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1  Kållandsö Hembygdsförening
Öppet hus med guidning. Äldre upp-
byggd gårdsmiljö med museum för det 
gamla fiske- och bondesamhället. 
Öppet 10.00-16.00
070-810 17 33
www.hembygd.se/kallandso

2   Otterstads kyrka
Vandring på Fröfjordens vandringsled 
tillsammans med Kenneth Holgers-
son som berättar om olika historiska 
platser längs vägen. 
Samling på parkeringen vid Otterstads 
kyrka kl. 10.00 Lördag och Söndag. 
Turen är 5,5 km och tar ca 1,5 timme.
Vid frågor kontakta: 
Kenneth Holgersson på 0702-73 52 32

3  Otterstads församlingshem
I församlingshemmet möter du några 
av öns konstnärer, fotografer, förfat-
tare och diktare. Tipspromenader för 
både stora och små. Fikaservering. 
Korta framträdanden på scenen under 
dagen med sång, dikter, musikquiz m 
m. För dessa tider se fb-sidan.
Öppet 10.00-16.00

Sunnersbergs församling
Njut en fairtrade-fika på altanen! 
Överskottet går till Svenska kyrkans 
internationella arbete. Pysselhörna 
och ansiktsmålning för barnen.

Linnea Gustavsson
Fotoutställning med Kållandsömotiv.
0763-50 00 13
www.blasippebackensfoto.se

”I Vänerland” – Sångbok om  
Vänern, Kinnekulle och Kållandsö
Katarina Torgersson, musiker och 
kompositör, visar sångboken  
”I Vänerland” - sånger om Vänern, 
Kinnekulle och Kållandsö, utgiven på 
det egna musikförlaget Sångfågeln 
Musik 2017.
Endast lördag 10.00-16.00
072-3613338
www.sangfageln.se 

Norddalen förlag
Lättlästa böcker för drakälskare och 
nyfikna! Även andra böcker av Stina 
Jonsson, författare och lektör.
www.norddalen.se

Lena Frick
Fotoutställning med Kållandsömotiv
0709-888702

Natascha Grönlund
Utställning av konst och målningar 
med bla djurmotiv. Tar emot beställ-
ningar för avbildning. 
Se fb ”Nataschas porträttverkstad”
0703-880871

Thorvald Berglund
Fotoutställning vänerskärgård med 
dess omnejd.
0705-913665

Vävstugan på Senäter
Vävdamerna på Senäter visar vävda 
alster.

4  Läckö Strand
Hos oss hittar du ett café där vi ser-
verar hembakat, lättare luncher med 
närproducerat och ekologiska råvaror. 
Vi har en liten mysig livsstilsbutik på 
övervåningen där du hittar inredning, 
kläder och prylar som är hållbara och 
får dig att må bra. Vi säljer även när-
producerade produkter.
Öppet 11.00-16.00
0510-10047
www.lackostrand.se

5  Läckö Slott
Sommarens sista helg, tillika Skär-
gårdsfesten, bjuder på visningar i slot-
tet hela dagen kl 10:15 och sedan varje 
hel timme 11-17.
Detta är även sista chansen att få se 
sommarens utställningar: Biosfärens 
mönster och keramikutställningarna 
Färg och form – 1700-talsfajanser från 
Östersjön och den keramiska trädgår-
den från Rörstand Museum.
Gå in 2 personer – betala för 1!
Öppet 10.00-18.00
www.lackoslott.se

Naturum 
Upptäck livet över och under vatteny-
tan kring vår vackra Vänerskärgård!
Besök utställningen, få utflyktstips 
eller följ med på våra guidade visningar 
med introduktion till Vänerskärgården 
kl 10, 12 och 14.
Småkrypssafari för barn: kl 10:30, 
14:30 och 15:30. Inträde och guidning-
ar är gratis.
Öppet 10.00-18.00
 0510-484660
www.naturum.lackoslott.se

Restaurang Hvita Hjorten
Mat som smakar Kållandsö. Nyskördat 
från slottsträdgården blandas med 
råvaror från fiskare, jägare och bonde. 
Sagolik utsikt över Läckö Slott och 
Vänern.
Öppet  12.00-22.00
0510-10500
www.lackoslott.se

6  Galleri Läckö Art/LAC  
I stora galleriet visas en platsspecifik 
konstinstallation av Annika Vilhelm-
son. Måleri av Lovisa Ivenholt finner ni 
i lilla galleriet. Mer konst och antiklop-
pis finns i övriga utrymmen.
Lugnet 1 
Öppet 10.00-18.00  
0735-158105
www.lovisa.ivenholt.dinstudio.se

7  Ekebo gård
Ekebo är en välbevarad gård med 
gamla anor. Idag bedrivs ekologisk 
spannmålsodling på gården och hela 
gårdsmiljön är byggnadsminne.
Guidad visning av huvudbyggnaden kl. 
11,13,15  

Samlingsplats: vid grinden
Försäljning och barnaktiviteter
Öppet 10.00-16.00
070-3424078 
www.ekebokallandso.se

8  Spiken
Barn och familjedag med pirater och 
besök av Vänergaleasen Mina. Mer 
information om programmet kom-
mer på FB/ Spikens marknader och 
evenemang.
www.spiken.se

Vänergaleasen Mina 
Vänergaleasen Mina, 142 år i år, kom-
mer att ligga i Spikens hamn. Du kom-
mer att få möjligheten att gå ombord på 
den vackra damen och få en guidad tur.
För de unga så utlovas det skattjakt 
ombord på båten. Möjlighet att lösa 
medlemskap i föreningen Minas vänner 
kommer att finnas till rabatterat pris. 
070-988 88 46 
www.vanergaleasenmina.se
Spikens Brygga

Försäljning av rökt fisk, löjrom och 
röror. Servering av Pizza, Mattallrikar, 
smörgåsar & fika.Passa på att prova vår 
populära Fish and Chips.
0510-10499, 0768-410503
www.spiken.se

Brygg-Kaffet 
Kom in till oss och njut av vårt hem-
bakade fikabröd. Vi har även lättare 
maträtter och smörgåsar.
Öppet 10.00-17.00
0510-10770

Spikens Vilda Violer
Butik med hantverk, smycken, Dam-
Barn-Herrkläder, inredning, hudvård 
och loppis. Glöm inte att köpa med vår 
populära spikenkrydda. REA på kläder 
under helgen.
0768-206393
Gilla oss på FB

Pias lilla bod
Här hittar du smycken och hantverk.
öppet 10.00-16.00
0730-418756

Hantverksbutiken i Spiken
Mysig liten butik med unika hantverk i 
byggnaden Fyren, vid busshållplatsen 
i Spikens. Vi som skapat allt i butiken 
är: Tant Toffla, ADJ design, Konst och 
keramik, Lisbeths ekotextil, Gröna 
gläntans ekobutik och B-M A design.
Lördag & söndag 10-17
0738-220605.
Gilla oss på FB

Restaurang Sjöboden
Stor skärgårdsbuffé med vänerdeli-
katesser samt en mängd andra lokala 
råvaror från trakten.
Serveras lördag och söndag kl. 12.00-
16.00.À la carte från kl. 17.00 på 
lördag. 
Bokning 0510-104 08 eller 
boka@sjoboden.se
www.sjoboden.se
 
Spikudden
Butiksförsäljning av rökt fisk och 
andra fiskdelikatesser. Servering med 
ett utbud av enklare tallrikar, pizza, 
hamburgare, smörgåsar, fika m.m. 

Specialerbjudanden både i butik och 
servering hela helgen. 
Öppet: Lördag 10.00-21.00
Söndag: 10.00-17.00 
Lördag TRUBADURKVÄLL 18-21, 
OBS! Förbokning
0510-10625, 0709-20 55 06 
www.spikudden.com 

KB fisk
Rökt fisk, öppet hela helgen.
tel. 0510-10790

Sjöräddningssällskapet / Kållandsö
Sjöräddningssällskapet är en ideell 
förening med frivilliga medlemmar, 
som har en enda uppgift – att rädda liv 
till sjöss. En av våra 68 sjöräddnings-
stationer med två räddningsbåtar är 
stationerad på Spiken.
Öppen båt 10.00-16.00
031-761 42 86
www.sjoraddning.se/kallandso

9  Eke Kapell
Eke skola, som byggdes 1924, har blivit 
Eke kapell där nu mässa firas varje sön-

dag. Välkommen in och se det nya kyr-
korummet samt etapp ett av kapellets 
ombyggnation, den nya fina entren.
Öppet 10.00-16.00
Gudtjänst söndag 11.00-12.30
www.ekekapell.se

10  Solsidan Granvik
Liten loppis med hemgjorda ljus, de-
korerade glasburkar. Fika på kokekaffe 
med hembakat doppe. Solsidan bjuder 
på god gemenskap  ute på altanen.
Öppet 10-19
0510-10333, 0702-848333

11  Hörviken Marina
Småbåtshamn med gästhamn som 
ligger längst in i natursköna Hörviken. 
Såväl båt- som bilburna gäster är 
välkomna. Ta en promenad eller hyr 
en cykel och se dig om på västra sidan 
av ön. Hjälm, karta och barnsadel 
finns att låna. Njut av god mat eller en 
kopp kaffe med dopp. 
0510-10679
www.kallandsomarina.se

12  Värmeböljan Granvik
Matmarknad
Matmarknad med flera lokala försälja-
re med närproducerade produkter.
Och framför allt honung från våra 
kållandsöbin
Öppet 10.00-16.00
0510-100 65, 076-6274219
www.lackohonung.se

13  Navens Kajak & Bastuflotte
Provpaddling av våra kajaker och 
utförsäljning av både enkel- och dub-
belkajaker. Uppvisning från kajak varje 
hel timme mellan 11.00-16.00.
Besök vår flotte med vedeldad bad-
tunna, bastu och grillkåta, vi kör ut er! 
0510-10191, 0706-2518 52
 www.naven.se 

14 Traneberg
Läckö Golfklubb
Prova på golf samt putting
Lördag 14.00-16.00
Söndag golftävling ”löjromsgolfen”
010-4958400
www.lackogk.se

Gästgiveri Traneberg 
Gästgiveri Traneberg, är uppförd i 
gårdens gamla sågverk som byggdes 
tidigt 1900 tal, och renoverad med den 
genuina interiören som är originalet 
från 1906. På Skärgårdsfesten har vi 
buffe med husmanskost och en al a 
carte meny.  
Öppet 11.00-18.00
0510-10175
www.gastgiveritraneberg.se

15  Furuberg
Gösta Nilsson som tidigare var stads-
trädgårdsmäster i Lidköping öppnar 
upp sin trädgård med flera trädgårds-

rum, entréträdgård, perennträdgård, 
köksland, inspirationsträdgård och 
häckar. Här har också författaren till 
boken ”låt det spira” hämtat inspiration 
och bilder. Kom och vandra runt och 
njut av alla vackra växter.
Öppet 10.00-16.00
0705-529510
www.motesplatstradgard.se

 S:ta Marie kapell 
När Magnus Gabriel de la Gardie i slutet 
av 1600-talet återuppbyggde det med-
eltida kapellet vid Tranebergs gård kall-
lade han det Sankta Marie kapell efter 
sin hustru Marie Euphrosyne. Kom och 
ta del av dess historia! 
Öppen 10.00-16.00
0510-48 40 90
www.sunnersberg.se

 Dalaberg
Återbruk, Loppis och våfflor
Här finns Ann-Marie Svärdh som säljer 
hantverk och sömnad, där det mesta är 
gjort av ”återbruk”. På Dalaberg kom-
mer är det Loppis med många gamla 
och nya saker att fynda på.Försäljning 
av boken ”Navensläkten” av Agnes 
Svensson.

Våfflor med dopp 
Här kommer vi att serverar frasiga 
våfflor med riktigt smör, grädde och  
sylt. Till det serveras kaffe, hemgjord 
saft. Här kan du sitta i lung och ro i 
trädgården och fika.
Varm välkomna! 
Öppet 10.00-16.00

 Sunnerstagårdens trasmattor 
Handvävda trasmattor och löpare, gjut-
na ljus. Loppis med gammalt o nytt. 
Öppet 10.00-16.00 
070 - 292 10 02 

 Maritas Strålande Energier 
Stenar och Kristaller. Kom in och prova 
en avslappnande behandling. Du får 
ca:10-15 minuter Reiki utan kostnad. 
Reiki är en avstressande och energi 
balanserandemetod för att få kroppen 
i balans.
Öppet 10.00-16.00
 0735-141220
www. maritasenergier.wordpress.com

 Fjaestadform  
Konst och design. Birgitta Fjaestad 
ställer ut måleri och textil design på 
Smedjebacken.
Öppet 10.00-16.00
0733-727556 
Gilla oss på FB
www.fjaestadform.se  
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Skärgårdsfesten 
Kållandsö

Vi reserverar oss för ändringar i 
programmet. Det kan tillkomma  
aktiviteter som kommer visas  
på facebook och Instagram.

Skärgårdsfesten 
Kållandsö
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KÅLLANDSÖ
25 - 26 augusti 2018

10.00-16.00

Välkommen till 
en familjefest 
på Kållandsö! 

Kållandsö är en skatt med kultur, natur, vandringsleder, skärgård, 
yrkesfiske och stora turistmål så som Läckö slott och Spikens fis-
kehamn.  Under dessa dagar kommer du kunna åka runt hela vår ö 
och upptäcka vad som finns att se och göra. 

Vi erbjuder vandringar, båtturer, loppis, försäljning, konstutställ-
ningar, prova kajak, spindelsafari, fika, mat och mycket mer. Vid 
Otterstads skola kommer Destination Läckö-Kinnekulle finnas 
för att hjälpa dig att lägga upp din rutt. Vi är många som under 
helgen vill visa dig vårt vackra Kållandsö, en pärla mitt i Värnen. 
Eftersom det tillkommer aktiviteter hela tiden för dessa dagar, följ 
oss gärna på vår Facebooksida ”Skärgårdsfesten Kållandsö”, där 
du alltid kan se ett uppdaterat program. Vi hoppas du får några 
trevliga dagar hos oss på ön!

Kållandsöföreningen
genom

Skärgårdsfestens projektgrupp

Facebook: Skärgårdsfesten Kållandsö
www.kallandso.se

Mat och fika

GÄSTGIFWERI TRANEBERG 
Matservering och fika  

HÖRVIKENS CAFÉ & RESTAURANG 
Matservering och fika  

SOLSIDAN
Fika 

VÅFFLOR DALABERG 
Fika 

RESTAURANG SJÖBODEN 
Matservering  

SPIKUDDEN
Mat och fika  

SPIKENS BRYGGA
Mat och fika  

BRYGGKAFFET
Mat och fika  

KB FISK
Rökt fisk

LÄCKÖ STRAND 
Café 

RESTAURANG HVITA HJORTEN 
Matservering  

Turistinformation: 
Lidköping & Götene Turistbyrå 

Gamla Rådhuset, Lidköping
0510-200 20, info@lackokinnekulle.se

www.lackokinnekulle.se
Gilla och följ Läckö-Kinnekullebygden
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PROGRAM 
OTTERSTAD 

FÖRSAMLINGSHEM
 
LÖRDAG 25 augusti
11.00 Ingrid Johnson berättar om Kållandsö 
12.00 Katarina och Olof Torgersson framför ton-
satta dikter av Arne Appelqvist
13.00 ”Bländad av skönhet”, läsning av några av 
Arne Appelqvists dikter
15.00 Musikquiz med skärgårdstema
 
SÖNDAG 26 augusti
11.00 Ingrid Johnson berättar om Kållandsö 
12.00 ”Bländad av skönhet”, läsning av några av 
Arne Appelqvists dikter
13.00 Allsång med sommartema, kyrkomusiker 
Annette Jacobsson
14.00 Sång och musik med barnkörsångare
15.00 Musikquiz med skärgårdstema

TA SIG TILL KÅLLANDSÖ
Från Göteborg 
E20 till Vara, Väg 187 till Lidköping. Följ bruna skyl-
tar mot Läckö Slott. 
Från Stockholm
 E18 till Örebro, E20 till Götene, väg 44 mot Lid-
köping och följ sedan de bruna skyltarna till Läckö 
Slott.
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