaräventyr  
vid Fågeludden

Njut av vårens pampiga  
blomsterprakt i reservatet.  
Både i Bolumslider och i 
Vässtorp kan  
du njuta av  
körsbärs- 
träden.

2 Picknick under  
körsbärsträd

Njut av höstens 
tranor

  På hösten återvänder tranorna till     
 Hornborgasjön. De är skyggare nu 

Spana på örnar

för stora & små

V IS I T HORNBORG A SJÖN  17
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Axvall
VarnhemSkara

Broddetorp

Skala 1:40 000

0 0,5 1 1,5 2 km

Skapad 2017 av:
Sahléns Kart- och GIS-konsult AB

  Between Skövde, Falköping and Skara you will find Lake Hornborgasjön. The cranes put on their famed dancing spectacle here in March-April every year. However, the nature reserve has much to offer for the 
rest of the year too. Start at Fågeludden on the eastern shore of the lake. Here you will find both naturum Hornborgasjön visitor centre and Café Doppingen offering lunches, refreshments and ice creams. You can 
obtain information from the visitor centre and learn more about the fantastic wildlife and history of the lake. There are also many different guided tours and activities on offer for both adults and children. If you 
bring a tent, you can even camp overnight at Fågeludden for an early visit to one of the hides to view the morning activities of black-headed gulls and grebes. Or stop off on your hike along the Pilgrimsleden trail, 
make a fire at the fire pit and check out the migrating birds passing through in their thousands in spring and autumn. 

There are many picturesque hiking trails in Lake Hornborgasjön nature reserve, such as: Hångerleden (3.1 km) south of Lake Hornborgasjön. Pilgrimsleden (44 km) through Lake Hornborgasjön nature reserve, 
between Falköping and Varnhem. Bolumsleden (3.4 km) starts from the visitor centre at Fågeludden and takes you through old farming landscape. Avoid taking dogs through pastures with grazing animals. At the 
Lake Hornborgasjön visitor centre you can take part in activities such as pond dipping, birdwatching with guides and more (www.hornborga.com). In spring you can enjoy the cherry blossom with a picnic under 
the trees. In summer we recommend refreshments at Café Doppingen or viewing the sunset at Fågeludden. The cranes make a return visit to Lake Hornborgasjön during the autumn. Winter is a good time to look 
out for sea eagles on the southern part of the lake. Naturum is a visitor centre (free entry) with an exhibition about nature in the region. Head to the visitor centre in the southern part of Lake Hornborgasjön in 
March/April if you want to see cranes. Also open for eagle days in winter. Closed at other times. 

Fågeludden
Google maps: 

Naturum Hornborgasjön
Naturum är ett besökscenter med en utställning  
om områdets natur. Här kan du få hjälp av natur- 

guider, hämta broschyrer, låta barnen pyssla, delta  
i aktiviteter eller köpa souvenirer med naturtema.  

Gratis inträde. Tel 010-224 50 10.

Café Doppingen
Intill naturum hittar du vackra Café Doppingen.  
Här serveras både lunch, fika och glass i vacker  

miljö och med utsikt över sjön. Hit är  
alla välkomna. Tel 0515-15 100.

Meny & öppettider: 
doppingen.se

Besök 

hornborga 

.com
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  FÄRGSTARK VINTER VID 

A  tt Hornborgasjön lockar horder  
av besökare – människor som         
tranor – under några hektiska vår-

veckor, ja, det känner nog de flesta till.  
Men trakten mellan Vänern och Vättern 
är betydligt mer än så. Här färgar gast-
ronomi, historiska platser och kreativ 
konst bygden. Året runt.

Det är en sån där krispig vinterdag. En sån där 
dag att ta tillvara på. Att minnas. Med tunn 
fjäderlätt snö under våra fötter och en vintersol 
som lovar om en stundande vår ger vi oss av i 
riktning mot Hornborgasjön. Den senaste tidens 
kyla har gjort att dansen kommit tidigt till sjön. 
Men inte genom tranor. Det är full isdans med 
skridskoåkare på alla nivåer som pågår. Det är 
smått surrealistiskt det som händer. Hockeyplaner 
till höger och vänster, långfärdsskridskoåkare 
som med långa tag sätter fart och doft från varm 
choklad som ryker ur medhavda kåsor. Den bilden 
av vintersverige finns förstås på många ställen. 
Men att uppleva det på en så speciell plats som 
Hornborgasjön är verkligen något alldeles extra. 
Vi snörar på oss skridskorna och glider fram  
över isen med horisonten som enda sarg.  
Sån frihetskänsla! Med rosenröda kinder och 
endorfiner i kroppen vänder vi tillbaka mot  
naturum, som ligger på östra sidan av sjön.
 
 

Hornborgasjön 

Trandansen
Infocenter Trandansen
Besökscentret i södra delen av  

Hornborgasjön ska du besöka i mars 
/april om du vill se tranor. Även öppet  

under vinterns örndagar. Övrig tid  
stängt. Under mars/april tas en  

parkeringsavgift ut, pengarna går  
till att mata tranorna.

V IS I T HORNBORG A SJÖN  19
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Platåbergslandskapet är unikt i världen och området kring  
Hornborgasjön visar tydliga exempel på de geologiska fenomen 
som format landskapet. Fenomen som bara finns här, eller på  
ett fåtal platser i världen. 

Platåbergen

20   V IS I T HORNBORG A SJÖN

Platåerna på Billingen, och de andra 
bergen, bjuder på vidsträckta vyer över 
slättlandskapet. Valle Härad är ett  
tydligt exempel på hur vår senaste istid 
modellerade fram det böljande landskap  
vi upplever idag, ett så kallat kame- 
landskap. Geologin har också bidragit  
till variationsrik flora och artrik fauna.  
Här blommar bland annat körsbär,  
ramslök, backsippa och orkidéer i en  
närmast explosionsartad omfattning. 
Tranor och andra stora fåglar liftar med 
termikvindarna för att vinna höjd.

Landskapet har också spelat en  
betydande roll i Sveriges historia 

De bördiga jordarna gjorde att en högkultur 
slog rot i området. Om detta vittnar de många 
megalitgravarna, eller gånggrifter som de också 
kallas. För cirka 5000 år sedan, före pyramiderna 
i Egypten uppfördes, reste människorna här 
dessa storslagna byggnadsverk över sina döda. 
Även om byggnadsmaterialet fanns i närheten  
så är mödan svår att föreställa sig.

Så småningom växte stora gårdar  
och borgar fram 

En av dessa var Kata Gård där utgrävningar har 
visat att området kristnades redan innan mun-
karna kom hit på 1100-talet. Gårdskyrkans krypta 
tros vara Sveriges äldsta bevarade rum.  
I platåbergen fanns som sagt god tillgång på bygg-
nadsmaterial vilket bidrog till att otaliga kyrkor, 
kloster, borgar och slott uppfördes. Som goda  
exempel hittar vi Varnhems klosterkyrka,  
Gudhems klosterruin och Höjentorps slottsruin.

Idag sprudlar landskapet av liv,  
skaparlust och upplevelser
Hit vallfärdar fågelskådare, friluftssjälar och  
livsnjutare. Från platåbergslandskapet är det  
lätt att få med sig storslagna och minnesvärda 
upplevelser. Att sitta uppe på bergskanten  
och njutglo på solen som sänker sig över  
Hornborgasjön – efter en aktiv dag i området  
– är en belöning som inte nödvändigtvis måste 
föregås av stora ansträngningar. Platåbergs- 
landskapet är öppet för alla, dygnet runt.

Vandra mellan platåbergen
I platåbergslandskapet finns många vandrings-
leder att njuta av, från kortare promenader till 
flerdagars vandringsturer. Varför inte testa hela 
eller delar av de tre längsta lederna i området? 

BILLINGELEDEN
Billingeleden är 57 kilometer lång och tar dig  
runt hela Billingen. Den går utmed bergskanten 
med fantastisk utsikt, nere på sluttningarna 
genom hagmarker och skogar samt på den 
blomsterrika kalkstensplatån. Vandra hela leden 
eller välj någon av de åtta etapperna.

PILGRIMSLEDEN FALKÖPING–VARNHEM
Pilgrimsleden Falköping-Varnhem är rik på  
historia och vacker natur. Utmed den  
44 kilometer långa leden kan du uppleva det  
böljande kulturlandskapet, två klosterruiner  
och fågellivet runt Hornborgasjön. 

VILSKELEDEN
Vilskeleden är 44 kilometer lång och passerar 
vackra odlingslandskap, hagmark och skog,  
naturreservat, stenvalvsbroar och kyrkor.  
Leden går från Östra Tunhem till Jäla, från kyrka  
till kyrka. 

Platåbergen är uppbyggda av bergarter staplade  
på varann – som lagren i en tårta – och ramar  
in landskapet med sina platta siluetter.

  The plateau mountain landscape here is globally unique. The geology has also been instrumental in the huge variety of flora and fauna species to be found.  
The area has also played a significant role in the history of Sweden. The fertile soil resulted in an advanced culture taking root in the region. Around 5,000 years ago, 
the people here erected magnificent megalithic tombs over their dead. In time, large farmsteads and fortresses sprang up. There was good local access to building 
materials and as a result countless churches, abbeys, forts and castles were constructed, with numerous castle and abbey ruins now to be found. Today the region is 
bursting with life, creativity and experiences to be enjoyed. A destination for birdwatchers, outdoor enthusiasts and anyone looking for a great place to visit.
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5
Området runt Hornborgasjön är rikt på naturreservat, vandringsleder  
och platåberg som bjuder in till häpnadsväckande outdoorupplevelser.  
Klara vatten, ringlande stigar och stjärnklara nätter – vad faller du för? 

outdoor-aktiviteter 
runt Hornborgasjön

1

En natt under stjärnorna
Det är sällan man kommer närmare naturen än genom  
en natt i tält eller under bar himmel. I området runt  
Hornborgasjön finns många fina platser att spendera  
natten på, exempelvis Fågeludden vid naturum  
Hornborgasjön eller naturreservatet Bockaskedeåsen. 
Glöm inte att kolla upp att det är okej att tälta på platsen 
innan du slår upp ditt tält.

Utomhusmatlagning
Mat smakar bäst ute, så är det bara. Ta utomhusmatlag-
ningen till en ny nivå och laga något annat än klassikern 
korv med bröd – vad sägs om att värma en soppa, grilla 
matiga mackor eller ta med en gjutjärnspanna och njuta 
av nystekta pannkakor? Fina grillplatser finns till exempel 
vid Ryds grottor och Gröna mads naturreservat.

Upptäck en hemlig plats
Vill du upptäcka lite mer än alla andra? Ladda ner appen 
Geocaching och börja utforska! Runt Hornborgasjön 

finns många så kallade cacher som du med hjälp av  
appen kan leta dig fram till. Det blir en rolig skattjakt 
samtidigt som du får möjligheten att hitta till platser  
du annars inte visste fanns!

Trailrunning på ringlande stigar
De många vandringslederna i området lämpar sig inte 
bara för vandring, utan även för en löptur. Trailrunning 
innebär att du springer på naturstigar, och på så sätt 
upplever härlig natur samtidigt som du tränar. En led 
som är populär i trailrunningkretsar är den 44 kilometer 
långa pilgrimsleden mellan Varnhem och Falköping, men 
vill du börja med en kortare sträcka går den 2 kilometer 
långa Rosenstigen i Varnhem delvis på samma stigar.

SUP eller dopp i en källsjö
Njut av den stilla och klara källsjön Simsjön på Billingen 
på två olika sätt. Här kan du ta med din SUP, Stand Up 
Paddleboard, och glida fram på den blanka vattenytan 
och njuta av lugnet.  Ett uppfriskande bad och en fika i 
strandkanten gör upplevelsen komplett. 

1

2

3

4

5

5

2

4

3

   Fantastic outdoor experiences in the Lake Hornborgasjön region: Get up close to nature with a night under canvas or under the open sky. Don’t forget to check that it ’s OK to camp at your chosen spot. 
Food always tastes better outdoors. Great barbecue spots can be found at Ryd Caves and Gröna mad nature reserve, for example. Food always tastes better outdoors. Great barbecue spots can be found  
at Ryd Caves and Gröna mad nature reserve, for example. Download the Geocaching app and explore the area around Lake Hornborgasjön! Enjoy a fun treasure hunt while discovering some new places!  
The hiking trails in the area are also ideal for trail-running. One popular route is the Pilgrimsleden Trail (44 km) between Varnhem and Falköping, plus the Rosenstigen Trail (2 km) in Varnhem. Enjoy Lake 
Simsjön at Billingen in two different ways: either gliding on your paddle board or with a refreshing dip. E
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  Billingen’s recreation area offers high-quality trails for cycling, running and cross-country skiing. It also has 10 kilometres of illuminated tracks with artificial snow. In summer you can swim lengths or 
splash around at Billingebadet right on the edge of the mountain, with sweeping views direct from the water! If winter activities are your thing, there’s a wonderful ski slope with fun park. Billingecentret is at 
the heart of the recreation area. Here you will find an information point, a restaurant, changing facilities and a waxing room for skis. It also has a sports shop providing sales and hire of equipment. 

Billingen
Vasaloppscenter
Billingens fritidsområde är ett officiellt Vasaloppscenter med hög 
kvalitet på spåren för cykel, löpning och längdskidor. Det innebär 
att det finns rätt förutsättningar för att året runt träna inför ett 
enskilt lopp eller klassikerns grenar. Här finns flera mil längdskids-
spår med både konst- och natursnö, utmanande MTB-spår och 
en stor variation av motionsspår.

Konstsnöspår för längdskidor
På Billingen finns 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 Bilingebadet  
precis på kanten av berget. Härifrån har du milsvid utsikt  
direkt från plurret! Är du en vintermänniska finns en härlig  
skidbacke med fun park. 

Billingecenter
Billingecenter ligger mitt i fritidsområdets hjärta. Här hittar  
du information, restaurang, omklädningsrum och vallarum.  
Dessutom finns här en sportbutik med både försäljning och  
uthyrning av utrustning.

billingenskovde.se

På Billingens fritidsområde finns allt från vandringsleder till MTB-spår, vindskydd och 
sjöar – en perfekt plats för träning och upplevelser.

3 Billingetips!
På höga höjder 
På höghöjdsbanan på Billingen kan du svinga dig ut i en  
zipline och klättra från plattform till plattform uppe  
i trädtopparna. Finns i flera olika nivåer.

På hal is 
På Arena Billingen finns en underbar skridskobana under  
tak. Det är också en eventarena där du kan uppleva bland  
annat mässor och utställningar.

I drömmarnas land 
I drömmarnas land – På Billingen finns boende för alla  
smaker. Sov gott i stugby, vandrarhem, på camping eller  
på hotell.  

I Billingecenter hittar du sportbutiken Träningskonsulten. 
Den ligger lättillgängligt med spåren, isbanan och 
backen precis utanför dörren. Här finner du produkter 
för både löpning, alpint, längdskidor och cykel. Hyr du  
hellre erbjuds utrustning för längdskidor, alpint, 
skridskor och cykel.  
Hos Träningskonsulten kan 
du även få hjälp att valla dina 
skidor, optimera din träning 
på testcentret och gymmet 
eller öva på tekniken med en 
personlig coach eller på något 
av företagets träningsläger.

traningskonsulten.se
   At the Träningskonsulten sports shop in Billingecenter you can buy or hire 
products for cross-country and alpine skiing, skating and cycling. You can also get 
help and advice for ski waxing and sports activities. 

Träningskonsulten

Mitt i hjärtat av Billingens fritids- 
område ligger Restaurang 
Berget. Här finner du vällagad 
mat gjord på svenska råvaror, 
lagad från grunden. Njut av en 
smakupplevelse på plats eller 
genom olika cateringalternativ.

bergetskovde.se

Restaurang Berget

   Restaurang Berget in Billingen’s recreation area offers lovingly prepared 
food made from Swedish ingredients.

  At Mösseberg you will find a wide range of outdoor activities. The tracks and hiking trails are suitable for walking, running, mountain biking and skiing. At the mini zoo you can meet hens, goats and 
pigs. There is also a 35-metre observation tower with fantastic views! Mössebergsbacken offers slopes for the whole family, a café and a ski hut. The mountain plateau offers excellent cross-country skiing 
trails of varying lengths and levels of difficulty. The high plateau mountain of Ålleberg is perfect for hiking. You will also find a gliding museum, a seasonal café, a restaurant and a campsite.

Mösseberg

Mössebergs djurpark
Mössebergs djurpark hittar du vid utsiktstornet på berget.  
Här kan du bland annat träffa på höns, åsnor och grisar.  
Utsiktstornet är 35 meter högt och är helt klart värt en topptur 
– du belönas med fantastisk utsikt!

Vinter på berget
I Mössebergsbacken finns nedfarter för hela familjen. Hyr ut-
rustningen du behöver och ge dig ut i pisten. Behöver du hjälp 

att få till svängarna så finns möjlighet att boka skidskola.  
Under en fartfylld dag kan du värma dig på kaféet eller  
i värmestugan. På bergsplatån hittar du fina längdåknings- 
spår. När det är tillräckligt kallt är konstsnöspåret på  
3,2 km preparerat och när vintern tagit sitt grepp på  
riktigt och natursnön fallit öppnas flera spår i olika längd  
och svårighetsgrad.

falkoping.se/mosseberg

På Mösseberg kan du uppleva många härliga naturupplevelser, friluftsaktiviteter och vacker 
utsikt över Falbygden. Spåren och vandringslederna på berget är av varierande längd och typ, 
för både promenad, löpning, MTB-cykling och skidåkning. Här finns också en discgolfbana och 
badsjö. Bredvid sjön ligger en fantasifull äventyrslekplats, beachvolleyboll-plan och grillplatser.  

Ålleberg ligger ca 335 meter över havet och är Västra Götalands 
högsta platåberg. Här kan du vandra i den vackra naturen och 
botanisera bland platåbergets olika rariteter och beundra den vackra 
utsikten över landskapet. På berget finns också Sveriges enda segel-
flygmuseum, säsongsöppet café, restaurang och camping.

falkoping.se/alleberg
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Spåren efter de kristna vikingarna
På kullen bakom Klosterkyrkan står en spännande byggnad. 
Det är Kata Gård, där du finner ruinerna från en tusenårig gårds- 
kyrka som grävts ut. Kristendomen kom till Varnhem redan på 
900-talet, och några av vikingarna känner vi vid namn tack vare 
en runinristad gravsten. Här kan du besöka utställningen Kristna 
vikingar i Varnhem och lära dig allt om deras historia. Nyfiken på 
mer? På Västergötlands museum i Skara kan du se spännande 
utgrävningsfynd och en rekonstruktion av Katas utseende.

Munkar, kungar, grevar och Birger jarl
På 1100-talet kom cisterciensermunkar till Varnhem. Den fantasi- 
eggande klosterruinen, örtagården och ett litet museum vittnar 
om den tiden. Klosterkyrkan räddades av Magnus Gabriel 
De la Gardie och hans hustru Marie Eufrosyne från förfall på 
1600-talet och de har ett eget gravkor inne i kyrkan. Här finns 
också gravminnen över tidiga svenska kungar och biskopar – 
och till och med Birger jarl! 

Klostersjön
På medeltiden fanns en sjö bakom klosterkyrkan som munkarna 
hade dämt. Nu har en ny dammvall byggts och åter bildar vattnet 
en sjö. Sjön är en naturlig torvmosse, och genom arkeologiska 
provgropar har man kunnat se att det har funnits en sjö här under  

många tusen år. Efter medeltiden när klostret försvunnit fanns inte  
behovet av en vattensamling. Då revs dammvallen, men flödet av 
vatten fanns kvar. Nu har sjön återställts och precis som munkarna  
en gång gjorde kan vi idag blicka ut över en stilla vattenspegel.

Upptäck mer
Intill kyrkan finns ett mysigt kafé som erbjuder både lättare 
luncher och gofika. Varnhem är också en bra startpunkt för 
utflykter i platåbergslandskapet och vackra Valle. Du kan också 
avnjuta en frasig pizza bara ett stenkast från kyrkan.

Varnhem
Stämningsfulla

Det känns redan när du närmar dig klosterområdet – det vilar en särskild stämning över  
Varnhem som det tagit tusentals år att uppnå. Upplev den unika miljön som präglats av olika  
tidsåldrar – här finns både spännande historia och vacker natur att uppleva!

”Kättil gjorde denna sten efter 
Kata sin hustru, Torgils syster”

   The unique environment around Varnhem offers both fascinating historical features and picturesque scenery to enjoy! Behind the abbey church stands Kata Gård, with the ruins of a thousand-year-
old farm church. Christianity came to Varnhem back in the 10th century, and we know some of the Vikings by name thanks to a gravestone inscribed with runes. You can visit the exhibition ‘Kristna vikingar 
i Varnhem’ (Christian Vikings in Varnhem) and learn all about their history. In the 12th century, Cistercian monks came to Varnhem. The fascinating abbey ruins, herb garden and a small museum bear 
witness to this period. There are also ombstones of early Swedish kings and bishops in the church. Behind the abbey church, a dammed pond constructed by the monks has been recreated. Alongside the 
church stands a charming café offering both light lunches and refreshments. Varnhem is also a good starting point for excursions and hiking trails in the plateau mountain region and beautiful Valle. 

varnhem.se

Mitt i Varnhem möts flera vandringsleder  
– vilken passar dig bäst?

  ROSENSTIGEN Historisk vandring på ca 2 km 

  PILGRIMSLEDEN till Hornborgasjön, ca 12 km

  BILLINGELEDEN Ca 57 km

  VANDRA I VALLE ett nät av vandringsleder  
på ca 6 mil skyltade leder

Nyfiken på mer? För mer information och  
aktuella öppettider, besök varnhem.se
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Gudhem – medeltida kvinnokraft
I Gudhem drev cisterciensernunnorna företagande under nästan 400 år. Hit kom 
14-åriga flickor från Sveriges välbärgade familjer för att få en högre utbildning,  
och här kan du ta del av medeltida kvinnohistoria. Känn historiens vingslag när  
du promenerar i den vackra ruinen och lär dig mer i det lilla klostermuseet.  
Läs mer på gudhem.se

Skara domkyrka
Den mäktiga domkyrkan i Skara syns på långt håll oavsett från vilket väder- 
streck 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. Undret av historien är starkt  
närvarande när du promenerar i domkyrkans mäktiga valv.

Historiska utflykter
Två självklara

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.

Gudhem Skara domkyrka
Trädgård med rosor och örtagård Krypta från 1100-talet
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   Explore the history of mediaeval women as you walk among the old ruins at Gudhem and visit the convent museum. The Cistercian nuns educated girls from wealthy families here for  
almost 400 years. The two towers of the cathedral in Skara can be seen from afar. The first known cathedral on the site was inaugurated here in 1150.  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.  
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Falbygdens museum 

  Falbygdens Museum. Lots of unique ancient objects, including the skeleton of a 9,000-year-old domestic dog, a young girl who was 
sacrificed to the gods, and a replica of the impressive gold collar from Ålleberg. Local history from ancient times to the present day.

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. I barnens museum hittar du en skaparhörna, kläder från olika tider 
att prova och en handelsbod där man kan leka affär.

falkoping.se/museet

På Falbygdens museum berättas en unik historia med början i förhistorisk tid. 
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Dalénmuseet  På Dalénmuseet i Stenstorp berättas den inspirerande historien 
om Gustaf Dalén, pojken som först ansågs obildbar men sedan fick nobelpris.  
När fyrarna började blinka kunde människoliv räddas och uppfinningarna blev 
fler och fler. Gustaf Dalén var under många år VD för AGA och ligger bakom kända 
uppfinningar som Aga-spisen och Aga-fyren. Upplev berättelsen genom film,  
ljud- och ljus och våra hyllade guider på ett modernt upplevelsemuseum.

Från bondpojk till nobelpristagare

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!

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. 

Floby Antikvariat

falbygdsturism.nu
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   Dalénmuseet in Stenstorp is a 
modern experience museum dedicated 
to Nobel prize winner Gustaf Dalén. 
Learn about his innovations relating to 
lighthouses and the AGA stove. 

dalenmuseet.se

Upplev Falbygden med guide
Följ med FalbygdsTurism på guidade turer i områdets  
natur-, geologi- och kulturhistoria – platåbergsland- 
skapet här är världsunikt! Upplev fornlämningar,  
megalitgravar, kloster och medeltidskyrkor tillsammans 
med guiden Anki Rundquist som serverar allt på  
dialekten äkta Västgötska. Förutom färdiga koncept  
för guidade vandringar och besök vid sevärdheter  
erbjuds också skräddarsydda turer. Vill du se  
landskapet till fots, med cykel, bil eller buss? Du väljer! 
Välkommen ut i naturen på en härlig upplevelse. 

   Join guided tours to explore ancient remains, megalithic tombs, abbeys and  
medieval churches with FalbygdsTurism. The plateau mountain landscape here is  
globally unique! Want to explore the region on foot, by bike, car or bus? It’s your choice! 
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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 fattigsverige. Här kan du bland annat besöka 
smedjan, kvarnen och lantbruksmuseet. Restaurang & 
Café Åsle Tå erbjuder hemlagad lunch och hembakat fika 
och smörgåsar.

   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.

Åsle tå

Besök asleta.se

Kika in på

matokultur 

.se
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herrtorpsqvarn.se

Amazonpaddling vid Herrtorps Qvarn
Nej, Amazonas har inte flyttat till Skara. Men i kanoten längs Flian är den udda jämförelsen ändå oundviklig. Grönskan 
över ån bildar ett växtvalv som är rena rama guld och gröna skogar för att citera en gammal Melloartist. Ta med 
fördel dagsturen, sex kilometer uppströms, till Hornborgasjön och tillbaka. En smått episk tur i historisk trakt! 
Flian, med Herrtorps Qvarn som startpunkt, bjuder också in till mer naturnära upptäckter med det lokala djurlivet 
i fokus. Guidad bäversafari i kanot längs ån? Eller nappar du rentav på en rofylld fiskevecka med arter som färna 
och id på spöt? Flian fixar det mesta.

  Go canoeing along the River Flian – a day excursion to Lake Hornborgasjön and back is 6 km. Why not join a guided  
beaver safari by canoe along the river? Or enjoy a tranquil week of fishing with the possibility of a bite from chub and ide.

På Falbygden finns många aktörer inom kreativa och 
kulturella näringar som gemensamt bjuder in till folkfest.  
      Konstrundan Påsk – med tranorna kommer våren 
till Falbygden, då får du natur-, kultur- och matupplevelser 
i en härlig mix. Välkomna ut i vårmarkerna. 
      Mors dag på Falbygden och i Sjuhärad i maj med 
”smaka på landsbygden” – från Jäla till Od. Välkomna 
att fira Mors dag. 
      Mekelsmäss-Skördefest på Falbygden och 
Konstnatten på Falbyden – alltid sista helgen i  
september. Välkomna ut i höstmörkret.

   The creative community in Falbygden opens its doors for a celebration three times 
a year: Mekelsmäss – Skördefesten and Konstnatten (Harvest festival and Art night) in 
Falbygden is held the last weekend in September. Konstrundan Påsk (Easter art tour) –  
when spring and the cranes arrive in Falbygden. Mors dag (Mothers Day) – a taste of the 
countryside in Falbygden and Sjuhärad in May.

på Falbygden
MAT & KULTUR
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Skara-Lundsbrunns järnvägar  
Från Skara kunde man en gång åka tåg i hela 
fem riktningar. Idag är det föreningen Skara- 
Lundsbrunns Järnvägar som bevarar Skaras 
tradition som järnvägsstad. Med våra tåg  
åker du i ett lugnt och behagligt tempo sôm  
en gjorde förr, och i vårt järnvägsmuseum  
kan du dyka ner i den skaraborgska järnvägs-
historien, med fordon och föremål från  
1870-talet och fram till 50-talets mitt. Kliv på  
tåget i Skara eller Lundsbrunn och bara njut. 
Mer information hittar du på Facebook och  
på vår hemsida sklj.se

   The Skara-Lundsbrunn Railway  
association has a railway museum housing  
vehicles and other items from the 1870s up  
to the 1950s. Board the train in Skara or  
Lundsbrunn, sit back and simply enjoy the  
sedate tempo of a bygone era. 

Res som på  
farfars tid
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SkLJ Skara- 
Lundsbrunns  

Järnvägar

Cesarstugan  En upplevelse för stora som små – bara 10 minuter från Trandansen.  
På 500 kvadratmeter kan du uppleva Sveriges landsbygd på 1930 – och 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.

cesarstugan.se
   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. 

  Cesarstugan  
och Bondens År

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.

vastergotlandsmuseum.se
  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. 

Västergötlands museum

vastergotlandsmuseum

En resa tillbaka 

V IS I T HORNBORG A SJÖN  35

i tiden 

Veterinärmuseet i Skara  
– en unik upplevelse
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. 

veterinarmuseet.se

   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. veterinärmuseet
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ÅSLE

Skara

KULTURVÄG  
SKARABORG

STÄLLPLATS

STÄLLPLATS

STÄLLPLATS

STÄLLPLATS

STÄLLPLATS

STÄLLPLATS

STÄLLPLATS STÄLLPLATS

STÄLLPLATS

STÄLLPLATS

När du besöker området runt Hornborgasjön 
befinner du dig mitt i en unik natur- och  
kulturbygd. De tre kommunerna som ligger  
runt sjön, Skövde, Skara och Falköping, bildar 
tillsammans en stor skattkista som vi  
välkomnar dig att öppna. 

Här för fåglar? Stanna en natt extra och besök 
fler fågelsjöar i området. Sjön Östen, Paradissjön 
och Spånnsjön är fina exempel på fler platser där 
fåglar samlas och trivs.

Här för kulturminnen? Ta en stund och upplev 
inte bara fornlämningarna på Ekornavallen vid  
sjön, utan också Askeberga skeppssättning i Tidan 
eller gånggrifterna i Karleby.

Här för naturen? Testa vandringslederna och hitta 
en picknickplats i Hornborgasjöns naturreservat, 
eller något av de andra dryga 80 reservaten som 
finns i Skövde, Skara och Falköping. 

Här för historian? Känn historiens vingslag vid 
Varnhems klosterkyrka, Gudhems klosterruin eller 
Skara domkyrka.

Här för att uppleva mer? Besök någon av de tre 
städerna efter att fåglarna somnat och njut av en 
god bit mat hos någon av de många restaurangerna, 
eller förläng kvällen med en teaterföreställning 
eller konsert på Skövde Kulturhus eller Falköpings 
Stadsteater.

Här med familjen? Utöka semestern och upplev 
badäventyret hos Skara Sommarland och Arena 
Skövde, eller mixtra med vetenskap hos Dalénium 
och Balthazar. Bokäventyret i Skara lär barnen allt 
om bokens historia på ett lekfullt sätt, och forntiden 
kommer till liv hos Ekehagens Forntidsby.

Alla besöksmål inom området ligger max en 
timme från varandra, och ett besök i området 
kring Hornborgasjön är fyllt av möjligheter. 

Välkommen till vår skattkista!

Visit Hornborgasjön
visithornborgasjon.se
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STÄLLPLATS

8  
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Hitta ställplatser runt 
Hornborgasjön

ÅSLE

Skara

STÄLLPLATS

STÄLLPLATS

STÄLLPLATS

STÄLLPLATS

   The area around Lake Hornborgasjön is unique in terms of nature and 
culture, with its three surrounding municipalities of Skövde, Skara and Falköping. 
The region boasts numerous bird lakes, nature reserves and historic remains. 
Explore echoes of the past at Varnhem Abbey, the ruins of Gudhem Abbey or 
Skara Cathedral. Visit any of the three towns to enjoy a bite to eat or take in some 
culture. Take the family for some aquatic fun at Skara Sommarland or Arena 
Skövde, or play around with science at Dalénium and Balthazar. Bokäventyret in 
Skara teaches children all about the history of books, while the past is brought 
to life at Ekehagens Forntidsby (open-air archaeological museum). All these local 
visitor attractions are no more than an hour apart. Welcome!STÄLLPLATS 

/MOTORHOME PARKING

STÄLLPLATS

1  
2  

3  
1  Karlsfors gård   
Tel 070-385 45 15, karlsfors.se  

2  Kulhult   
Tel 0511-802 91, billingensgk.se

3  Flämslätt 
Tel 0511-304 40, flamslatt.se

4  Skara Sommarland  
Tel 010-708 70 00, sommarland.se

5  Axvalls Familjecamping   
Tel 0511-622 43, upplevskara.se 

6  Valle Camping, Stugby & Vandrarhem 
Tel 0511-621 09, 070-210 09 29, vallecamping.se

7  Jula Camping  
Tel 0511-31 00 00, julacamping.se

8  Mellomgårdens Café & Gårdsbutik  
Tel 073-670 09 67, mellomgarden.nu

9  Höryda gård 
Tel 070-559 32 55, horydagard.se

10  Löfwings Ateljé & Krog   
Tel 0500-49 14 03, lofwings.se

11  Cesarstugan    
Tel 0515-72 04 31, cesarstugan.se 

12  Falköpings Golfklubb   
Tel 0515-312 70, falkopingsgk.com 

13  Wrågården  
Tel 0515-310 14, wragarden.com  

14  Mössebergs Camping & Stugby   
Tel 0515-88 55 88, mossebergscamping.se  

15  Åsle Tå   
Tel 0515-360 48, asleta.se 

16  Ållebergs Café & Restaurang   
Tel 0515-371 57, allebergcafeorestaurang.se 

15

STÄLLPLATS

12 
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Det vackra tingshuset i Binneberg bär på en spännande 
historia. I huset där man höll ting mellan 1750 till 1891 
kan du idag ta del av konstutställningar, konserter och  
föreläsningar. Det finns också möjlighet att hyra den gamla 
byggnaden, som idag är ett välbevarat byggnadsminne. 
En fest, en konferens eller ett årsmöte för föreningen får 
en vacker och spännande inramning här.  
      I tingshuset finns även ett litet skolmuseum och ett 
museum för gammal tingsverksamhet. Guidning och 
kaffeservering erbjuds efter överenskommelse.  

   Binneberg Courthouse hosts art exhibitions, concerts and talks, and the building 
is available for hire. It also houses a small school museum and a museum of historical 
courthouse objects. . 

BINNEBERGS TINGSHUS
 binneberg.se

Ett stenkast från vackra Silverfallet ligger Karlsfors Gård med 
Butiken på Karlsfors. Här finns glas, porslin, kökstextil och 
vackra inredningsdetaljer såsom smideskrokar och ljusstakar. 
Ett litet café serverar goda kaffedrycker gjorda på färska  
bönor och riktig mjölk. Lokalproducerad glass och enklare  
fika för den som önskar något till.   
      Följ butiken på Instagram och Facebook för information 
och öppettider. På gården finns ställplats med tillhörande  
servicebyggnad med dusch, wc, kök, tvättmaskin och torkskåp.

Butiken på Karlsfors

butikenpakarlsfors karlsfors

   Just a stone’s throw from the 
waterfall Silverfallet you find Karlsfors 
gård – an interior design shop with a 
small café. 

38   V IS I T HORNBORG A SJÖN

Horns tegelbruk är ett av landets bäst bevarade äldre 
tegelbruk. De unika byggnaderna är vackra att se på och 
är i bruk än idag. Här finns dessutom ett litet museum 
med gamla bruksföremål.

hornstegelbruk.com
   Horns Tegelbruk is one of the best preserved old brickworks in the country. Museum.

Horns tegelbruk
Unik 1800-talsgård

Komplett bondgård

Genuina miljöer
Med allt bevarat

Va´rolit att 
i velle kômma!

Här levandegörs historien

Tidsresa till livet på landet 
för 100 år sedan, där 

allt finns kvar.

0727-48 55 55
vallby.sorgarden@gmail.com

Skaraborgs enda Kulturreservat

Vallby Sörgården i Tidan
Fönstret mot förr i tiden

Skaraborgs only cultural reserve
Swedish farmlife a century ago

Ålderdomligt jordbruk
Gammaldags grödor    

Gamla hantverk
Levande kulturarv 

Stig in i stôva,
gôtt folk!

Sommaröppet med servering, 
guidning och aktiviteter från 

förr för barn & vuxna

Gruppbokningar.

Aktuellt program:
www.hembygd.se/vallby 

A N N O N S
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Skövde kulturhus
i ständig utveckling
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  Skövde Kulturhus is Sweden’s oldest cultural centre and the building itself is an architectural attraction, designed by Hans-Erland Heineman. It houses Skövde’s city library, Sällskapet restaurant, a theatre, 
Odeon cinema and Skövde art museum, boasting a unique norm-critical collection. You can also enjoy opera, dance, musicals and concerts from Göteborg Opera’s broad repertoire. Skövde Kulturfabrik – where 
the past meets the present. In a rebuilt textile industry just a short walk from Skövde city center you find the towns city museum. Interactive exhibition and open storage with thousands of historic objects.

På entréplan ligger Skövdes stadsbibliotek, restaurang 
Sällskapet, Stadsteatern och biograf Odeon. En trappa upp 
hittar du Skövdes konstmuseum med en unik normkritisk 
samling. I över tio år har konstenheten arbetat målmedvetet 
med frågor kring genus och jämställdhet. Detta förhållnings- 
sätt genomsyrar även de tillfälliga utställningar som visas 
här. Går du en trappa ner finns konsert- och möteslokaler 

för allt från rockkonserter till konferenser. Sedan 2021 har 
GöteborgsOperans regionala verksamhet sin bas i kultur- 
huset. Det är här du kan uppleva opera, dans, musikal och 
konserter ur GöteborgsOperans breda repertoar. Det är 
också i Skövde Kulturhus som GöteborgsOperans turne-
rande uppsättningar får sin premiär. På opera.se kan du 
läsa mer om GöteborgsOperans verksamhet.

– där dåtid och framtid möts

I en ombyggd textilfabrik ett stenkast från 
Skövde Centrum ligger Skövdes Kulturfabrik. 
Här finns Skövde stadsmuseums interaktiva 
basutställning om stadens historia och ett 
öppet magasin med tusentals föremål som 
väcker både nostalgi och frågor. 

Läs om aktuella utställningar, 
föreställningar och öppettider 
på kulturiskovde.se

Skövde  
Kulturfabrik

Skövde Kulturhus ligger i hjärtat av Skövde och är ett måste för alla besökare i staden.        
 Huset är faktiskt Sveriges äldsta kulturhus och byggnaden i sig är en arkitektonisk  

attraktion signerad Hans-Erland Heineman.

Sveriges

äldsta

kulturhus

Läs mer om vad du kan uppleva i kulturhuset på kulturiskovde.se
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E t t  b e s ö k  p å  A s t r o  S w e d e n 
ä r  e t t  ä v e n t y r !
På Astro Sweden, med bas i Skara, hittar du allt du behöver för ditt nästa äventyr.

Med ett brett kunnande erbjuder Astro Sweden allt som kan tänkas för friluft sliv, jakt, skytte, fi ske, 
astronomi, ornitologi, mikroskopi och natur. 

Det dedikerade teamet bakom företaget lever som de lär, och jämte en djupgående kunskap löper 
en genuin passion som suddar ut linjerna mellan att leva och verka inom branschområdet.

Besök butiken i Skara eller  astrosweden.se  0511-79 81 00

A N N O N S

bokaventyret.se bokäventyretbokaventyret

Bokäventyret, Gamla biblioteket, Biblioteksgatan 3, Skara • 0511-320 66

A N N O N S
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STÖRSTA
VATTENPARK!

SKANDINAVIENS

A N N O N S

Välkommen till VILANBADET  
– Vilans fritidsområde

Vilanbadet har något för alla! Vad sägs om plaskdamm för de minsta, rutschkana för den äventyrliga, simbanor  
för den som vill träna, bubbelpooler och varmbassäng för den frusna och relaxavdelning för den stressade och 

 ångbastu och motionsrum om någon vill kombinera bad och träning. Badhuset har öppet 357 dagar om året och  
under perioden 1/6–30/8 har även vårt utomhusbad öppet – allt ingår i din entré. Vi har även ett litet café där  

man kan handla fika, lättare luncher, mellanmål, glass och även godis till den som blir lite sötsugen. 

skara.se/vilan

   Vilanbadet has something for everyone! The swimming pool is open 357 days a year, and from 1/6 to 30/8 the outdoor pools are also open  
– all included in the entry price. We also have a small café offering refreshments, light lunches, ice creams and sweets. 
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www.ekehagen.se

Ekehagens Forntidsby

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.

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.

A N N O N S

Upplev spännande experiment, kluriga 
problem och magiska shower på pris- 
belönta Dalénium i Stenstorp.  
      I experimenthallen får du prova på 
massor av aktiviteter och experiment, 
och på helger och lov visas häftiga  
vetenskapliga shower. Dalénium passar 
alla och verksamheten förnyas ständigt.    
      Varför inte utmana ditt minne i 
Ljudmemory eller Serieminne, eller  
med bara fötterna styra ett av spelen  
på Aktivitetsgolvet? Du kan även boka  
in roliga kalas eller handla klurigheter i  
butiken. Här finns något för hela familjen!

dalenium.com
   Discover exciting experiments, tricky problems to solve  

and magical shows at Dalénium in Stenstorp. Dalénium is  
suitable for all ages, with constantly changing activities.

UPPTÄCK  
DALÉNIUM  
SCIENCE  
CENTER

Elinmysteriet 
– ett speläventyr genom 
Skövdes historia
Tänk om du kunde resa bakåt i tiden och uppleva en del av 
historien. Du vet, sådant som hör till det förflutna och som 
vi idag bara hört berättelser om eller läst i en historiebok. 
Elinmysteriet är det interaktiva AR-spelet (AR = augmented 
reality) som med glimten i ögat tar dig med på en historisk 
resa genom Skövde centrum.  

I Skövde streetmuseum finns också flera historiska  
promenader, säsongspromenader och Billingetrollets  
trollstig. Appen Skövde streetmuseum finns att ladda ned 
både på Google play och Appstore eller via qr-koden.

   Imagine a journey back in time! Elinmysteriet is the interactive augumented  
reality-game that takes you on a historic journey through Skövde centrum. In the app 
Skövde streetmuseum you can also try several more self-guided tours. Download via 
Google play or Appstore.

Upptäck Skövde med Skövde streetmuseum! 
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Aspö gård
Några kilometer från Skövde centrum ligger Skövdebostäders lantliga idyll Aspö gård. På sommarhalvåret  

är stadsbondgården öppen. Här kan du hälsa på olika djur och fika i det mysiga gårdskafét. På gården finns  
också kolonilotter lek- och picknickytor. Vi har också lokaler för fest, konferens, föreningsverksamhet, möten  
och andra tillställningar. Vårt Valborgsfirande törs vi utlova är något alldeles extra. Alla är välkomna till Aspö,  

men är du hyresgäst får du ibland särskilda erbjudanden om du visar ditt hyresgästkort!

skovdebostader.se
   A few kilometres from the centre of Skövde stands Aspö Farm, with function rooms available for parties, conferences, etc.  
The farm also offers play and picnic areas. In summer, this urban farm, with its charming farm café, is open to visitors. Egnells väg 1, 541 41 Skövde | Tel 0500-49 87 50 | arenaskovde.se

facebook.com/arenaskovde | instagram.com/arena_skovde

Vattenäventyr  
och vardagslyx
för hela familjen
 Välkommen till Arena Skövde Upplevelsebad och Relax

A N N O N S

Balthazar Science Center
balthazar.se

På Balthazar i Skövde vill vi bjuda alla kunskapstörstande med barnasinnet i behåll på  
fascinerande insikter i naturvetenskap och teknik. För vetenskap är varken torrt eller  
tråkigt. Tvärtom – det är både lustfyllt och spännande. Det märker du direkt – hos oss  
väntar en svindlande upptäcktsfärd med nya upplevelser runt varje hörn! Upplev rymden  
i realtid, pyssla i vår Makerverkstad, bygg LEGO, experimentera i Labbet och mycket mer.  
Vi finns i centrala Skövde med närhet till både tåg- och bussförbindelser. 

  At Balthazar Science Center you can explore space in real time, get creative, construct with LEGO, experiment in the Lab and much more.  
Suitable for all ages. Located in central Skövde, close to both bus and train connections.  
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Konstgård – en upplevelse

Konstutställning/butik • Restaurang • Kafé • Boende 
Löfwings Ateljé och Krog  Hornborga  Persberg  521 98  Broddetorp 

www.lofwings.se • info@lofwings.se • 0500-49 14 03 

A N N O N S

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.  

   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.

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 själv- 
klart 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 falbygdensosteria.se
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Österbergs Konditori ligger i hjärtat 
av Tidan, 2,5 mil norr om Skövde utmed 
väg 200. Njut av gott bröd, fina bakverk 
och matiga mackor i en mysig miljö i ett 
hus byggt på 50-talet i en unik funkisstil. 
Konditoriet har ett eget bageri i samma 
byggnad, och många av recepten är riktigt 
gamla. Här värnar man om sina kunder, 
och service är ett av ledorden. Många av  
gästerna är stadigt återkommande, 
kanske är du en av dem? Välkomna till 
Österbergs Konditori – det lilla konditoriet 
med det stora hjärtat. 

   Österbergs Konditori is located  
25 km north of Skövde along route 200.  
Enjoy tasty bread and delicious cakes  
and pastries in a charming setting  
housed in a functional 1950s building.  
Welcome to Österbergs Konditori –  
the little patisserie with the big heart. 
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Österbergs  
Konditori

Lilla Saluhallen 
Känn smaken av Skaraborg på en riktig pärla mitt i Skövde. I den Lilla Saluhallen  
är hyllorna fyllda av härliga delikatesser och närproducerade råvaror. Njut av  
något gott på plats eller ta med dig vardagslyxen hem.

saluhallenskovde.se
   The shelves of Lilla Saluhallen market hall are filled with delicious delicacies and locally produced ingredients.
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Kom och trivs i Skara, Skaraborgs vackraste stad! 
Här hittar du unika butiker, stora som små, med 
enastående och personlig service. Restauranger 
med mat från världens alla hörn och caféer med 
doft av nybakt och rykande färskt kaffe. Skara 
erbjuder tre handelscentrum, förutom vår mysiga 
stadskärna med kullersten och gedigen historia 
finns flera kedjor med ett komplett utbud och 
en landsbygd där upplevelsen fortsätter i form 
av trevliga gårdsbutiker.

Se hela vårt utbud på handlaiskara.se
   Picturesque Skara offers a variety of pleasing shops,  

restaurants and cafés. Skara boasts three shopping centres,  
a charming town centre and friendly farm shops.
 

Handla i Skara
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Maten hos White Guide-restaurangen Hållbar i Skövde utgår 
från den fantastiska världen av grönsaker som tar stor plats 
på tallriken. Njut av god mat i mysig miljö hos Hållbar eller 
systerkrogen Matbar med inspiration från medelhavet.

hallbarrestaurang.se
   Enjoy delicious food in a charming setting at White Guide restaurant Hållbar or  

Mediterranean-inspired partner restaurant Matbar. 

Restaurang Hållbar & Matbar

Njut av vällagad mat gjord på lokala och svenska 
råvaror efter säsong, hembakat fika eller glass 
från Klings och Sia. Stor uteservering och platser 
i trädgården där du kan höra Kolaforsens brus. 
Kombinera med ett besök på Tågatan. 

asleta.se
   Food made using local ingredients. Large outdoor dining area and 

seating in the garden.

Café & Restaurang Åsle tå

CESARSTUGAN
Cesarstugan är en gård med fin park, restaurang, café, 
handelsbod och ett välbesökt museum – allt byggt och 
inrett i 1800-talsstil. Här lagas mat på nästan uteslutande 
svenska eller lokala råvaror. 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 och 
muséet Bondens År som skildrar livet förr med 50 mycket 
naturtrogna vaxfigurer i tidsenliga miljöer med ljus och 
ljud som förhöjer upplevelsen ytterligare. 

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. 

Historiens vingslag blåser starkt i Varnhem. På kullen 
ligger Kata gård där man gjort sensationella arkeologiska 
fynd från 900-talet. Nedanför vaktar den pampiga gotiska 
klosterkyrkan områdets andra sensationella upptäckt:  
klosterkafét. Sommarserveringen inbjuder till skön avkoppling 
i den mysiga och samtidigt luftiga trädgården. Här finns 
både mer matiga alternativ – perfekt för dig som vandrar 
Rosenstigen eller Pilgrimsleden som passerar här – och 
bakverk i alla genrer. Är du här i säsong för rabarbern? 
Missa inte smulpajen!

   There is a strong sense of history at Varnhem. In the historic environment you can 
visit the café Klosterkafét. Enjoy light meals and pastries in the relaxing garden. 

Varnhems klosterkafé

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.

mellomgarden.nu
   Enjoy homemade pastry at a café with a view over Lake Hornborgasjön.  

Farm shop with local delicacies and gifts. Adapted for wheelchairs.
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Vackra Herrtorps Qvarn 
– lantkök & café
Herrtorps Qvarns historia har dokumenterats så långt tillbaka 
som till 1287, då den omskrevs i ett brev av självaste Kung Magnus 
Ladulås. Och här har mycket vatten, bokstavligt talat, runnit under 
broarna sedan dess. Men den historiska miljön kring kvarnen finns 
kvar. Här kommer all elförsörjning från kvarnens egna turbiner i ett 
klimatsmart kretslopp –  som också möjliggör restaurangverksam-
heten. Restaurang Öringen, med härlig terrass och forsande Flian 
som kuliss bjuder på ett spännande utbud av Vänerfisk, vilt från 
traktens skogar samt ekologiskt närodlade råvaror.

herrtorpsqvarn.se 
   The history of Herrtorps Qvarn stretches right back to 1287. The historical environment around the mill 

remains intact. All power is supplied by the mill’s own turbines – for the restaurant operations. Restaurang 
Öringen, with its wonderful terrace and waterfall, offers an exciting selection of Lake Vänern fish, game from 
local forests and locally grown organic ingredients.
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BOENDE  
från koja till sl

ott
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Det finns inte många järnvägshotell kvar i vårt 
land. Hotell Ranten är ett av dessa unika hotell 
som än idag är i full gång. Hotell stod klart 
1865 och idag, nästan 160 år senare, är hotellet 
nyrenoverat och moderniserat. Gratis parkering 
för hotellgäster.
Järnvägsgatan 3, 521 33 Falköping, 0515-130 30
info@hotellranten.se, hotellranten.se

  Traditional railway hotell from 1865 is opposite Falköping 
Central Station, recently refurbished and modernised. 

NYA HOTELL RANTEN

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

S:t Olofsgatan 23B, 521 43 Falköping, 0515-107 28
info@hotellstolof.com, hotellstolof.com

  Small breakfast hotel in the centre of Falköping. 
The hotel has its own parking area and a small garden. 
Welcome!

HOTELL S:T OLOF
Bo bekvämt på designhotell i ombyggda 
fabrikslokaler. Här finner du moderna och 
trivsamma rum med sköna sängar. 
Vi erbjuder dig komfort som synats  
i sömmarna!

Marknadsgatan 17, 521 41 Falköping, 0515-868 00
info@hotellsyfabriken.se, hotellsyfabriken.se

  Enjoy our modern facilities and contemporary 
design. Relax and get a good night’s sleep in our 
comfortable beds.

HOTELL SYFABRIKEN

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

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

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

RASTA FALKÖPING

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.  

Ugglum Islanna, 521 94 Falköping, 0730-62 33 19 
islanna.com

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

Foto: Erik Ottosson

Vinterbonade stugor i en skogsglänta strax 
utanför Åsarp. Miljön ger den boende en lugn 
och stillsam vistelse. Närliggande cykel- och 
pilgrimsleder förhöjer upplevelsen för den som 
önskar. 

521 71 Åsarp, 072-545 05 73 
britt.gustavsson56@hotmail.com

  Cosy cabins in a tranquil forest glade just outside 
Åsarp. Cycle trails and pilgrimage trails nearby. Accessible 
all year round.

TOMTEBACKENS STUGOR

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 dov hjortspark. 

Friggeråker, Wrågården, 521 96 Falköping, 0515-310 14
bokning@wragarden.se, wragarden.se

  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.

WRÅGÅRDEN B & B

HOTELL RANTEN

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.

Vilhelmsro Egendom, 010-264 10 20 
info@vilhelmsro.nu, vilhelmsro.nu

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

VILHELMSRO BED & BREAKFAST

Vi har öppet året om, och förutom en impon-
erande utsikt kan Mösseberg även erbjuda 
motions- och skidspår, badsjö, skidbacke och 
minidjurpark. På campingen finns fina stugor 
och platser för husvagn och husbil.

521 30 Falköping, 0515-88 55 88, mossebergscamping.se

  Open all year round. Impressive views, exercise- and 
ski tracks, swimming lake, ski slope, mini zoo, lookout 
tower etc. New, clean cabins.  

MÖSSEBERGS CAMPING & 
STUGBY

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.   

Hornborga Persberg, 521 98 Broddetorp, 0500-49 14 03
info@lofwings.se, lofwings.se

  Stay in a harmonic environment inspired by artist 
Göran Löfwing. Two accommodations with separate 
entrances, can also be used as one house.

Välkommen till Falköpings enda Svanenmärk-
ta hotell.  Vi värnar om det lokala i restaurang 
och miljö. Nyrenoverat spa med utomhus- 
källor, pool, varma källor, ång- och torrbastu, 
fotbad, relaxrum och gym.

Mössebergsparken 34, 521 32 Falköping, 0515-432 00 
info@kurortenmosseberg.se, kurortenmosseberg.se

  Nordic Swan Ecolabelled hotel.  We aim to serve 
local produce and support the local community. Newly 
refurbished spa.

KURORTEN MÖSSEBERG LÖFWINGS KONSTNÄRSVILLA B&B

BOENDE FALKÖPING
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SJÖBACKEN GÅRD B & B
Sjöbacken Gård i vackra Valle, vid sjön Hattaren, 
är en mysig naturnära gårdsstuga med 2 sovrum, 
TV, wifi, eget kök och badrum, med gårdens djur 
runt knuten. Titta in i gårdsbutiken med smått & 
gott, hantverk & praktiska presentartiklar.

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

  Stay in a cosy farm cottage. Facilities include TV, Wifi, 
shared kitchen and a bathroom. Shop selling handicrafts  
and local products. 

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 restaurang Öringens eko-meny. Du kan 
även hyra kanot och njuta av naturen.

Härlunda, 532 94 Skara, 0511-37 21 73, 070-772 29 99 
info@herrtorpsqvarn.se, herrtorpsqvarn.se

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

HERRTORPS QVARN GÄSTGIFVERI

SKARA STADSHOTELL
Välkommen till 4-stjärniga Skara Stadshotell 
vackert beläget vid domkyrkan mitt i centrum. 
67 individuellt inredda gästrum. Uteservering, 
restaurang & bar, wifi och parkering.

Järnvägsgatan 5, 532 22 Skara, 0511-240 50
info.skarastadt@julahotell.se, skarastadshotell.se

   4 star Skara Stadshotell is beautifully situated near the 
cathedral. 67 individually decorated guestrooms. Outdoor 
seating, restaurant and bar, wifi and parking.
 

SKARA KONSTHOTELL
Modernt hotell med 290 bäddar, konsthall med 
Sveriges största privata Anders Zorn-samling. 
Wifi, parkering, gym/utegym, bastu, uteservering 
och trevlig äventyrsgolfbana. Restaurang & bar.

Vilangatan 4, 532 37 Skara, 0511-31 00 00 
info.konst@julahotell.se, skarakonsthotell.se

  Modern hotel, 290 beds, art gallery with Swedens largest  
private Anders Zorn exhibition. Wifi/parking. Gym/outdoor 
gym & sauna. Outdoor seating & adventure mini golf. 
Restaurant & bar.

Prisvärt och charmigt hotell med det lilla extra mitt  
i kulturstaden Skara. Rummen har unik karaktär 
och allt du kan önska; skrivbord, sköna sängar, TV 
och fritt WiFi med 2 fullutrustade gästkök samt fru-
kostmatsal. Delade badrum i klassisk B & B-anda.  

Järnvägsgatan 11, 532 32 Skara, 0709-61 46 14
jessica@jvghotell.se, jvghotell.se

  Good-value and charming hotel in the heart of Skara. 
Unique, well-appointed rooms. Shared bathrooms in classic 
B&B style.
 

JÄRNVÄGSHOTELLET B & B SKARA

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

532 92 Axvall, bokning 010-708 70 00, vxl 010-708 80 00 
sommarland.se

  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!  

SKARA SOMMARLANDS CAMPING

BRUNSBO GÄSTGIFVERI
Anrika Brunsbo, fd biskopssäte & kungsgård, idag 
modernt gästgifveri. 15 nyrenov. hotellrum, 8 fräscha 
rum i pensionat. 10 lgh och 84 bäddar. Restaurang 
(180 platser). Sommarland o Axevalla 3 km.

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

  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.

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

Härlunda, 532 94 Skara, 0706-47 74 75
trumpetaregarden1@gmail.com, hallebergs.se

   B & B near Skara, close to Lake Hornborgasjön.  
Beautiful location, comfortable newly renovated rooms, 
wi-fi and TV. High standard, private WC & shower.

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

Flämslätt, 540 17 Lerdala, 0511-304 40
info@flamslatt.se, flamslatt.se

   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.

FLÄMSLÄTT STIFTS- & KURSGÅRD

BOENDE SKARA
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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. 

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

 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.

BERGLUNDA VANDRARHEM

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

Stora Klåvasten, 541 92 Skövde, 0733-34 01 23
info@klavasten.se, klavasten.se

  Guesthouse in a countryside setting. Enjoy the natural 
surroundings of this building. The guesthouse also has a 
menu and good wines, beers and spirits.

KLÅVASTENS VANDRARHEM

Fem minuters gångväg från centrum men  
ändå i lugn och rofylld miljö ligger detta  
smakfulla vandrarhem. Dusch och toalett  
på samtliga rum. Härlig trädgård med grill- 
möjligheter. Gratis Wifi & parkering.

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

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

SKÖVDE VANDRARHEM

Upplev den lugna och mysiga miljön i de fina 
rummen, ta en fika i salongen eller bara njut 
och finn harmoni under de 25 fruktträden i den 
parkliknande trädgården.  

Östergatan 37, 541 36 Skövde, 070-562 71 11 
info@vandrarhemmetostergatan.se
vandrarhemmetostergatan.se

   Tranquil and charming setting, stylish rooms,  
park-like garden. Close to the centre of Skövde. 

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

Ekedalsgatan 2, 541 35 Skövde, 0500-48 8000 
q.prisma@choice.se, choice.se

  Comfortable town centre hotel in a quiet location. 
Close to bus station, shops and entertainment. Restaurant, 
sauna and conference facilities. 

QUALITY HOTEL PRISMA

RÄDDNINGSSKOLANS  
LÄGENHETSHOTELL

BOENDE SKÖVDE
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Vi finns mitt i Billingens fritidsområde med 
massor av härliga outdooraktiviteter utanför 
knuten. Vi erbjuder både stugor, vandrarhem 
och camping. Endast 3 km till centrum.  
Gratis Wifi. Öppet året runt!

Alphyddevägen, 541 33 Skövde, 0500-47 16 33 
info@billingensstugby.se, billingensstugby.se

  In the heart of the Billingen outdoor recreation area 
tou find fully equipped four- and six bed cottages for 
selfcatering.

BILLINGENS STUGBY & CAMPING

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.

Timmervägen 13, 541 64 Skövde, 0500-46 40 00 
info@raddningsskolanskovde.se  
raddningsskolanskovde.se

  Good value accommodation of 1–4 rooms with satellite TV 
and broadband. All apartments have a fully equipped kitchen. 

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.

Trädgårdsgatan 5, 541 30 Skövde, 0500-41 06 10
cc.majoren@choice.se, choice.se

  Comfortable hotel in the town centre. Close to  
shopping, culture, restaurants and entertainment.  
The hotel gym is available to guests.

CLARION COLLECTION MAJOREN



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!


