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Medverkande aktörer i nummerordning
Mer information om aktörerna finns under rubriken Aktörer nummerordning.

Foto Anders Lokrantz

1 Al Vitro glasstudio

2 Ateljé Nåldynan

3 Berget Orangerie

4 Biskopsborgen Husaby

5 Bryggeriet i Götene

6 Coop Nära

7 Det lilla galleriet

8 Falkängen Hantverksförening

8 Falkängens Kaffestuga

8 Falkängens Logi & Konferens 

9 Gerd´s Antik Förr Nu

10 Grönkullas Keramik

11 Handens Hus

12 Hantverksgården Smedja Therese AB

13 Husaby Hembygdsförening

14 Husaby kyrka

15 Idas Café i Broby Skola

16 Infensus Medeltidsförening

17 Kinnekullegården

18 Kollängens Tingshus/Vandrarhem och Specialsnickeri

19 Månstorps Magasin

20 Mästers Blommor i Götene

21 NATURLIGTVIS Stationshuset Hällekis

22 Paradiset på berget

23 Pique Provence

24 Rivendällgården

25 Stenhyvel Antik och Café

26 StudioK

27 Utsiktstornet OK Klyftamo

28 Karlssons Antik och Kuriosa

29 Packhus
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Aktörer A till Ö
Siffran i den runda symbolen hänvisar till kartan.

Al Vitro glasstudio 1

Visar glas tillverkat i egen ateljé. Teknik: slumping-fusing och gjutet glas.
Västerplana, Hagaberg, Ann Lönn, 070-791 50 49   
www.annlonnglas.com

Ateljé Nåldynan 2

I Ateljé Nåldynan skapas bilder i akvarell och broderi men även textila 
installationer. Inspiration och motiv är hämtade ur naturen. Syr även präst- 
och diakonkläder på beställning. 
Blombergs Egendom, Mejeriflygeln 3, Anna-Karin Bylund, 0143-106 40   
www.anna-karinbylund.se

Berget Orangerie 3

Avnjut vår härliga ”Skördeburgare” eller ta en ”gofika” hos oss. Butiken är 
öppen. I bakstugan luktar det nybakat! Varmt välkomna! 
Forshem Berget, Carina Holgersson, 073-808 50 05, Sara Holgersson, 073-808 50 92
www.berget-orangerie.se

Biskopsborgen i Husaby 4

Kulturfest med upplevelser och smaker från världens alla hörn. 
Bispgården, Husaby kyrkby, Lotta Unger 0700-90 40 76 och  
Ulla Knutsson, 0511-38 60 22

Bryggeriet i Götene 5

I Bryggeriet i Götene lagras hårdost, främst från svenska ysterier. Vi vill 
värna om den svenska ostkulturen och mathantverket i att producera och 
lagra hårdost. Hos oss kan du köpa goda vällagrade ostar. 
Götene, Lidköpingsvägen 24, Ulrika Åkesson, 0703-10 56 30

Innehåll Höstrundan Kinnekulle
Karta .………….………….………….………….………….………….………….………….… 2

Aktörer (Nummerordning) …….………….………….………….………….………….… 4

Aktörer (Alfabetiskt) ….………….………….………….………….………….………….… 5

Aktiviteter …….………….………….………….………….………….………….………….…12

Utvärdering ….………….………….………….………….………….………….………….…13
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Kinnekulle
ETT VÄSTGÖTSKT PLATÅBERG

Kullen vid Väners strand är ungefär 14 km lång 
och 7 km bred. Högsta punkten är Högkullen 

som når 306 m. Kinnekulle vilar direkt på 
urberget i en serie bergarter som ligger på varandra: 

sandsten, alunskiffer, kalksten och lerskiffer. 
De täcks slutligen av en skyddande hätta av 
diabas, kallas också trapp. Sluttningarna är 

terrasserade i avsatser som begränsas av lodräta 
branter, s.k. klevar.

Ordet klev ingår i flera ortsnamn, te x Kinne-Kleva och Kinne-Vedum.
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Coop Nära 6

Livsmedelsbutik med ATG , Svenska Spel, Post, Apoteksombud. 
Hällekis, Hönsätersvögen 12, Eva Fröjd, 010-74 160 51 

Det lilla galleriet 7

Försäljning av tavlor och andra ting som jag har fått, köpt, eller ärvt. 
Blombergs Egendom, Mejerflygeln 2, Lena Lennström, 0510-54 20 16,  
0708-67 17 00 

Falkängen Hantverksförening 8

Falkängens Hantverksförening hälsar dig välkommen till Nordens största 
slöjdhantverksby! Här träffar du 80 skickliga slöjdare/hantverkare som 
representerar en mängd olika tekniker. Ull, porslin, silver, glas, keramik, trä, 
smide, stickat eller sytt. Det finns något för alla! Här finner du alltid det där 
speciella att ge bort till en vän eller till dig själv. Här kan du lära mer om 
hantverk och låta dig inspireras till eget skapande.
Hällekis, Falkängen, Sibylle Mendes, 0705-22 94 33, www.hantverkfalkangen.se

Falkängens Kaffestuga 8

Kaffestuga med stor uteservering, Kahl’s Kaffe, Klings pinn- och kulglass, 
grillade mackor, paj, små och stora smörgåsar, kakor och bullar. 
Hällekis Falkängen, Maria Krigström, 0510-54 00 25 www.falkangen.se

Falkängens Logi & Konferens 8

Logi 110 bäddar, 2-5-bäddslägenheter med egen dusch, toalett och pentry/
kök. Bastu och vedeldade badtunnor. 
Hällekis Falkängen, Maria Krigström, 0510-54 06 53, www.falkangen.se 

Gerd´s Antik Förr Nu 9

Allt mellan Himmel & Jord. 
Källby, Gammelstadsvägen 8, Gerd Lundh, 0761-70 14 58

Grönkullas Keramik 10

Välkommen till min verkstad i ett gammalt stenhus i en lugn och naturskön 
omgivning. Kom in för att titta på eller köpa min keramik i olika tekniker 
som drejning, kavling och gjutning. Eller köp lite lera och PROVA PÅ att 
tumma eller ringla en skål. Jag räknar också med att ha olika trädgårds-
växter och krukväxter som t.ex. elefantöra och elefanttunga till försäljning. 
Ingen av växterna är behandlade med paklobutrazol, ett ämne som 2017 
godkändes av kemikalieinspektionen. 
Österräng, Grönkulla, Ann-Sofi Andersson, 070-28 09 83
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Handens Hus 11

I vår butik finns vävda textilier, antikt och trädgårdsinspiration. Under 
Höstrundan brukar vi förutom antikt ge lite ideér om hur man kan återan-
vända material eller saker. Alltid någon ny idé - allt från vävstolar som blir 
arbetsbänkar i trädgården, spillvirke blir parkbänk att sitta på eller byråer 
som blir dockskåp. Vad det blir under 2018 får bli en överraskning som du 
som besökare inte kommer att missa. VÄLKOMNA! 
Medelplana, Hisingsgården, Lena och Janne Rundqvist, 0510-54 42 40,   
www.handenshus.se 

Hantverksgården i Husaby – Smedja Therese 12

Mästarens slägga träffar det vitglödgade järnet på städet.Om och om igen 
träffar slagen. Ett nytt föremål börjar sakta växa fram… Välkommen in i 
vår lilla värld av eldig fantasi! * Konst-bruksföremål *Kaffeservering och 
mumsiga kakor mm* Flera duktiga hantverkare och aktörer på gården Varmt 
välkomna till oss! 
Husaby Furuborg, Niclas och Therese Engdahl, 0511-34 32 12,   
smedjatheresedesign.se

Gallra för  
framtiden

sodra.com

Erbjudandet på massaved och klentimmer är nu starkt med höjda 
virkespriser. När du gallrar i rätt tid och på rätt sätt, får du en frisk  
och värdefull skog. Om du låter Södra gallra ingår dessutom både 
markskoningsgaranti och kvalitetsuppföljning. 

Gallra för  
framtiden

sodra.com

Erbjudandet på massaved och klentimmer är nu starkt med höjda 
virkespriser. När du gallrar i rätt tid och på rätt sätt, får du en frisk  
och värdefull skog. Om du låter Södra gallra ingår dessutom både 
markskoningsgaranti och kvalitetsuppföljning. 

Gallra för  
framtiden

sodra.com

Erbjudandet på massaved och klentimmer är nu starkt med höjda 
virkespriser. När du gallrar i rätt tid och på rätt sätt, får du en frisk  
och värdefull skog. Om du låter Södra gallra ingår dessutom både 
markskoningsgaranti och kvalitetsuppföljning. 
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Husaby Hembygdsförening 13

Husaby Hembygdsförening arrangerar en lokal Skördemarknad Lördag kl 
10-17. I samverkan med andra föreningar inom Götene kommun vid Hem-
bygdsgården i Husaby. Lokala matproducenter, hantverkare, underhållning, 
servering, kolbullar, ponnyridning och utställning mm. Hembakat kaffebröd, 
varma mackor och våfflor. Gör din egen fågelholk. Servering och utställning 
även Söndag. 
Husaby hembygdsgård, Sölve Johnsson, 0511-580 38 och Lars Jonegård,  
0707-50 11 85, www.husabyhembygd.se

Husaby kyrka - Götene Pastorat 14

Tema utställning ”Bröllop”. Lör 14 Historiespel i kyrkan med möjlig vandring 
längs Kungsstigen efteråt. Visning av biskopsring och Olof Skötkonungs 
mynt. Sön 11 Tema Bröllop med bröllopsmusik. 16 Musikgudstjänst. ”Sånger 
till dig” Esbornduo Lennart Esborn, Cello och Monica Esborn, Sång.
Husaby kyrka, Götene pastorat, 0511-285 22,   
www.svenskakyrkan.se/gotene

Idas Café i Broby Skola 15

Idas Café serverar hembakade kakor i en gemytlig gammaldags miljö. Caféet 
är beläget i Broby gamla skola som parallellt med verksamheten renoveras i 
tidsenlig stil. 
Broby skola, Ida Lindh, 0705-45 20 18  www.brobyskola.com 

Infensus Medeltidsförening 16

Vi ordnar efter överenskommelse tornerspel, även med gycklare och båg- 
skyttar, riddaruppvisningar med allt från två till tio riddare. Vi kan också bi-
dra med statister vid medeltida arrangemang, allt från tex filminspelningar,
vi samarbetar med Studiefrämjandet. Lördag Tonerspel kl 20.00 Eldspel och 
på söndag kl 15.00 klassiskt tornerspel 70kr, barn under 5 år går in gratis. 
På söndagen är det Medeltidsmarknad mellan 12 till 16.
Medeltidens Värld, Annika Roth, 0704-73 46 28, infensus.nu

Karlssons Antik och Kuriosa 28  
Säljer Antik och Kuriosa. Porslin, möbler, kläder och lampor m.m
Götene, Annagatan 4, Sven-Åke Karlsson, 0705-55 91 91, 
Facebook: Karlssons Antik och Kuriosa

Kinnekullegården 17

Kinnekulles högst belägna restaurang med fantastisk vy över naturen 
ochnärhet till vandring och cykelleder. Restaurang, Café.Höstinspirerad 
buffé, husmanskost, helgbuffé, a la carté, kaffe, smörgåsar,glass samt take 
away.Se våra menyer och evenemangpå vår hemsida eller sociala medier. 
”Den naturrika mötesplatsen för alla”. 
Högkullen, Tanja Freter, 0510-54 40 40, www.kinnekullegarden.com 

Kollängens Tingshus/Vandrarhem och Specialsnickeri 18

Konst: Skulptör Yvonne Nimar (yvonnenimar.com). Byggnadsvårdsmässa. 
Hantverkare visar praktiskt arbete. Lör kl 13. Föredrag ”Att bo i en kulturmil-
jö” av byggnadsantikvarie Sara Roland, Ekebo gård, Kållandsö. Lör kl 15. Före-
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drag ”Tio myter om byggnadsvård” av 1:e antikvarie Ulf Larsson, Västarvet. 
Sön kl 12. Föredrag ”Restaurering av dekormålade papptak” av MijaMaria 
Målare. Sön kl 14. Föredrag ”Tio myter om byggnadsvård” av 1:e antikvarie 
Ulf Larsson, Västarvet. Även permanent utställning om natur & gårdshisto-
ria, samt böcker av Lokrantz Förlag. Öppet t.o.m. 16/9.
Kollängen Husaby, Elisabeth Lokrantz Stigson, 0705-62 72 50,   
kollangen.blogspot.se, Kollängens Vandrarhem och Specialsnickeri  
www.kollangen.se

Månstorps Magasin 19

Magasinet är gårdens hjärta och där dukar vi fram en härlig kakbufé. Vi 
har också matiga mackor med härligt pålägg. Allt i en Skaraborgs anda. 
Självklart bakas allt på gården. I kyldisken finns kött från gårdens grisar och 
barnen får gärna titta på gårdens djur. Med lite tur så kommer vi ha massa 
fina bilar på gården. 
Holmestad, Månstorp, Anders och Anna Mogren, 070-252 31 39

Mästers Blommor i Götene 20

Blommor för ute och inne.Välkomna att provsmaka på det som växer och 
frodas i trädgården!! 
Götene, Västerbyvägen 13, Viola och Anna, 0511-503 51,   
www.mastersblommor.se Följ oss på Facebook och instagram

NATURLIGTVIS Stationshuset Hällekis 21

I det gamla stationshuset i Hällekis finns denna åretruntöppna butik som 
erbjuder ett mycket stort sortiment av ekologiska kläder för vuxna och barn, 
accessoarer, heminredning, hudvård m m. Ekologiskt, rättvist, närproducerat 
och återvunnet. Dessutom en hel del lokala delikatesser såsom ramslöksolja 
och honung, men även teer, kaffe, choklad, nötter och superfoods. Allt eko 
& reko. Även webbutik www.naturligtviswebbutik.se 
Hällekis Stationshuset, Ylva Lindström, 076-2010994, ww.naturligtvishallekis.se

Packhus 29

ROBUST INTERIÖR & BYGGNADSMATERIAL Packhus är en kreativ leveran-
tör av bord, stolar, belysning & genuina byggnadsmaterial. Vi inspireras 
av äkta material & vår industriella arv. Hållbarhet i design ser vi som ett 

Höstrundan Kinnekulle - en del av biosfären
Vänerskärgården med Kinnekulle utnämndes 2010 av Unesco som ett av världens 
biosfärområden. Det betyder att vi arbetar för att utveckla vår bygd med tanken att även 
kommande generationer ska kunna leva och njuta av Kinnekullebygden på samma sätt som 
vi gör idag. Flera av Höstrundan Kinnekulles aktörer är certifierade för ekoturism genom 
att erbjuda produkter och aktiviteter som är närproducerade och miljövänliga. Vi hoppas 
att du som besökare också vill vara en del i biosfären.Hjälp oss att hålla  
rent, ät gärna närproducerad mat och använd  miljövänliga  
transportmedel.Höstrundan Kinnekulle grundar sig i  
biosfärområdets arbete för hållbar utveckling.

Läs mer om Biosfärområdet på www.vanerkulle.org
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ansvar. Vi befinner oss i underbara miljön av gamla Årnäs bruket, direkt vid
Vänern. Välkommen!
Årnäs hamn, Bruksvägen 10, Sune Stomp, 0501 40940, 072-746 88 88,  
www.packhus.se

Paradiset på berget 22

Välkommen hem till oss och vårt lilla paradis vid foten av Kinnekulle. Här 
kan du strosa runt i trädgården i lugn och ro,  och inspireras i våra grön-
saksodlingar.  TILL FÖRSÄLJNING FINNS: Allt som är skördeklart. Växter efter 
tillgång och säsong. Betongkonst, trädgårdsdekorationer, remake. Loppis-
saker. Vi serverar fika med våfflor sylt och grädde,  och för lite hungrigare 
magar finns det även korv med bröd.  Hönsen går lösa och blir alltid glada 
om det blir några smulor över efter fikat. Hoppas vi ses, välkomna. 
Källby, Sjöåsen Stram, Helena & Anders, 070-5715106

Pique Provence 23

I vår butik & webshop hittar du färgglada textilier, handgjord keramik, 
Laguioles klassiska bestick och inredning med funktion. Allt handplockat 
ifrån Frankrike. 
Lundsbrunn, Stationsvägen 5, Annika Håkansson, 0727-43 22 88,   
www.piqueprovence.se

Rivendällgården 24

Gårdsbutik med försäljning av grönsaker, frukt och bär odlade med ekolo-
giska metoder. Hållbar, naturenlig, mångfaldig trädgård med utegrisar, höns, 
mjölkfår, kaniner, ankor och gäss frigående utomhus året runt.
Vi säljer gurka, sallad, plommon, morötter, brytbönor, vaxbönor, mangold, 
grönkål, tomater, purjolök, rödlök, schalottenlök, vitlök, rödbetor, squash/
zucchini, persilja, och mycket mer. Allt färskt och nyskördat! Kom med hela 
familjen och handla i gårdsbutiken och hälsa på djuren. Hjärtligt välkomna! 
Öppet Lör & Sön 09.00-18.00
Kinne-Kleva, Solbacken 1, Therese och Joseph Ernedal, 0707-63 22 64,
www.facebook.com/rivendallgarden/ och www.rivendallgarden.com

Stenhyvel Antik och Café 25

I gamla stenhuggeriet visar och säljer Jonas Ljungström fantastiskt fina 
möbler, lampor, glas och andra bruksföremål skapade av 1900-talets kända 
designers. Och i smedjan är ässjan tänd och Caféet öppet. 
Gössäter, G:a Stenhuggeriet, Anders Karlsson, 0703-96 65 54,   
www.stenhyvel.se

StudioK 26

Välkomna att besöka vår verkstad! Vi har en bakgrund inom den keramiska 
industrin och idag arbetar vi med att utveckla och tillverka egna föremål i 
vitroporslin under varumärket Studio K. Försäljning av 2:a sortering. 
Trolmen, Två Bäckar, Pia Törnell, 0510-54 40 04  www.studiok.nu 

Utsiktstornet OK Klyftamo 27

Upplev en av Nordens finaste utsiktsplatser. Inträde 4-12 år 10 kr, 13 år och 
uppåt 20 kr. Öppet lördag och söndag kl 11-15. 
Högkullen Utsiktstornet, OK Klyftamo
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Program
     Lördag 8 september 2018
Kl 13 Kollängens Tingshus 18  Föredrag ”Att bo i en kulturmiljö av bygg-
nadsantikvarie Sara Roland, Ekebo gård, Kållandsö. 
Arr Kollängens Tingshus

Kl 14 Husaby kyrka -Götene pastorat 14  Historiespel i kyrkan med möjlig 
vandring längs Kungsstigen efteråt. Visning av biskopsring och Olof Sköt-
konungs mynt. 
Arr Husaby kyrka

Kl 15 Kollängens Tingshus 18  Föredrag ”Tio myter om byggnadsvård” av 
1:e antikvarie Ulf Larsson, Västarvet
Arr Kollängens TIngshus

Kl 20 Infensus Medeltidsförening 16  Eldspel. Pris 70 kr, barn under 5 år
gratis.
Arr Infensus Medeltidsförening

Program
     Söndag 9 september 2018
Kl 11 Husaby kyrka - Götene Pastorat 14  Tema bröllop med Bröllopsmusik. 
Arr Husaby kyrka

Kl 12 Kollängens Tingshus 18  Föredrag ”Restaurering av dekormålade 
papptak” av MijaMaria Målare. 
Arr Kollängens Tingshus

Kl 14 Kollängens Tingshus 18  Föredrag ”Tio myter om byggnadsvård” av 
1:e antikvarie Ulf Larsson, Västarvet.
Arr Kollängens Tingshus

Kl 15 Infensus Medeltidsförening 16  Klassiskt Tornerspel . Pris 70 kr, barn 
under 5 år gratis. 
Arr Infensus Medeltidsförening

Kl 16 Husaby kyrka 14  Musikgudtjänst. ”Sånger till dig” Esbornduo Len-
nart Esborn, Cello och Monica Esborn, Sång.
Arr Husaby kyrka

Infensus Kollängens Tingshus
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1. Hur besöker du Höstrundan Kinnekulle?
  På egen hand
  Vi är ...... pers.

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

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

 Tidningsartikel
 Turistbyrå
 Internet

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

Annan synpunkt: ..........................................................................................................

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

Annan synpunkt: ..........................................................................................................

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

7. Vilket är ditt huvudintresse under Höstrundan Kinnekulle?
  Byggnadsvård     Återanvändning 
  Möbelrenovering/Restaurering    Antikviteter

8. Har du ”höstrundat” i 1 eller 2 dagar?             1 dag     2 dagar

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

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

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

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

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

Utvärdering 
Glöm inte att fylla i uppgifterna på andra sidan av det här kortet, så är 
du med i utlottningen av julbord för två personer på Kinnekullegården.

Vi som arrangerar  
Höstrundan vill anpassa 
kommande års aktiviteter 
till hur många och hur 
unga våra besökare är.  
Tack för hjälpen! 

 Affisch
 Bekanta
 Annons i tidningen. Vilken? ...................................

 Annat: .............................................
 Facebook
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Besök minst fem aktörer under helgen och fyll i utvärderingen på 
baksidan av det här kortet. Då deltar du i utlottning av julbord för två 

personer på Kinnekullegården.

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

Delta i utlottning!

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

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

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

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

Nummer Aktör  Symbol

................ .................................................................. ........................................

................ .................................................................. ........................................

................ .................................................................. ........................................

................ .................................................................. ........................................

................ .................................................................. ........................................

Namn: ...........................................................................................................................

Adress: ..........................................................................................................................

Postadress: ...................................................................................................................

E-post: ...........................................................................................................................




