
Hotell och vandrarhem.
Vi har 2-5 bäddsrum med dusch och toalett. 
Fritt Wi-Fi. Ett boende i lugn och avspänd miljö. 
Här kan ni vandra, låna cyklar, hyra båt och fi ska 
eller golfa. Vi serverar frukostbuffé. 
Husdjur är välkomna! Öppet året runt.
0511-121 65 w www.stfturist.se/skaraeggby 
stf.skaraeggby@hotmail.com 

5. SMAKFULLT I ISTRUM

100-årsjubileum för Sjöbacka! I detta charmiga 
pensionat kan du året om boka konferens, restau-
rangen med fullständiga rättigheter och sjöutsikt 
samt övernattning med middag. Vi har fyra smakfullt 
inredda dubbelrum. Du kan cykla, vandra, spela 
boule och trädgårdsschack samt bada i sjön Emten. 
Våffelcaféet öppet söndagar kl 11-15 i april och maj. 
0731-82 79 96 w www.sjobackapensionat.se
fredriksonspensionat@eggby.net  

Stora Kulhult, 540 17 Lerdala w 0511-802 91
www.billingensgk.se w info@billingensgk.se

Med utställningar nationellt och internationellt 
har konstnären Mercedes Murat sitt fäste på 
Istrums Gård. I boutiquen fi nner du Böhmiska 
vintagesmycken, inredning, tyger och antikviteter. 
I galleriet visas konst av Mercedes Murat 
samt andra konstnärer. 
ÖPPET lördagar 11-15.00 
med reservation för utställningar. 

6. HOUSE OF MURAT – BOUTIQUE & GALLERI

Vid Skålltorps Gård och Skaraortens Ryttarförening 
fi nner du Butiken på Skålltorp med inredningsartiklar, 
tyger med främst hästmotiv, möbeltapetsering, vin-
tage, blommor samt i viss mån närodlade grönsaker. 
Välkommen. Öppet ons-fre 16-19 w lör 11-14 
(Annan tid öppnar jag om jag är hemma.) 
Monica Andersson, 0700-82 56 95 w 0708-66 27 53
www.butikenpaskalltorp.se w monica@ridtravare.nu 

8. BUTIKEN PÅ SKÅLLTORP

Hos oss kan du handla vårt egenproducerade nöt-
kött över disk. Alltid färskt och hängmörat. I vår butik 
fi nner ni kläder, inredning, blommor, trädgårdsartiklar 
samt närproducerade grönsaker, ägg och andra 
delikatesser. Välkomna! 
Öppettider ons-fre 13-18 w lör 11-14, Eva-Lotte Catoni 
0703-79 50 93 w www.smakfulltbutiken.se
evalottesmakfullt@gmail.com
 

I gårdsbutiken fi nns bland annat hemlagade deli-
katesser, konsthantverk, smycken, lammskinn från 
gården, inredning, antikt & kuriosa. Sov gott i vårt 
vackert renoverade gårdshus. B&B öppet hela året. 
Butik mars-sept w ons 17-19 w lör 11-15 w sön 12-16 
Övriga tider efter överenskommelse. 
0511-636 22 w 0703-19 66 78 w 0703-14 51 27
www.sjobackengard.se w info@sjobackengard.se

9. SJÖBACKEN GÅRD – GÅRDSBUTIK o B&B

4. FREDRIKSONS PENSIONAT SJÖBACKA

1. MELLDALA TRÄDGÅRD

2. BILLINGENS GOLFKLUBB

3. FLÄMSLÄTT STIFTS- OCH KURSGÅRD

7. STF GRÖNA HUSET I EGGBY 

0511-801 30 w www.melldala.se w info@melldala.se

Hos oss kan du handla växter till din trädgård. 
Vi har kunskap och erfarenhet som vi delar 
med oss av. Njut av vår rosavdelning, 
fi ka i vårt lusthus (Kaffe & Paj). 
Vi har även anslutning upp till vandringsleden. 
Öppet från 29/3 - 16/10. För exakt tid se vår 
hemsida. Midsommarhelgen stängt.

Vid Flämsjöns strand ligger Flämslätt Stifts- och 
kursgård. Här kan du bo i både vandrarhem och 
hotellrum, äta i vår restaurang, boka en behandling 
hos Hela Dig i relaxen, bada, cykla och paddla med 
mera. Vi har fl era olika paketerbjudanden.

En naturskön 18-hålsbana, korthålsbana och Pay 
and Play. Klubben har restaurang samt stugor till 
uthyrning. Ställplatser med el för husbil/husvagn. 
Prisvärda golfpaket fi nns. 
Öppet mån-tors 9-18 w fre 9-16 w lör-sön 8-15

Flämslätt är öppet året om. Välkommen att boka!
0511-304 40 w www.fl amslatt.se w info@fl amslatt.se

0704-33 47 77 w www.mercedesmurat.com

Här kan du njuta av såväl Gotlandsfår och lamm, 
som de natursköna omgiv ningarna med milsvid 
utsikt. Vill du ta med dig en bit av det vackra hem, 
så fi nns fi na lammskinn, lammkött (beställning) 
och gårdens honung till försäljning.
Karin o Noud Terstappen w 0762-72 06 82  
www.lyckelamm.se w info@lyckelamm.se

Försäljning av fårskinn och grått lammullsgarn. 
Vi producerar högklassiga grå lamm- och fårskinn
och klimatsmart betesbaserat lammkött i 
naturreservatet Bockaskedeåsen – Toran. 

10. TORANS FÅRGÅRD

Magnus och Margareta Håård, Toran, Öglunda, 
532 92 Axvall w 0705-82 67 11 w 0705-82 67 10
www.toran.se w info@toran.se 

11. LYCKE LAMM



Nedanför sjön Vristulven fi nns vår småskaliga 
bi odling. Här säljer vi honung, bivax salva, vaxljus 
med mera. Nyslungad honung efter avrop. Under 
säsong fi nns amerikanska blåbär från egna buskar. 
Kristina och Mia, Böja Storegården 3, 540 16 
Timmersdala, 0705-65 10 32 w 0708-33 65 22   
www.honungshuset.se w honungshuset@telia.com
GPS Lat N 58° 33´13 Long E 13° 46´29

Här hittar du egenproducerade produkter 
som honung, ägg, vaxljus och lammskinn. 
Lammkött och grönsaker fi nns under säsong. 
Kom på besök eller ring. Daniel Bladh, 
Övertorp Prästakvarna, 541 91 Skövde 
(Övertorp ner mot Binneberg) Öppet dagligen. 
0511-821 14 w 0704-80 28 02
www.prastakvarna.se w info@prastakvarna.se 

Född 1954, utbildad vid Konstakademin i 
Köpenhamn. Målar för närvarande asfaltmåleri 
under projektet ”Mittpunkt”. 
Måleriet handlar mycket om musik och teologi.
Martin Stenberg, Berg Klockarbolet, 540 17 Lerdala  
0708-21 06 92 w www.morner-stenberg.se
martin.stenberg@live.com  

Låt kropp och själ koppla av i en rofylld miljö. 
Välj mellan djupgående och stimulerande eller lugn
och avslappnande massage, fotvård eller ansikts-
vård med ekologiska, naturliga produkter från 
Dermanord/MARIA ÅKERBERG, Deepskin Organics. 
Köp även dessa härliga kroppsvårdsprodukter.
Karlsgården Berg, 540 17 Lerdala w 0731-82 07 72
www.karlsgardeniberg.com w karlsgarden@telia.com

Fräscha rum i idyllisk och rogivande miljö där 
frukostbuffé ingår. Halv- eller helpension kan 
erbjudas. Stort sällskapsutrymme, bastu, balkong 
med grillmöjlighet och härlig trädgård. Vi har även 
bröllopssvit och möjlighet att ordna minikonferenser. 
Titta på våra spännande paketerbjudanden!
Öppet året runt. 0511-802 24 w 0730-68 86 13
www.stensgardenbob.se w stensgarden@telia.com 

Vi hjälper dig med dina trycksaker; tidskrifter, 
böcker, broschyrer, layout, illustrationer och även 
hemsidor. Gårdsförsäljning av honung, rashöns och 
ägg. Hos oss fi nns bin, katter, hundar, hästar, höns 
och hushållskon Krona. Välkomna – men ring först!
Tryckeriet i Kampavall, 540 17 LERDALA
0511-820 28 w 0511-822 30 w 0768-08 22 30
www.kampavall.se w kampavall@telia.com 

Här fi nns tre trivsamma dubbelrum och ett enkel-
rum i ett ombyggt 1800-talstorp. Härlig frukostbuffé. 
Stor trädgård med många spännande växter. Bra 
utgångspunkt för vandringar och utfärder och för 
evenemang i Skövde och Skara. Vi välkomnar 
också husdjur. Öppet året runt. 
0511-802 28, 0705-52 26 62
www.langesater.se w kontakt@langesater.se 

I början av 1800-talet köpte B H Santesson 
28 gårdar och anlade alunbruket Karlsfors. 
De gamla arbetarlängorna minner än om den tiden. 
Guidade visningar efter överenskommelse.
Birgitta Carlander, Karlsfors 1, 540 17 Lerdala  
0511-803 79 w 0706-68 02 84
www.karlsfors.se/silverfallet
karlsfors.birgitta@outlook.com 

12. STENSGÅRDEN B&B

13. LÅNGESÄTER B&B

14. TRYCKERIET I KAMPAVALL

15. KARLSGÅRDEN

18. KONSTNÄR MARTIN D STENBERG

16. CECILIA’S TRÄDGÅRDSCAFÉ

17. SILVERFALLET

20. PRÄSTAKVARNA GÅRDSBUTIK

21. HONUNGSHUSET

Föreningen Vallevägen 
   – världens vackraste väg

Cecilia Wadenbäck, 
Berg Tolstorp 2, 540 17 Lerdala w 0700-35 65 24
www. tolstorp.se w cecilia@tolstorp.se

Bergs Bygdegårdsförening arrangerar bingokvällar, 
julmarknad, julfest, pubkvällar, teater, fi lmvisningar. 
Lokalen med kök och utrustning kan hyras året om. 
Från mitten av april till mitten av juni röda dagar 
hålls Kafé Körsbäret öppet med hembakat fi kabröd.
Lennart Persson 0511-823 21
Carina Claesson 0722- 28 97 71
www.bergsbygdegard.se w info@bergsbygdegard.se

19. BERGS BYGDEGÅRD

Vallevägen slingrar sig fram genom 
helt fantastisk natur med ett 20-tal 
naturreservat. 
Cykla gärna genom landskapet och känn 
dofterna eller vandra på någon av alla 
vandringsleder, som är utmärkta med röda 
streckade linjer på vår karta. Oavsett hur 
du tar dig fram, kan du besöka badplatser, 
gårdsbutiker, caféer, restauranger och 
övernatta på något av våra boenden. 
Du kan även roa dig med golf, fi ske 
eller delta i evenemang på den vackra 
festplatsen Gröna Lund i Lerdala mitt emot 
golfbanan.  Ännu fl er besöksmål längs 
Vallevägen fi nns på www.vallevagen.se

Ligger bredvid kyrkan i Berg. Ekologiskt 
och rättvisemärkt hembakat fi ka, mackor.
på hembakat bröd.
Öppet 21 maj - 6 augusti, lördagar 11-17.
17 junii - 5 augusti, även fredagar 11-17.


