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NÄRPRODUCERADE 
UPPLEVELSER 
Detta är en inbjudan till nya upplevelser. Oavsett om 
du är långväga turist 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, shop-
ping, 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.

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

SKARA TURISTBYRÅ
Biblioteksgatan 3, 532 88 Skara 
Tel 0511-325 80 
www.skara.se/turism 
turistbyran@skara.se

SKÖVDE TURISTBYRÅ
Staketgatan 12, 541 30 Skövde 
Tel 0500-44 66 88 
www.nextskovde.se 
info@nextskovde.se

I alla tre kommuner finns flera InfoPoints som hjälper dig med tips  
under din vistelse. Du hittar dem alla på respektive kommuns webbsida.

  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 broschyre. You will descover that reality offers even more! Welcome!
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Här njuter du av det  
goda livet 

FALKÖPING

Med drygt två timmar från Stockholm och en från  
Göteborg eller Jönköping, ligger storstäderna på  
bekvämt avstånd tack vare järnvägen. Du tar dig 
snabbt och enkelt hit, också med egen bil. Sedan är 
det bara att bestämma vad du vill göra och upptäcka. 
Våra förfäder valde att bosätta sig här för över 5 000 år  
sedan. Betande djur och rika skördar ger än idag 
möjligheter till framgångsrik lokal produktion av  
kulinariska nödvändigheter och läckerheter. Därför kan  
vi med både stolthet och trovärdighet hälsa dig  
välkommen till en plats där det är enkelt att ta för sig 
av det goda livet. Köp med dig något gott hem eller njut  
fullt ut medan du är här. 

Hornborgasjön bjuder på naturens magi varje vår  
när många tusen tranor väljer att samlas här.  
Informationscentralen Trandansen ligger vid vägen  
i riktning mot Skara. 

Är du intresserad av historia som går tillbaka till 
stenåldern finns här fler gånggrifter än någon 
annanstans i vårt land och Ekehagens Forntidsby är 

ett av Sveriges största arkeologiska friluftsmuseum. 
Längs en vacker naturstig har bland annat  
förhistoriska boplatser återskapats. 

Åsle Tå är Sveriges största bevarade bebyggelse av 
backstugor. Här kan du få nya insikter i hur det fattiga 
livet levdes på 1700- och 1800-talen. Den pittoreska 
tågatan kantas av ett tiotal backstugor som står kvar 
på sina ursprungliga platser.

Falbygden är också konstverk och hantverk.  
Många av våra verksamma konstnärer samarbetar 
med konstrundor då de öppnar upp sina ateljéer 
och verkstäder för besökare. Hitta egna favoriter 
bland en mängd museer, utflyktsmål, aktiviteter och 
vandringsleder. Vi vill till exempel rekommendera 
Mössebergs friluftsområde som erbjuder många 
aktiviteter året om för alla åldrar, till exempel  
skidbacke, djurpark och utsiktstorn. 

Välkommen till Falköping!

  Falköping – enjoy the Good Life. Falköping is characterized by the genuine charm and closeness of a small town, and is within convenient reach from Stockholm, Gothenburg or 
Jönköping, either by car or train. Once you arrive, there are plenty of things to see and do. This is an agricultural area, where humans have lived for more than 5,000 years. The fertile land 
is still used to grow high quality crops. Lake Hornborgasjön offers magical experiences in the spring, when thousands of cranes gather here. The Informationcenter Trandansen will help 
you get the most out of your visit. This area contains a large number of graves from the Stone Age. Some of these can be seen at the archaeological open air museum, Ekehagen Ancient 
Village. Åsle Tå is Sweden’s biggest remaining collection of crofters’ cottages, where visitors can experience what life was like in the 18th and 19th century.  Find your own favourites 
among our museums, sights, activities and walking trails. Why not visit the Mösseberg Recreation Area, where visitors of all ages can enjoy activities all year round, including a viewing 
tower, ski slope and animal park. Welcome to Falköping.

Småstadens genuina charm och närhet är Falköpings signum. 
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En historisk småstad för 
äventyr och nöje

SKARA

Kombinera detta med närhet till vacker natur, en otrolig 
kulturskatt och spännande aktiviteter för barnfamiljer. 
Låter det för bra för att vara sant? Det är det inte. 
Det är Skara. Idag är Skara en bubblande småstad 
där du kan botanisera bland de små personliga  
butikerna i den pittoreska stadskärnan. Mitt i centrum 
hittar du stadens stolthet – Domkyrkan – med sina 
två pampiga, gotiska torn. Njut av småstadens lugn, 
samtidigt som du har nära till äventyren. 

Strax utanför Skara finns Skara Sommarland med 
Skandinaviens största vattenpark, racingbanor och 
häftiga åkattraktioner – ett besök här är helt klart 
sommarens verkliga höjdpunkt! Här kan du testa  
attraktioner som Big drop, Snakepit och Airboat, 
visst låter det kittlande? Nära Sommarland ligger 
Axevalla travbana som är en av de största i Sverige. 
Här bjuds det in till trav året om, och under sommaren  
kan du uppleva en riktig travfest. Gör som 30 000 
andra och kom till Stochampionatshelgen, där det råder 
en oslagbar stämning och festen pågår i dagarna tre. 

Som kontrast till det fartfyllda, det händelserika och 
det spännande finns naturen och kulturen alldeles 
runt knuten. Ta en tur till Varnhem och besök kloster- 
staden med den magnifika klosterkyrkan. Här går 
dessutom pilgrimsleden förbi som tar dig ut i underbar  
natur där du kan känna lugnet och friheten. 

Vänder vi härifrån blicken åt sydväst är det inte långt 
till Hornborgasjön där du om våren kan uppleva 
tiotusentals tranor som varje år bjuder upp till dans. 
I närheten hittar vi berget Billingen och Vallebygden. 
Där kan du fiska och vandra i inte mindre än sex olika 
naturreservat. Glöm inte badkläder, här sägs det 
finnas 365 sjöar!

Under sommaren är Skara dessutom ett riktigt  
centrum för evenemang. Njut av utomhusbio, sommar- 
teater och de härliga Skarakvällarna som bjuder på 
förstklassig underhållning mitt i Skaras hjärta. 

Välkommen hit! 

   Skara is a picturesque small town where you can botanize among the small genuine shops. In the city center you find the pride of Skara – the cathedral with its two gothic towers. 
Enjoy the tranquility of the small town at the same time as you have the adventures right around the corner. Just outside Skara you find Skara Sommarland that has Scandinavias largest 
waterpark, racing tracks and fierce attractions. Not far away from Sommarland you find Axevalla horse racing course. You can enjoy harness racing all year round, and in the summer 
there is a real racing feast. Join 30 000 other people on Stochampionatet – a race weekend with incredible atmosphere. As a contrast to all the excitement and adventure, the nature 
and the culture is waiting closeby. Take a trip to Varnhem and visit the monastery town and its impressive church. The pilgrim walking trail passes the area and takes you to wonderful 
nature where you can feel the freedom and serenity. From here, turn towards the south west. We are close to Lake Hornborga where you can experience tens of thousands cranes 
during the spring. Close by you also find the mountain Billingen and the Valle area. Go fishing and hiking in six different nature reserves, and do not forget your swimwear! Rumor has 
it that there are 365 lakes here! During the summer Skara is a real center of events. Enjoy outdoor cinema, summer theatre and the appreciated Skara nights that provides first class 
entertainment, right in the heart of Skara. 

Tänk dig gamla, vackra hus med småstadscharm, mysiga  
caféer och en levande stadskärna ...  

En stad att upptäcka  
och tycka om

SKÖVDE

Uppe på berget Billingen möts du av urskogen med 
alla tänkbara friluftsaktiviteter, från en stillsam 
skogspromenad och långa skidturer i spåren till en 
fartfylld resa nedför slalombacken eller i MTB-spåren.  
Billingens Fritidsområde är ett officiellt Vasalopps- 
center, så här hittar du alla förutsättningar att träna 
inför svensk klassiker året om!

Vid bergets fot finns Skaraborgs mittpunkt. Det är  
hit över en kvarts miljon människor i närområdet 
åker för att äta, dricka, festa och leva. Ett stenkast 
från centrum hittar du dessutom Boulognerskogen 
– vår fina stadspark med mysiga promenadstråk 
och en konstgjord badsjö som svalkar skönt under 
sommarmånaderna. 

Skövde har ett brett utbud för alla besökare, oavsett 
ålder, intresse och plånbok. Arena Skövde har flera 
år i rad utnämnts till Sveriges bästa äventyrsbad. 

Kulturhuset är Sveriges äldsta och fylls av spännande 
evenemang och utställningar året om. Och varje år 
när sommaren förvandlas till höst arrangeras Mat-
festivalen, en av Sveriges äldsta och största stads-
festivaler, då hela innerstaden förvandlas till en enda 
stor fest.

I Skövde finns dessutom goda förutsättningar för 
både arbete och utbildning. Tack vare de olika utbild-
ningarna inom dataspelsutveckling kan vi stoltsera 
som en spelstad att räkna med. Här både startar och  
frodas dataspelsföretag, och efter storstadsregionerna  
är Skövde den plats där utvecklingen är som  
intensivast i Sverige. 

Du tar dig lätt till Skövde med tåget, det tar bara en 
timma från Göteborg och två timmar från Stockholm.

Välkommen till Skövde!

  Between Stockholm and Gothenburg, between city and small town. That’s where you find Skövde. On our mountain Billingen you can experience the forest with all kinds of  
activities, from quiet forest walks and long cross country skiing tours to an exciting journey down the ski slope or in the MTB-tracks. By the foot of the mountain you find Skövde.  
This is where a quarter of a million people in the surrounding areas come to eat, drink, feast and live. Only a few steps from the Centre you find Boulognerskogen – our city park with  
cozy walking trails and a manmade swimming lake that will cool you down during the summer. In Skövde you find a wide variety of activities – visit Arena Skövde indoor adventure  
waterpark, see exhibitions and concerts at Skövde Cultural center or experience our extraordinary Food festival that is hosted at the end of each summer. It is easy to get here –  
the train only takes one hour from Gothenburg and two hours from Stockholm. Welcome to Skövde!

Mellan Vänern och Vättern, mellan Stockholm och Göteborg 
och mellan storstad och småstad. Där finner du Skövde.
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Naturen är en läkande kraft för stressade nutidsmänniskor. Det är allt fler  
forskare överens om. Årstidernas växlingar ger variation i aktiviteter och upplevelser.  

Vårt landskap bjuder på allt från vidsträckta vyer över slätter och hedar till stigar  
i löv- och barrskog och platåberg med en helt unik karaktär.

  Experience nature. Spending time in nature can be healing and help recharge your batteries. Find your favourite place among plains, moors, forests and mountains.

NATUR

VALLEVÄGEN
På den västra sidan av Billingen breder  
ett böljande landskap ut sig. Om våren 
översköljs det av vita körsbärsblommor,  
om sommaren står vägkanten i färggrann 
blom, om hösten tar de färgsprakande 
träden över och vintermånaderna bjuder 
på gnistrande rimfrost – det är ett landskap 
som taget ur sagorna. 

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

Läs mer på www.vallevagen.se 
  On the west side of the mountain Billingen, a rolling landscape spreads out. Each season comes 

with a new experience, from a blooming landscape to one covered in crispy frost – it is a landscape that 
belongs in the fairytales. Here you find Vallevägen. The entrepreneurs of the countryside has gathered 
in a union to make it easy for visitors. Stay the night in a hostel or personal B&B’s or visit artists and 
farmshops that are all situated in this beautiful area. 

AXEVALLA HED Under 1700-talet och fram till början av år 1900 användes 
Axevalla hed som övningsplats och förläggning för Skaraborgs- och Västgöta 
regemente. Heden är idag en härlig plats för vandring. Från de fria vidderna  
har man utsikt mot Billingen och Valle. Blunda och föreställ dig hur kavalleriet 
dundrade fram här med sina hästar! Koordinater 58.395833°, 13.5825°

  Axevalla hed was used as a training ground for the military from the 1700s until the beginning of the 1900’s. Today it is a nice spot for  
hiking with views towards Mount Billingen.  

GARPARÖRS NATURRESERVAT  På Billingen ligger Garparörs  
naturreservat – här finns en promenadslinga som går igenom vackra  
bokskogar, betade hagmarker och som tar dig på en utflykt under  
äppelblommen om våren. Detta är en pärla som inte får glömmas bort! 
Koordinater 58.498333°, 13.836389°

  In Garparör you find a walking trail that takes you through beech forests, grazed pastures and the blooming apple trees  
during the spring. 

Turistbyrån tipsar!

Naturliga  
       upplevelser FO
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NATUR

INFORMATION & KONTAKT
Naturum 010-224 50 10 
www.hornborga.com

DAGENS TRANANTAL 
Tel 0515-88 70 38

NATURUM
+58° 19´ 27,38”    +13° 35´ 17,87”
Öster om Hornborgasjön och söder 
om Varnhem. Följ skyltar.

TRANDANSEN
+58° 16´ 31,80”    +13° 29´ 10,29”
Sjöns sydspets, längs riksväg 184.

Hornborgasjön är en magisk upplevelse
Hornborgasjön förenar Skövde, Falköping och Skara. Miljön här är resultatet av Sveriges enskilt största  
naturvårdsprojekt. Den förut nästan torrlagda sjön restaurerades och fick nytt liv under 1980-talet.  
Från mars till april bjuder tranorna upp till dans vid sjöns sydspets. Men sjön har mycket mer än tranor  
att erbjuda. Här finns ett naturum, vandringsleder och en väl utbyggd service för dig som önskar  
stanna i området några dagar. Njut av den behagliga friden!

Runt sjön finns goda boendemöjligheter och alla förutsättningar att få smaka typisk västgötsk  
mat av lokala råvaror. Missa inte nya Café Doppingen. 

Läs mer på www.hornborga.com och www.visithornborgasjon.se

  Lake Hornborga – Enter a magical world.  A visit to Lake Hornborga is a magical experience. The lake is the result of an extensive and unique restoration program and today it attracts birds and many other 
types of wildlife. Surrounded by a breathtaking landscape, the lake truly has something to offer any visitor and each season has its own special charm. From March to April the cranes are dancing. They gather at the 
southernmost point of the lake where the record is 26,500 cranes at the same time! Each year around 150,000 people visit the information center Trandansen which provides a unique mix of natural experiences 
and festival feeling. But the lake has much more to offer. A good start for anyone wanting to explore the area is a visit to Naturum Hornborgasjön, a visitor’s center situated on the eastern shore. Naturum offers 
many activities, including guided tours and an exhibition about the history of the lake. 

VÅR
Våren är en ljuvlig tid vid Hornborga- 
sjön. Rekordet är 26 500 tranor vid 
ett och samma tillfälle. I mars och 
april kommer det 150 000 besökare 
till informationscentralen Trandansen 
för att njuta av skådespelet. Det är  
en blandning av folkfest och natur-
upplevelse!

SOMMAR
Under sommarhalvåret förvandlas 
sjön till en hektisk barnkammare.  
Naturum Hornborgasjön, som ligger 
vid Fågeludden på sjöns östra sida, 
har tre gömslen där du kan se  
familjelivet på nära håll. Här kan du 
även se en ny utställning om sjön, få 
tips på utflykter eller hänga med på 
en guidad vandring.

HÖST OCH VINTER
Ett besök på hösten kan vara oför-
glömligt. Den svala höstluften vibrerar 
av liv när det åter samlas tusentals 
tranor vid Hornborgasjön. De är nu på 
väg mot sina övervintringsområden i 
Sydeuropa. Även vintern bjuder på re-
kreation. När isen lägger sig förvandlas  
sjön till kung Bores allra vackraste 
salsgolv, perfekt för skridskoåkning. 
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Café Doppingen
Närproducerat. Ekologiskt. Hembakt. Det är tre ord som beskriver det nya 
caféet vid naturum Hornborgasjön. Här kan du slå dig ned i den öppna, luftiga lokalen. 
Cafét är vackert både på utsidan och insidan, och har fått sina särskilda drag och sin 
känsla från naturen omkring. Solstrålarna lyser in genom de stora, vackra glaspartierna 
som gör att du har enastående vyer över Hornborgasjön. Utanför fönstren löper en stor 
terrass där du kan sitta i vårens värmande strålar och beundra Hornborgasjöns unika 
prakt. Det finns dessutom en eldstad som kan användas både ute och inne.  
      Njut av goda bakverk, lättare maträtter och smörgåsar. Här finns något för alla – 
såväl goda vegetariska som veganska alternativ. 

  The café serves organic and locally produced pastries, sandwiches and light lunches. Sit down in 
the open venue and enjoy the outstanding views over Lake Hornborga. Outside the windows there is 
a large terrace where you can bask in the sunlight and admire the lake and its magnificence. You can 
also find both vegetarian and vegan alternatives.  

Lämna in denna sida på  
naturum Hornborgasjön 
senast 30/9 2018 och få  
en liten present!

Våra öppettider finns på 
www.hornborga.com

Hand in this page to naturum  
Hornborgasjön before Sep 30 2018 to  
get a small gift. You can find our opening 
hours at www.hornborga.com.

Tel: 010-224 50 10 •  www.hornborga.com
naturum.hornborgasjon@lansstyrelsen.se  

Klura med naturum Hornborgasjön
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Hjälp fågeln!/Help the bird!
Jag vill ha en likadan fågelholk som 
min kusin. Kan du rita dit bitarna som 
saknas? Färglägg gärna holkarna!

I want a birdhouse that looks like my cousin’s.  
Could you please add the missing parts?  
Could you also colour the houses?

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

www.hornborga.com

NATUR

Följ Café Doppingen på Facebook
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NATUR

Runt om i Skaraborg berättar lämningar i naturen om livet som  
levdes här för många tusen år sedan. Både historisk och arkeologisk  
forskning lyfter fram våra bygder som några av de allra viktigaste att  
lära känna om vi vill förstå hela Sveriges förflutna.   
      Här tog omvandlingen från ett samhälle präglat av jakt, fiske och  
insamling till jordbrukssamhället sin början. Och ingen annanstans är  
övergången till det nya sättet att leva under yngre stenåldern lika  
tydlig som i kulturlandskapet som präglar vårt område.

5 000 ÅR AV UTVECKLING
På Falbygden minner väldiga megalitmonument – både på 
den omgivande landsbygden och inne i själva Falköping – 
om hur de första bönderna i landet begravde sina döda 
och markerade sin närvaro för eftervärlden. Här finns inte 
mindre än 2/3 av alla gånggrifter i Sverige, det vill säga stora 
gravmonument av kolossala stenar. 
      En mycket speciell och märklig plats är Ekornavallen, ett 
gravfält som vi vet användes kontinuerligt från stenåldern till 
yngre järnåldern. Här finns såväl gånggrifter, en hällkista, ett 
röse och domarringar, som stensättningar och bautastenar. 
Den största gånggriften kallas Girommen, som betyder 

jättekvinnans ugn. Den är idag stenfylld för att undvika ras.  
En av gånggrifterna vid Luttra är känd för sin imponerande  
profil och brukar därför få stå som symbol för Falbygden  
och dess forntid, trots att den egentligen är skadad.  
      I Karleby finns hela 13 gånggrifter längs med lands- 
vägen, en av dem är Nordens största gånggrift, Ragnvalds 
grav, och i sluttningen nedanför finns kända boplatser  
från samma tid. 
      På Falbygdens museum och hos Turistbyrån i  
Falköping kan du få en folder med information om de  
olika fornlämningarna. 

Här levde människor för  
     många tusen år sedan

Läs mer på www.falkoping.se/turism 

   Where humans have lived for thousands of years. All around Skaraborg are remains from ancient times. This was where Sweden began to change from a society based around hunting, fishing and 
gathering into an agricultural society. 5,000 years of development. Two thirds of Sweden’s passage graves are found here in the Falbygden area. A particularly remarkable site is Ekornavallen, a grave field used 
continuously from the Stone Age until the early Iron Age. Other important ancient graves can be found in Luttra and Karleby, the site of Scandinavia’s biggest passage grave. For information about ancient 
remains, visit Falbygdens Museum or the Tourist Office in Falköping. 

Checklista för turister  
Checklist for tourists

  Blå buss Blue bus

  Blåbär Blueberry 

  Brygga Pier

  Får Sheep

  Hare Hare

  Höbal Hayball

  Katt cat

  Kräfta Crayfish

  Ladugård Barn

  Mygga Mosquito

  Rondell Roundabout

  Sjö Lake

  Slalombacke Skislope

  Snö Snow

  Traktor Tractor

  Trana Crane

  Torg Market Square

  Volvobil Volvocar

  Åker Field

  Älg Elk

SETT  
SEEN

FOTAT  
PHOTGRAPHED

SMAKAT  
TASTED 
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Askeberga ligger strax utanför det lilla samhället Tidan, och när du kommer hit möts du av ett  
riktigt mysterium. Här står 24 klumpformade, två meter höga, stenar uppställda i en 55 meter 
lång och 18 meter bred oval. Det vanligaste bland skeppssättningar är att de har stävstenar 
som utgör en för och en akter, men detta saknar Askeberga. Trots detta har stensättningen 
antagits vara just en skeppssättning.  

Varför stenarna står i en båtform vet vi inte, men det antas ha samband med  
resan till dödsriket i fornskandinavisk religion. I omgivningarna finns flera lämningar  
från järnåldern och äldre medeltid som vittnar om en rik bygd med välmående  
jordbrukssocknar. Stenkyrkorna i Sveneby, Vad, Götlunda och Flistad byggdes alla  
på 1100- och 1200-talen. 

  Askeberga is a real mystery. 24 large rocks have been arranged in a huge oval. The most common kind of ship barrows have stem  
stones that mark the front and the stern. Why the stones stand in the form of a boat, we don’t know. It is believed that it has something  
to do with the journey to the realm of death in Old norse religion. In the surroundings there are remnants from the ironage and older  
medieval times that testifies of a rich district with prosperous agricultural parishes. You can experience the area on your own by using  
the web app Kulturväg Skaraborg (www.kulturvag.nu).

En gåta väntar på sitt svarVATTENFALL, BÖLJANDE  
HAGMARKER OCH  
PAMPIGA UTSIKTER

NATUR

I det natursköna området kring Hornborgasjön finns flera olika vandringsleder 
att välja på. Promenera kortare leder på rullstensåsar intill Hornborgasjöns 
kant, gå genom gröna ekhagar och blommande hagmarker eller välj en led 
som tar dig från Fågeludden till Ytterberg.  
       Vill du ge dig på en flerdagsvandring i närområdet hittar du vandrings- 
leden Billingen Runt som tar dig genom det böljande Valleområdet, förbi 
vattenfall och utmed imponerande diabaspelare. Dessutom går Pilgrimsleden 
Skaraborg genom området och öppnar upp till ett nät underbara Pilgrimsleder 
i Västra Götaland. 

  In the area around Lake Hornborga there are several walking trails to choose from. Do shorter walks on the boulder ridges next to the lake, walk 
through green oak landscapes and blooming pastures or choose a path that takes you from Fågeludden to Ytterberg. If you want to do a multi-day 
walk nearby you find the walking trail Billingen Runt (around Billingen) that takes you through the rolling hills of the Valle area, passing waterfalls and 
impressive nature. The pilgrim trail also goes through the area.

”Monumentet i Askeberga är en 
av de mest fascinerande gåtorna 
i Sverige. Men mysterier är till för 
att lösas, och de närmaste årens 
utforskning kan mycket väl  
resultera i att vi får skriva om 
väsentliga bitar av vår förhistoria”

DICK HARRISON

NATURRESERVATET ÅLLEBERG  Ett trevligt utflyktsmål – särskilt för promenader 
med picknick. Flera vandringsleder tar dig runt berget, både på platån och i branterna. 
På flera ställen har du en fantastisk utsikt över vackra Falbygden. Ålleberg är också ett 
sägen- och mytomspunnet platåberg. Ållebergs ryttare sägs enligt berättelsen stå i full  
rustning och sova i ett hemligt bergrum för att kunna rycka ut om Falköping är i fara. 
Koordinater 58.134167°, 13.603056°

  Ålleberg is a nice spot for hikes and picnics. Several hiking trails lead around the mountain, both on the plateau and on the slopes. On several 
locations you have a stunning view over Falbygden.

Turistbyrån tipsar!

Här finns mycket att upptäcka på egen hand eller med hjälp av 
webbappen Kulturväg Skaraborg – www.kulturvag.nu
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Genom landskapet sträcker sig Kulturväg  
Skaraborg, en väg med brunvit skyltning som 
visar dig de allra bästa smultronställena lands-
bygden utanför våra städer har att erbjuda.  
     Här hittar du inte bara intressanta historiska 
platser, utan också härliga gårdsbutiker som 
tar dig närmare den lokala maten, konstnärer, 
loppisar, naturreservat med härliga promenad- 
stigar, unika B&B’s och en mosaik av badsjöar. 

Välj själv hur du tar dig fram – en cykeltur  
från boende till boende, förbi blommande 
körsbärsträd och svalkande badsjöar  
eller med bil för en klassisk roadtrip en  
härlig söndag?  
     Besök www.kulturvag.nu för att planera  
din runda och se vilka platser som ligger utmed 
kulturvägen – den är väl värd en omväg. 

     KULTURVÄG SKARABORG  
– VÄL VÄRD EN OMVÄG

För miljoner år sedan trängde vulkanisk magma upp genom 
sprickor i urberget. Där det hårda diabaslagret var som störst 
skonades de mjuka underliggande bergarterna. Så skapades de 
cirka 300 meter höga platåbergen. Omgivningarna fortsatte att 
skulpteras av den ena istiden efter den andra, och på sluttning-
arna av bergen bildades det böljande camelandskapet med 
vackra rullande kullar. 

De tre platåbergen som präglar vårt landskap heter Ålleberg, 
Mösseberg och Billingen. Här hittar du vandringsleder och 
picknickplatser i de många naturreservaten. Den unika naturen 
som platåbergen ger förutsättningar för är varierande och troll-
bindande – vad sägs om ett orkidéparadis, mäktiga vattenfall, 
ramslöksfyllda slänter eller ett körsbärsblommande sagoland?

PLATÅBERGEN 
bjuder på naturupplevelser  
utöver det vanliga

Trakterna kring Skövde, Skara och Falköping präglas av våra speciella platåberg. 
Den här typen av berg hittas i Sverige främst, just här i Västergötland.

NATUR

VÅMBS ÄNGAR En solig försommardag när smörblommorna börjar blomma, 
då är det perfekt att packa picknickkorgen med en filt och lite jordgubbar och 
efter bege sig till Våmbs ängar. Här kan du slå dig ned på blommande ängar 
och njuta i solskenet – nära Skövde, men det känns som om det är långt borta. 
Koordinater 58.372778°, 13.802222°

  Våmbs meadows are perfect for a visit on a sunny early summer’s day when the buttercups have started to bloom. Sit down in the 
flowering meadows and enjoy the sunshine!

Turistbyrån tipsar!

ÖKULL Ta med picknickkorgen och vandra ner i någon av de jättestora dödis-
groparna i Ökulls naturreservat. Väl på botten ser du inget annat än himmel. 
Superhäftigt! Koordinater 58.3925°, 13.620556°

  Visit one of the giant dead-ice depressions in Ökulls nature reserve. When you are standing on the bottom you see nothing else but the 
sky when you look up. 

Turistbyrån tipsar!

Utanför Falköping, Skara och Skövde hittar du ett landskap som är rikt  
präglat av historien. Ett område som formats av inlandsisen, och som har  
bebotts ända sedan stenåldern. 

  Outside of Falköping, Skara and Skövde you find a landscape that is deeply influenced by history. Through the landscape you can 
follow Kulturväg Skaraborg, a road with a brown and white signage that shows you our favorite spots on the countryside outside of our 
cities. Explore interesting historical sights, farmshops, artists, fleemarkets, nature walks, lovely B&B’s and a mosaic of swimming lakes. 
Visit www.kulturvag.nu to plan your route – it is well worth a detour!
 

  Our region is characterized by our plateau mountains and this type of mountain is mainly found here. Millions of years ago, volcanic magma forced through cracks in the primary rock. Where the 
diabase layer was at its largest, the soft underlying rocks were spared, and that is how the mountains were formed. The beautiful came landscape and its rolling hills on the slopes of the mountains 
was formed by the ice ages. The three mountains are called Ålleberg, Mösseberg and Billingen. Here you find a lot of walking trails and picnic spots in the plentiful nature reserves. The unique on the 
mountains is varying and enchanting – how about an orchid paradise, grand waterfalls or cherry blossoming wonderlands? 
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NOHLMARKEN
Nohlmarken på den södra sidan av Billingen har genom röjning, 
slåtter och djur på bete blivit ett av Skövdes mest artrika  
områden. Naturreservatet är speciellt känt för alla de orkidéer 
som växer här – till exempel ängsnycklar, skogsknipprot, brud-
sporre och tvåblad. En tredjedel av Sveriges alla orkidéeskorter 
finns här. 

  Nohlmarken has become one of Skövdes most diverse areas. It is mostly famous for the  
different kinds of orchids that grow here – for example marsh orchid, fragrant orchid and  
twayblade. A third of all species of orchids that grow in Sweden are found here. 

SILVERFALLET
Vid Silverfallet kastar sig vattnet 60 meter utför berget. Kom gärna 
hit på våren då vattenfallet och den rika lundfloran med bland 
annat blåsippor, lungört, smånunneört, vårlök och svalört är 
särskilt sevärda. Under sommaren torkar bäcken ut helt. En vinter-
vandring upp längs fallets isformationer är också spännande.

  The Silver fall is best visited during the spring when the waterfall and the grove flora with its 
hepaticas, anemones and small corydalis are at its most impressive state. A winter hike next to the 
frozen waterfall is also a true experience. 

RYDS GROTTOR
Här är utsikten över Skövde och slätten i öster fantastisk.  
Grottorna är en klyfta som öppnats upp vid ett bergskred.  
De mäktiga diabaspelarna har glidit ut tio till 20 meter på den 
underliggande lerskiffern. Här finns dessutom en iordningställd 
grillplats. Norr om Ryds grottor ligger Ymsingsborg, en  
gammal fornborg.

  At Ryds Grottor (Ryds Caves) the view to the east is amazing. The caves are a gap that has  
been opened up during a landslide. The impressive diabase pillars have drifted out around ten  
to 20 meters. There is also a prepared barbeque. 

RHODODENDRONDALEN
Här i Rhododendrondalen i Skövde är främmande växter och 
träd som till exempel ginkgo-trädet planterade. Vackrast är  
området i maj då de jättelika rhododendronbuskarna blommar. 
Du tar dig hit via en gångväg utmed slalombacken på Billingen.

  In Rhododendrondalen you find foreign plants such as the Ginko-tree. The area is most  
impressive during May when the giant rhododendrons are blooming. 

JÄTTADALEN – ÖGLUNDA GROTTA
Vid Jättadalen framträder den vulkaniska diabasen som lodräta stup. 
Vid Öglunda grotta, en kilometer söderut, har de imponerande 
blocken ställt sig på kant och formar ett grottliknande rum. Här vän- 
tar också en härlig utsikt över Vallebygden. I fjärran finns Kinnekulle 
och vid klart väder kan du även se Vänerns vatten glimma.

  At Jättadalen the diabase appears as vertical cliffs. At Öglunda grotta (Öglunda cave) around 
one kilometer to the south, the cliffs have formed a cave-like room. The area also provides an 
impressive view over the Valle area. 

EAHAGEN – ÖGLUNDA ÄNGAR
Eahagen och Öglunda är en del av det mjukt kuperade kameland- 
skapet med kullar, moränryggar och sänkor. I reservatet finns en 
mosaik av ädellövskog och små öppna betesmarker. Njut av en 
rik och unik växtlighet av till exempel ek, alm, oxel, lind, hassel 
och hagtorn. Vid sjön Ämten finns en fin liten badvik.

  Eahagen and Öglunda are part of the soft rolling landscape with moraine ridges and sinks. In 
the nature reserve you find a mosaic of deciduous forest and open pastures. Enjoy a rich and unique 
flora including oak, elm, whitebeam and hazel. At the lake Ämten you find a small swimming bay. 

SKOGASTORP
Naturreservatet Skogastorp vid Plantaberget bjuder på lövskogar, 
naturbetesmarker, alvarmarker och extremrikkärr. Men mest känt är 
området som Västergötlands främsta orkidéparadis – brudsporrar, 
ängsnycklar, skogsnycklar, blodnycklar, flugblomster, tvåblad och 
kärrkniprot. På våren är sluttningarna även översållade av blåsippor.

  Skogastorp offers deciduous forest, nature pastures and bare limestone lands. The area is 
mostly famous as the foremost orchid paradise in Västergötland – fragrant orchid, marsh orchid,  
fly orchid, twayblade and marsh helleborine. 

NOLGÅRDEN NÄS
Nolgården ingår i ett sex kilometer långt ås-system. Här blommar det  
ståtliga fjädergräset, eller stipagräset som det också kallas, rikligt. 
Det växer endast här och på två andra lokaler i Sverige, också de nära  
Falköping. 

  Nolgården is part of a six kilometer ridge system. Here you can see the stately feathergrass  
blooming. It only grows here and on two other places in Sweden, also close to Falköping.  

Hitta din favorit bland naturreservaten
Naturreservat är områden som är så värdefulla att de skyddas av lagen. De kan vara viktiga för 
människan, djurlivet, växtlivet, naturens karaktär eller för sina jord- och bergarter. Flera av våra 
naturreservat är lätta att nå och väl värda en utflykt.

  Find your favourite among the nature reserves. Nature reserves are areas that are so valuable that they are protected by the law. They can be important for the human or for the flora  
and fauna. Several of our nature reserves are easy to reach and well worth a visit! 

NATUR
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På Billingen finns flera motionsspår och leder, bland annat  
den populära Billingen Runt som sträcker sig förbi fritidsområdet 
och låter dig utforska hela berget och dess fantastiska natur.  
På fritidsområdet finns goda möjligheter till löpträning men 
också fiske, gym, mountainbikespår, utomhusbad, grillplatser 
och boende.  
     Vintertid erbjuder berget isbana, pulkabacke, längdskidspår 
och slalombacke med Fun Park. Så fort det blir kallt nog tillverkas 
konstsnö till slalombacken, men också till längdskidspåren.  
De flesta vintrar prepareras också skidspår med natursnö.  
Billingen höjer sig 300 meter över havet, och här uppe är det 
ofta vinter även när det är grått väder på andra håll.  
     Har du en gång besökt berget är det inte svårt att lista ut 
varför Skövdeborna är stolta över sitt berg. Det är lätt att bli 
förälskad i Billingen.

Läs mer på www.billingen.nu 

AKTIVITETSPLATSEN är en utmärkt plats för dig med  
barn. Rutschkana, klättervägg, en linbana och mycket  
mer, allt byggt i trä. Där finns också grillplats för den  
som är sugen på att grilla. Vill man grilla mer avskilt är  
Hållsdammen en mysig plats som också inbjuder till  
grillfest. Längs sjöns strand finns eldstäder och vindskydd 
perfekta för både stora och små sällskap. 

  Following the winding paths on Billingen is a lovely, relaxing experience. A feeling of peace 
and tranquility spreads throughout the body. During spring, every slope is filled with anemones – it 
is almost like a white duvet that hugs the mountain. There are several exercising tracks and walking 
trails to choose from – among these the popular Billingen runt (around Billingen) that goes past the 
recreational area and lets you explore the whole mountain and its amazing nature. On Billingens 
recreational area there are good possibilities for running, but also fishing, mountainbike tracks, 
outdoor swimming, barbeques, accommodation and gym. During the winter there is an outdoor 
ice rink, sledding hill, cross country skiing tracks and a ski slope with fun park. If you have visited 
the mountain once it is not hard to understand why the inhabitants of Skövde are proud of their 
mountain – it is easy to fall in love with Billingen!

Ett berg av upplevelser
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BILLINGEN är ett officiellt  
Vasaloppscenter för cykel, löpning 
och längdskidor. Det innebär att 
du har utmärkta förutsättningar 
för att träna inför Vasaloppet 
och de andra lopp som ingår i en 
svensk klassiker.

NATUR

Att vandra på Billingen längs ringlande stigar är som 
balsam för själen. En känsla av lugn och frihet sprider 
sig genom hela kroppen. Om våren fylls varenda slänt 
och dike med blommande vitsippor, nästan som ett 
stort vitt täcke som värmer hela berget och förbereder 
det inför sommaren.

FOTO: JESPER ANHEDE/TUANA
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SKÖVDE KULTURHUS
I Skövde ligger Sveriges första Kulturhus. Ett hus som bjuder 
på upplevelser året om. Upplev skratt, dramatik, rungande 
musikaler och pampig musik. Besök fängslande utställningar 
och njut av spännande dokumentärer och direktsänd opera. 
Skövde Kulturhus välkomnar stolt både professionella upp-
sättningar som lokala produktioner varje år.  
      Kulturhuset bjuder dessutom på spännande upplevelser 
för de minsta; besök Kulturhusets egen skaparverkstad 
Öppen verkstad och pyssla efter ett givet tema eller kom på 
sagostund på biblioteket. Med sitt läge mitt i centrum ligger 
det perfekt för att titta förbi och njuta av en god bit mat på 
restaurang Sällskapet eller slå sig ned för en lugn stund på 
biblioteket – det här huset är till för dig. Välkommen! 

www.skovde.se/kultur 
   Welcome to Sweden’s first Cultural Center. Take part of laughter, drama, musicals  

and grand music. Visit exhibitions and enjoy documentaries and live broadcasted Opera.  
The Cultural Center proudly presents both large professional and local productions each  
year. We also offer activities for children; visit the crafts workshop or join us on story time  
in the library. With the central location it is perfect for a visit to experience culture, or to  
sit down in the restaurant for a good meal.  

KULTUR

Kultur med konst, teater, historia, 
musik, nöjesliv, hantverk och  
utställningar ger ett gott liv.  
      Låt din egen kulturresa ta sin 
början just här och nu. Det finns så 
mycket att upptäcka och uppleva. 
Varsågod!

  A richer life. Art, theatre, history, music, entertainment,  
crafts, and exhibitions are enriching. Start your cultural  
journey here.  

Ett rikare liv

LETAR DU EFTER KONFERENSLOKALER? 
Här hittar du lokaler för både stora som små sällskap.

Kulturfabriken Skövde
Skövde Stadsmuseum och Skövde Musikskola utgör  
Kulturfabriken. Lokalerna har nyligen genomgått en grundlig  
renovering, och när hela museet är färdigställt kan du botanisera 
i magasinet och se historiska föremål eller besöka någon av de 
spännande tillfälliga utställningarna, och har du tur klingar ljuv 
musik i lokalerna. Passa också på att lära dig mer om Skövdes 
historia i den fasta utställningen, eller skapa ljud och bild i det 
interaktiva rummet. Under hösten 2017 planeras alla delar av 
Kulturfabriken stå färdiga.

www.skovde.se/kultur/stadsmuseum 
  At the city museum in Skövde you can see historic objects or visit one of the temporary  

exhibitions. If you are lucky you will hear beautiful music during your visit since the facilities are 
shared with the local music school. You can also learn about the history of Skövde or create sound 
and images in the interactive room. The facilities have gone through a thorough renovation and  
will be completed during autumn 2017.

 

Binnebergs Tingshus 
Tingshuset från 1750-talet var tingshus fram till 1891.  
Det är mest känt för upproret 1710 då en kronofogde  
blev ihjälslagen här. Byggnaden är ett byggnadsminne  
och används för bland annat utställningar och konserter. 
Här finns också ett tingshus och skolmuseum.  
Guidning och kaffeservering enligt överenskommelse. 

Läs mer på www.binneberg.se
   The Courthouse dates from the 1750s and functioned as a court through to 1891.  

Now a listed building. Binnebergs Tingshus is used for temporary art exhibitions.
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LÖFWINGS
ATELJÉ
& KROG
I de natursköna trakterna vid
Hornborgasjön ligger Löfwings 
Ateljé och Krog, en kulturoas för  
alla sinnen.

Där konstupplevelsen i kombination  
med det goda köket skapar en
minnesvärd upplevelse.

Varmt välkomna !
www.lofwings.se

Välkommen till  
 Lassagården
En kreativ oas alldeles intill Stallsiken och  
Trädgårdsstaden i Skövde. Här kan du njuta av  
konst som skulptur, keramik och måleri och du kan  
även prova att dreja.    
      Sommartid kan du ta en fika eller avnjuta Sixtens 
goda hamburgare, kanske med ett glas vin eller öl  
i ekarnas skugga! I vår servering är allt så ekologiskt  
och närproducerat som möjligt, till exempel kött  
från Spännefalla Gårdsslakteri. Här görs också egna 
goda veganburgare!

www.lassagarden.se
   A creative oasis in Skövde. Enjoy art and sculptures, ceramics  

and paintings. You can even try pottery! During the summer you can 
have Swedish “fika” with a cup of coffee and pastries, or enjoy Sixtens 
tasty burgers, both regular and vegan. Everything is as eco-friendly  
and locally produced as possible.

Levande historia 
På Ryttmästarbostället vid Simsjön bevaras byggnader, möbler  
vapen och bruksföremål från indelningsverkets tid. Som besökare får 
du ta del av de unika samlingarna och fascineras av den historiska miljön. 
Byggnaderna är en rekonstruktion efter Erik Dahlbergs ritningar 1687. 
     Kavallerimajoren Bernhard Englund har fått flera utmärkelser för 
arbetet med Ryttmästarbostället och sitt inspirerande sätt att föra 
historien vidare. 2012 utsågs han till ”Årets samlare” av tidningen  
Antikvärlden och Antikmässan i Älvsjö. Han har även fått HM Konungens 
Pro Patria-medalj. Boka guidning för bästa möjliga upplevelse. 

Läs mer på www.ryttmastarbostallet.nu
  Ryttmästarbostället by Simsjön shows buildings, furniture and everyday objects from the 17th century. 

Cavalry Major Bernhard Englund is the man behind this inspiring and interesting collection. Book a guided  
tour to get the most out of your visit.  

  In the beautiful regions around lake Hornborga you find Löfwings Ateljé och Krog, a culture oasis for all your sins.  
Where the art experience in combination with the cuisine creates a memorable experience. Welcome!

KULTUR

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

Titta, lyssna och läs mer på opera.se
   GöteborgsOperan presents performances for both children and adults.  

Popular elements are the Saturday concerts (free entrance) and the lunch concerts.  
The artists of the Opera give a wonderful performance, and during the lunch  
concerts we serve soup. Welcome!
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Gudhem – medeltida kvinnokraft
I Gudhem drev cisterciensernunnorna framgångsrikt sitt innovativa företagande  
under nästan 400 år. Hit kom 14-åriga flickor från Sveriges välbärgade familjer för  
att få sin högre utbildning. Du får ta del av de medeltida kvinnornas historia mitt  
bland nunnornas ståtliga byggnadsverk och trädgård. 
      Mest känd i Gudhem var drottning Katarina. När hennes make kung Erik – den 
läspe och halte – Eriksson dog 1250, donerade hon en stor förmögenhet till Gudhem 
och flyttade hit. Här är hon också begravd i en ståtlig sarkofag. I klostermuseet kan  
du se en gjuten kopia av den skulpterade lockhällen, med en bild av drottningen. 
      Vid dagens klosterruin finns också en liten örtagård med gammaldags rosor  
och kryddor. 

Läs mer på www.gudhem.se
  Gudhem – female power in medieval times. In Gudhem, Cistercian nuns ran a successful business for almost 400 years,  

and this was where girls from wealthy Swedish families were sent for higher education. The best known resident of Gudhem  
was Queen Katarina. She moved here after the death of her husband, King Eric, in 1250 and donated a large sum of money to  
the monastery. She is buried in the monastery church, in a magnificent sarcophagus.

Skaras storslagna Domkyrka
Domkyrkan syns på långt håll oavsett från vilket väderstreck du närmar dig. Den är 
själva symbolen för staden.  
      Den första kända domkyrkan invigdes här omkring 1150, men man tror att det 
fanns en stenkyrka innan och före det en stavkyrka. I början av 1800-talet fick kyrkan  
två platta torn och folk liknade dem vid ett par byxor. Det är därför tornen ibland kallas 
Skaras byxor, trots att de sedan dess fått kopparklädda spiror. Domkyrkan fick sin 
nuvarande gotiska stil i slutet av 1800-talet av arkitekten Helgo Zettervall. Ta dig tid för  
ett besök i kyrkan. Inredningen är unik med bland annat Soopska gravmonumentet 
och Bo Beskows vackra glasmosaikfönster.

  Skara Cathedral. Skara diocese is 1,000 years old, and the oldest in Sweden. The imposing cathedral was built around  
1150 AD, but there was probably a smaller church here before that. Its current Gothic style dates back to the late 1800s.  
The interior is unique – don’t miss the beautiful stained glass window.

Klosterstaden Varnhem
Varnhems kloster grundades  av Cistercienserorden omkring 1150 och var ett  
betydande maktcentrum under medeltiden. Här fanns bördig åkermark och tillgång  
på sten, timmer och rinnande vatten. På 1200-talet var Varnhem landets största 
munkkloster. Utgrävningar gjordes under åren 2005-2008 av den närbelägna kyrk- 
kullen och man fann då flera tusen kristna gravar, daterade från sent 800-tal  
och framåt. Dessutom en intakt kyrkogrund med murad kalksten som anses vara 
Sveriges äldsta bevarade rum! Därmed kunde Sveriges kristna historia tidigare- 
läggas minst 100 år. 
      Klosterkyrkan är gravplats för Stockholms grundare Birger jarl och bland annat 
den Erikska kungaätten.  I samband med reformationen på 1500-talet upphörde 
klosterverksamheten och klosterområdet förföll. Under 1600-talet restaurerades 
kyrkan genom Magnus Gabriel De la Gardies försorg och blev därmed även gravkyrka  
för den De la Gardieska släkten. Den praktfulla barockinredningen, det mäktiga  
strävpelarsystemet och det stora centraltornet är resultat av denna restaurering. 
Övriga klosterbyggnader förföll efter reformationen och inte förrän på 1920-talet 
började man gräva ut de gamla ruinerna.

  Varnhem Monastery was a centre of power during the Middle Ages. In the 1200s, this was Sweden’s largest monastery.  
Stockholm’s founder, Birger Jarl, is buried here. Recent archaeological examinations have shown that Varnhem was where  
Christianity first took hold in Sweden. The monastery was closed in the 1500s, but later restored by Count Magnus Gabriel  
De la Gardie. The magnificent baroque interior and the large central tower were some of the results of this renovation.  
The monastery ruins were left to deteriorate until the 1920s, when they were finally explored. A number of interesting objects  
from this dig are on display in the monastery museum.

www.skarapastorat.se

I Varnhem, 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. 
       Gör en dagsutflykt där du i lugn och ro upptäcker varje plats för sig och lär dig mer om dess 
historia. Du kan också välja att vandra den cirka två och en halv mil långa pilgrimsleden mellan 
det tidigare nunneklostret i Gudhem och munkklostret i Varnhem. Vägen bjuder på unika  
naturupplevelser öster om Hornborgasjön och på Billingen.

  Three historic must-sees. Varnhem, Gudhem and Skara Cathedral get you close to history. For hundreds of years, the monasteries were important centres of power, culture and  
education. Take a daytrip to each site, or walk the Pilgrim Trail between the Gudhem Nunnery and the monastery of Varnhem. 

Tre självklara historiska utflykter

SOLNEDGÅNG VID JÄTTADALEN OCH ÖGLUNDA GROTTA  
Vid Jättadalen och Öglunda grotta, som ligger mitt i det vackra Valleområdet, har 
du perfekt utsikt över nejden ända bort till Kinnekulle. Ta med dig din kvällsmat 
hit och få en underbar stund i solnedgången. Koordinater 58.43°, 13.695556°

  At Jättadalen and Öglunda cave you have a perfect view over the surroundings, all the way to Kinnekulle. Bring a picnic and enjoy  
the marvelous sunset!

Turistbyrån tipsar!

DJUPEDALSGROTTAN  Trolsk, outforskad natur finns närmare än du tror.  
Strax utanför Timmersdala hittar du Djupedalsgrottans naturreservat som är fyllt 
med mossiga stenar, dimmiga våtmarker och ett landskap som närmast kan beskrivas  
som något som John Bauer skulle ha tecknat. I nära anslutning till reservatet finns 
dessutom en grönskande ravin, där du hittar Karl XII’s grotta. Ta alltid med dig GPS 
och vattentäta skor till detta trolska naturreservat – här finns inga stigar och på  
sina ställen kan det vara blött. Koordinater 58.5338889°, 13.696389°

  Magical nature, mossy rocks, misty marshes and a landscape that can be described as something from a painting by John Bauer. A famous  
Swedish painter known for painting trolls in forests. Close to the nature reserve you also find a lush ravine where you find Karl XII’s cave.  
Always bring GPS and waterproof shoes – there are no paths and parts of the nature reserve is wet.

Turistbyrån tipsar!

KULTUR
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A N N O N S

BESÖK VÅRA MUSEER 
PÅ FALBYGDEN
Falbygdens museer är alla en del av vårt rika kulturarv 
och intressanta kulturhistoria. Gör en spännande  
upptäcktsresa i museernas kulturlandskap. 

Välkommen!

www.falkoping.se/museer
  Museums in the Falbygden Area. Falbygden is home for a number of museums with focus on local  

history and cultural heritage. Welcome!

Upplevelsemuseum
Den mångtusenåriga jordbruksbygden och det karaktäristiska  
platålandskapet breder ut sig framför dina ögon. Nedanför Ålleberg  
och Karleby sänker sig Falbygden ned i en mjuk dalgång – Åslesänkan.  
Här ligger Åsle Tå – Sveriges största samling backstugor. De ligger på  
sina ursprungliga platser, utmed den mjukt ringlande tågatan och  
Kolaforsen – en unik historisk miljö från 1700- och 1800-talen.  
       Här kan du vandra runt mellan stugorna i en ålderdomlig natur.  
Stig in och upplev de autentiska interiörerna. Bekanta dig med de 
många starka personligheterna och deras gripande levnadsöden.  
       Besök smedjan, skiftesladugården, kvarnen och vårt lantbruks- 
museum. Åsle Tå är en unik museimiljö som levandegör arvet från  
ett svunnet fattig-Sverige.

www.asleta.seities and their touching life stories. 

  Åsle Tå is Sweden’s largest collection of crofter’s cottages. They are located on their  
original position in a unique, historical environment from the 18th and 19th centuries.  
Wander around the cottages, step inside and experience the authentic interior and get to  
know the strong personalities and their touching life stories. personal
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FALBYGDENS 
MUSEUM
På Falbygdens museum berättas en unik historia med början 
i förhistorisk tid. I basutställningen visas bland annat skelettet 
efter en 9000 år gammal hund, den unga Hallonflickan som  
offrades till gudarna och en kopia av den mäktiga guldhalskragen 
från Ålleberg. Följ sedan utvecklingen under de senaste tusen 
åren genom berättelser, föremål och bildspel. 
       Under året visas även tillfälliga utställningar med tillhörande  
program. I museibutiken finns ett stort urval lokalhistorisk  
litteratur, smycken och souvenirer. Missa inte Caféhörnan med 
varma och kalla drycker eller skaparhörnan för barn! 

www.falkoping.se/museet
  Falbygden’s Museum. See lots of unique ancient objects, including the skeleton of a 9,000 year  

old domestic dog, the young girl who was sacrificed to the gods, and a copy of the impressive gold  
collar from Ålleberg. Local history from ancient times until today. Shop. 

Stenstorps skolmuseum
Stenstorps skolmuseum speglar obligatoriska skolans 
utveckling från senare delen av 1800-talet fram till våra 
dagar. I den gamla skolmiljön finns stort urval av gamla 
planscher, läroböcker, tekniska hjälpmedel, slöjdalster  
med mera. 
       Studiebesök och även gammaldags skoldag erbjuds 
både för barn, vuxna, skolklasser, gruppresor och mindre 
grupper. De kan bokas hos oss året om. Välkomna!

www.stenstorpsskolmuseum.se
  Take part of the history of the compulsory school from the late 1800’s until today.  

Old posters, textbooks and technical aids. Groups welcome all year round. 

GAMLA HÖJENTORPS SLOTTSRUIN Slottet lär ha donerats till biskopen  
i Skara år 1284. Här känner man historiens vingslag även om slottet brann 
ned i en dramatisk eldsvåda 1722. Koordinater 58.412778°, 13.641667°

  Ruins from a castle that was donated to the bishop in Skara 1284. Still worth a visit even though it burnt down in 1722. 

Turistbyrån tipsar!

Karleby Konst  
& Hantverk
I butiken hittar du keramik, smycken, träsnideri, kläder, tras- 
mattor och mycket annat. Något fint till dig själv eller som en 
uppskattad present. Allt är tillverkat för hand av skickliga  
konsthantverkare, vilket ger unika föremål med hög kvalitet.  
I galleriet visas kontinuerligt utställningar av Maj-Liz Hedendahl.

Läs mer på www.karlebykonst.se
  Karleby Arts & Crafts. Gallery with exhibitions and a shop selling different  

types of high quality hand-made arts & crafts.

KONSTNÄREN  
MERCEDES MURAT
Med utställningar i Sverige och utomlands 
har konstnären Mercedes Murat sitt fäste 
på Istrums Gård i Skara. Galleriet erbjuder 
en härlig blandning av Mercedes egna  
möbelkonst och glasmålningar med 24k 
guld. Du finner även vackra tyger, unika 
Swarovskismycken, kristallkronor med mera. 

www.mercedesmurat.com
  With exhibitions in Sweden and abroad the artist Mercedes 

Murat has her attachment at Istrums Farm in Skara. The gallery offers 
a lovely mixture of her own furniture art and glass paintings with 24k 
gold. Fabrics, unique Swarovski jewelry and chandeliers etc. 

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

Läs mer på www.svs-se.org/museum
  The museum is the only one of its kind in Sweden and shows the history of sail aviation. There are many planes to look at, and several are still able to fly. You can also see the worlds now oldest flying Tiger Moth. 

Our knowledgeable guides show you around and tell you about the different objects. Some of them even learned how to fly here on Ålleberg – and they used the planes and tools that you can see in the museum! 

FALEDREVEN MED RUSKELA KÄLLA OCH NYCKLAFALLET  
Faledreven är Skaraborgs bäst bevarade fädrev och användes förr för att  
driva boskap från byarna till betena uppe på Brunnhemsberget. Härliga stopp 
på dessa fina vandringsstigar är den aldrig sinande Ruskela källa samt  
Nycklafallet med sin otroliga utsikt. Koordinater 58.290833°, 13.641389°

  Faledreven is Skaraborgs best preserved animal drive that leads the animals from one place to another. Stop at Ruskela spring or 
Nycklafallet with its beautiful views. 

KULTUR
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I Varnhem har arkeologerna grävt fram ruinen efter en av Sveriges äldsta kyrkor, byggd redan på vikingatiden. 
På gravplatsen runt om finns tusentals gravar. Spåren i jorden vittnar om en mäktig familj med kontakter ut 
över hela Europa. Tack vare en runristad gravsten känner vi namnen på några av dessa personer – Kata, hennes 
man Kättil och brodern Torgils. Katas kyrka har fått ett skyddande tak. Här finns utställningen Kristna vikingar i 
Varnhem som berättar om Västergötland på vikingatiden, om Katas gård och om människorna som levde här för 
1000 år sedan. 

Ett besök i Varnhem på Kata gård berikas och fördjupas av Västergötlands museums exklusiva utställning som 
visar originalfynden från Katas grav liksom Kata i reproduktion. 

Välkommen på en spännande tidsresa!

KULTUR

www.vastergotlandsmuseum.se

KATA GÅRD – Varnhem

Veterinärhistoriska 
museet liknar inte  
något annat
Museet är uppbyggt kring Peter Hernquist som  
var en av Carl von Linnés lärjungar. Efter sina  
medicinstudier fick han 1775 tillstånd av kung  
Gustav III att starta landets första veterinär- 
utbildning i Skara. Museet finns i den byggnad  
där Hernquist levde och verkade. Känslan av att  
förflyttas flera sekler bakåt i tiden är påtaglig.

www.veterinarmuseet.se

Garnisonsmuseet Skaraborg
I museet kan du följa den västgötske soldatens liv och leverne både på 
möten och övningar samt hans fritid. På museet kan du även söka dina 
rötter i det landsomfattade Centrala Soldatregistret med över 505 000 
indelta soldater från hela Sverige. (Öppnar sensommaren 2017.)

www.garnisonsmuseet.se  
www.soldatreg.se

  The Garrison Museum. At this new museum visitors can learn more about the role of the armed forces in this 
region. The museum has a database with historic data on Swedish soldiers. (Opens late summer 2017).

OPELMUSEET 
– det enda i Norden!
I Norra Lundby finns ett museum som helt 
tillägnas bilmärket Opel. År 1958 köpte Inge 
Andersson en Opel Rekord och sedan dess 
har det aldrig blivit något annat än Opel.  
      På museet finns ett 20-tal bilar, de flesta 
mycket välbehållna och välpolerade medan 
andra är i slitet originalskick. Äldst i samlingen 
är en Opel Kadett från 1936.

  The Opel Museum. A must-see for all Opel lovers. 25 different 
Opel models are on display, the oldest from 1936. 

Museet  
för alla  
OPEL 
älskare

  Veterinary History Museum. This museum is unlike any other. It is based around Sweden’s first veterinary  
college, and located in the building where its founder lived and worked.

Ett måste för dig som  
är nostalgisk!
Kurt Främst är en moped- och MC-samlare 
som under 20 år har samlat på sig cirka 100 
veteranfordon från 1917 och framåt samt 
diverse tidsenliga prylar. Hans museum 
finns i Varnhem (strax före klosterkyrkans 
p-plats) där du kan beskåda hans vackra 
samling av Husqvarna, Monark, DKW och 
NSU – bara för att nämna några. 

  Moped and Motorcycle Museum. A mecca for anyone 
interested in old mopeds, motorbikes and memorabilia from the 
early part of the 20th century. Around 100 beautiful two-wheeled 
vehicles on display.

  The archeologists have unearthed the ruin of one of Sweden’s oldest churches, built during the Viking Age. On the surrounding burial place around thousand graves have been found. 
Thanks to a runic gravestone we know the name of some of these people: Kata, her husband Kättil and the brother Torgils.  See the exhibition “Christian Vikings in Varnhem” that tells the  
story of Västergötland during the Viking Age. 
Incomparable collections Västergötlands museum is a county museum. We present history, knowledge and experiences to a wide audience of all ages. The permanent exhibitions present the 
culture of Västra Götaland from the ice age to our time. Please take time for a break in the café or for shopping in our boutique loaded with gifts and memories to bring home. 
Welcome to an extraordinary adventure!
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Konstnatten  
i Falköping–Tidaholm

När sommar går över i höst, odling  
i skörd, tranorna vänder söderut och 
människor förbereder sig för vinter- 
dvalan, då lyses höstmörkret upp av 
alla kreativa människor på Falbygden.  
      Under Mikaelihelgen då höstdag- 
jämningen inträffar, sjuder bygden av liv. 

Det har blivit en av Sveriges stora konstrundor med 
tiotusentals besökare som sätter en hel bygd på 
fötter. Sista helgen i september har blivit den stora 
besökshelgen med lokal mat och lokal kultur som 
drivkraft.  
      Det började som en skördefest där den lokala 
livsmedelsproduktionen stod i centrum. Konst och 
konsthantverk blev snart ett tydligt inslag i skörde-
festen och är idag drivkraften som lockar besökare 
från hela Sverige. De lokalproducerade livsmedlen 
spelar fortfarande en viktig roll men nu som förädlat 
på tallrikarna i de många landsbygdsrestaurangerna. 
Den lokala maten har blivit stämningshöjaren för 
konstnattsbesökaren. 
      Mikaelihelgen - sista helgen i september – är en  
av de stora eventhelgerna i Skaraborg. Viktig för alla 
entreprenörer inom mat och kultur och en anledning 
för alla Skaraborgare i förskingringen att resa hem. 
En återvändarhelg med upplevelser och möten som 
annars aldrig hade skett. Skaraborgs bästa kultur-
upplevelse när Sveriges Radio Skaraborg får avgöra.  
      Välkommen till Västsveriges största konstrunda 
sista helgen i september i Falköping och Tidaholm.

www.matokultur.se

  When summer turns to autumn, farming to harvest, the cranes turn south and 
people prepare for the winter months – that is when the autumn darkness lights 
up by all the creative people in Falbygden. During Mekelsmäss weekend, the area is 
simmering. It has become one of Sweden’s largest art tours with tens of thousands 
of visitors. It started as a harvest festival, but soon arts and craft became a distinct 
element. Today it is the hub that gathers visitors from around the country. The locally 
produced food is still important, but now it is refined and served on the plates of 
the many countryside restaurants. Welcome to Falköping and Tidaholm, and West 
Sweden’s largest art tour the last weekend in September. 

MEKELSMÄSS 
Skördefest på Falbygden med Konstnatten Falköping  
– Tidaholm, arrangeras av Falbygdens Mat och Kultur 
ekonomisk förening i samverkan med Falköpings  
kommun och Tidaholms kommun. Arrangemanget är  
årligen återkommande sista helgen i september.

Tågresa bakåt i tiden
Museibanan Skara–Lundsbrunn är en rest av Västgötabanan 
från 1887. Numera är det järnvägsföreningen som ser till att 
gamla fina ånglok med vagnar tuffar fram i det vackra landskapet 
på smalspåret mellan Skara i söder och Lundsbrunn i norr.  
I det gamla rundloksstallet finns ett järnvägsmuseum.  
      Lok, vagnar, gamla fordon och diverse prylar finns här  
bevarade i en autentisk miljö. Museet är öppet på söndagar 
under juli månad.

www.sklj.se
  Travel back in time. The Skara-Lundsbrunn railway was built in 1887. Steam engines pull 

carriages along this narrow-gauge track. In the old train shed is a museum with engines, carriages 
and other objects.

Unik privat konstskatt
Konsthallen vid Jula Hotell rymmer en stor privat samling tavlor  
– främst verk av Anders Zorn men även andra nationalikoner som  
till exempel Bruno Liljefors, Carl Larsson och Jenny Nyström.  
Här finns också en målning av Peter Dahl som mäter inte mindre  
än tio kvadratmeter! Samlingen består totalt av ett 30-tal verk  
och visas för allmänheten året runt.  
      Konsthallen är en flexibel lokal som även lämpar sig för större  
sällskap. Den kan bli ett modernt konferensrum för upp till 100  
personer i biosittning eller en festlig bankettsal.

   A unique private art collection. The new Art Hall by Jula Hotel has a large 
private art collection, most works are by Anders Zorn, but other well-known 
Swedish artists are also represented. Open to the public all year round.
  

Varför öppnar man ett antikvariat? Jo, man gillar böcker och vi 
hade upptäckt att bokhandeln inte längre hade lager – böcker 
som inte var nyutgivna fanns inte att få tag på. Hemska tanke  
– böcker är ju inte alltid färskvara. Att lagra böcker och ge dem  
ett långt liv skulle kännas som en bra sak, nästan som en 
kulturgärning. På den vägen är det.  
      Antikvariatet är inrymt i ett gammalt EFS-kapell, en mycket 
speciell byggnad, uppförd 1923. Huset ska vara byggt efter 
en amerikansk ritning. 
       Johan Henrik Kellgren, mannen som tog upplysningen till 
Sverige och var med och grundade svenska akademin, föddes 
i Floby. Honom försöker vi ta hand om lite extra. Han föddes 
cirka 200 meter från antikvariatet i den dåvarande prästgården, 
allt rakt över åkern. En minnessten finns rest över honom. 
       I loppis- och kuriosaavdelningen finns allt mellan himmel 
och jord, till exempel vinylskivor, glas, porslin, prydnadssaker, ja 
allt upptänkligt. Vi har ett stort sortiment med böcker i de flesta 
ämnen. I antikvariatet finns minst 40 000 böcker tillgängliga och 
lika många finns på lagret. Vi bjuder alltid på kaffe!

www.flobyantikvariat.se
  Antiquarian bookshop in Floby. Large assortment of books in most subjects – we have 

around 40 000 books in the shop and as many in stock. You can also find anything from vinyl  
records to glass, porcelain and decorative items in our second hand-corner. Open 11-17 all 
Sundays, all year round. Extra open during July and according to agreement. 

Floby Antikvariat

Floby Antikvariat är ett litet familjeföretag  
som öppnades den 29 september 1997.

KULTUR
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Vi vill att barnen ska trivas extra bra här hos oss. Bli inte förvånad om de vill komma 
tillbaka ofta. Det kan nämligen bli svårt att hinna med allt det roliga. Bad och lek är ett av 
våra signum – inomhus i upplevelsebadet Arena Skövde, utomhus på Skara Sommarland 
och på Mössebergs fritidsområde med bland annat äventyrslekplats.  
      Barn uppskattar också naturliga upplevelser, upptäcktsfärder till spännande grottor,  
stilla kanotfärder, tekniska experiment, historier från förr eller att bara få äta sin matsäck  
vid en sjö.

  Games, adventures and natural experiences. This is a great area for children. Swim in the adventure pool at Arena Skövde or at the amusement park Skara Sommarland. 
Mösseberg has a wonderful Wilderness Playground. There are also caves to explore, canoes to paddle, historic places to visit and lakes to splash in.

Ekehagens Forntidsby är ett av Sveriges största arkeologiska friluftsmuseum, öppet 
på sommaren från midsommar till mitten av augusti. Längs en vacker naturstig finns 
återskapade förhistoriska boplatser och naturmiljöer. 

Varje dag erbjuds guidade visningar och flera olika aktiviteter – du kan till exempel paddla fram på byns sjöar 
i stockbåt, jaga som på forntiden, göra en arkeologisk utgrävning eller lösa dagens uppdrag. Det finns även 
möjlighet att träffa vildsvin och lantdjur på Ekehagen. Med jämna mellanrum lever Ekehagen upp lite extra. 
Besök till exempel familjedagarna, stenåldersdagarna eller helgen med tema levande bronsålder.  
       Passa också på att fika eller äta lunch i Ekehagens café. Här finns även en museibutik. 

Läs mer på www.ekehagen.se

  Visit the Stone Age for a day! Ekehagen Ancient Village is an outdoor museum where you can try paddling a log boat, hunt like in ancient times, take part in an  
archaeological dig, or solve the Riddle of the Day. The village has wild boars and farm animals. Café and shop.

Som på hedenhös tid  
– res till stenåldern för en dag!  

BARN OCH FAMILJ

Lek, äventyr och  
naturliga  
    upplevelser
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Det roliga tar aldrig slut! 
När du har badat klart finns många fler äventyr på land.  
Skara Sommarland är nämligen också ett tivoli. Och vid 
någon av gokart-banorna väntar sedan nya fartfyllda  
upplevelser. Bakom ratten blir alla som barn med spänning 
och prestige på hög nivå. 
     Bland de senaste årens nyheter finns Snakepit som 
slingrar sig nedför backen i vattenparken och bjuder på tre 
olika upplevelser, Cobra där du får känna på viktlöshet med 
tre kompisar, den världsunika berg- och dalbanan Tranan, 
fartfyllda Racer – en 90 meter lång vattenrutschbana med  
en fallhöjd på 14 meter – och Big Drop, Europas högsta  
vattenfrittfall med fallucka!

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

  Skara Sommarland is Scandinavia’s biggest water park, with fun activities for everyone,  
irrespective of age. Once you are inside the gates, all activities are free. Never-ending fun! When you 
have had enough of water, there is lots to do on land. Skara Sommarland is also a fun fair, where 
visitors can enjoy go-carting, water slides and lots of exciting rides. For more information, please 
visit www.sommarland.se. Like Sommarland on Facebook. Jump the queue! Buy your tickets online 
(link from our website) or via our app and receive your tickets in the post or on your mobile phone. 
Quick and easy! Next to the park is our campsite with 500 caravan and tent pitches, and 300 cabins. 

ALLA VILL VARA PÅ 
Skara Sommarland!

Skara Sommarland är Skandinaviens största vattenpark. Oavsett om du är gammal  
eller ung, badkruka eller vattendjur så finns det något för dig här. Väl innanför portarna 
har du fritt tillträde till mängder av roliga och spännande aktiviteter.

Gilla Sommarland på Facebook

Läs mer på www.sommarland.se

HOPPA ÖVER I KÖN!  
Köp din entrébiljett eller säsongskort i webbshopen  
(länk från hemsidan) eller i vår app och få dina  
biljetter hemskickade eller i mobilen.  
Billigare, smidigt och enkelt. 

BARN OCH FAMILJ
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Dalénium – Science Center
Vill du uppleva spännande experiment, kluriga problem 
och magiska shower? I Stenstorp finns det prisbelönta 
Dalénium – Science Center som är öppet för alla året runt.

På Dalénium blir alla som barn på nytt! I utställningen finns en mängd 
olika experiment och prova-på-aktiviteter inom teknik och naturveten- 
skap. Dalénium är framröstat som Sveriges bästa Science Center.   
     Lusten att lära och glädjen i att upptäcka hur saker fungerar är stor 
i alla åldrar och här inspireras människors nyfikenhet, kreativitet och 
experimentlust. Utställningen förändras och utvecklas hela tiden för 
att besökarna ska kunna återkomma och upptäcka nya saker.  
Välkommen att besöka Sveriges bästa Science Center du också!

www.dalenium.com
  Do you want to experience exciting experiments, tricky problems and magical shows? In Stenstorp you 

find the award winning Dalénium – Science Center which is open for everyone, all year round. Once you 
arrive you will become a child again! The joy in learning and the happiness in discovering how things work 
is great in all ages, and this is a place where people’s creativity and curiosity is inspired. The exhibition is 
under constant development, so each time you visit there is something new to discover! Voted Sweden’s 
Best Science Center. 

Fartupplevelse med Kusåsens Hyrkart
Välkommen till Sveriges kanske mest utmanande utomhusbana med den 
perfekta blandningen av snabba, långsamma och tekniska partier.  
Maskinparken är utrustad med de senaste kartarna och det finns möjlig-
het för alla från fyra år och uppåt att ta del av denna fartfyllda upplevelse. 
Vintertid finns en teknisk och snabb inomhusbana som är öppen för  
bokningar. Vi erbjuder även konferensmöjligheter samt bastu och mat 
efter körning. För priser och öppettider med mera, besök hemsidan.

www.kusasenshyrkart.se
  One of Sweden’s most challenging outdoor go-cart tracks with the perfect mix of fast, slow and technical parts. 

We have the latest carts and there are possibilities for anyone from four years and up to experience the fun tracks. 
During winter you can enjoy our indoor go-cart track which is open for bookings. Conference, sauna and food is 
available for groups. For more information, visit webpage. 

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

  Elin’s Mystery – an IPad walk through Skövde. Join Elin on a journey through the  
history of Skövde! Elin’s Mystery is an IPad app available free from the App Store.  
Players follow Elin on a tour around Skövde, and help her to solve various mysteries. 
IPads can be borrowed from Skövde Tourist Office or the library. Only available in Swedish.

BARN OCH FAMILJ
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Falköping Alpin säkrar snön
På vintern åker hela familjen skidor i Mössebergsbacken. Här finns fyra liftar och 
fyra nedfarter som alla är belysta. Du kan hyra den skidutrustning du behöver  
och även gå i skidskola. Den moderna snökanonanläggningen har hög kapacitet.  
Så snart det blir kallt är den igång. Det gör att Falköping Alpin idag är en av  
Västsveriges mest snösäkra backar. På Mösseberg finns också längdspår från två  
till fem kilometer långa. Ett av dem har konstsnö.

Läs mer på www.falkopingalpin.com
  Falköping Alpin – skiing for all the family. Four lifts and four lit slopes, ski rental and ski school.  

The modern snow cannon guarantees good skiing conditions. Cross-country skiing is also available.

AKTIVITETSPLATS BILLINGEN På Billingens fritidsområde finns barnens 
favorit. Här hittar du en aktivitetsplats för barnen, byggd helt i trä! Åk linbana, 
klättra i klätterställning och åk rutchkana – på aktivitetsplatsen utlovas  
många glada skrik. Koordinater 58.4039°, 13.8170° 

  On Billingens recreational area you find an activity playground – entirely made of wood! Ride the funicular, use the climbing frame  
or go on the slide. 

Turistbyrån tipsar!

Barnens Mösseberg
Äventyrslekplatsen är en spännande fantasifull miljö som lockar 
både små och stora barn till lek och rörelse. I mitten av lekplatsen 
finns också möjlighet att sitta under tak och grilla. I nära anslutning 
till äventyrslekplatsen finns en liten badsjö med bryggor och  
beachvolleybollplan.  
       På Mösseberg finns även en liten djurpark som brukar upp-
skattas av de yngsta i familjen. Här finns bland annat hjortar, getter, 
ponnyer, höns, grisar och kaniner. Två lekplatser för olika ålders-
grupper finns också, och det går även att låna små trampbilar eller 
gå upp i utsiktstornet under sommaren. 

www.falkoping.se/mosseberg
  Mösseberg for children. The Wilderness Playground is an exciting and imaginative place to play, and 

includes a covered BBQ area. Mösseberg also has a small animal park, suitable for younger children, with 
deer, goats, ponies, chickens, pigs and rabbits.

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

www.stellaslekland.se
  Skövde’s best playground. Stellas Lekland is a 2,000-square metre paradise for anyone who  

loves climbing, jumping and playing. The coffee shop serves snacks and lunches. Children’s parties  
are also available. 

MÖSSEBERGS FRILUFTSOMRÅDE  Mössberg bjuder in till naturliga  
upplevelser och är ett centrum för många olika friluftsaktiviteter.  
Här finns motionsspår i olika längd, utomhusgym, frisbeegolfbana, badsjö  
och olika lekplatser. Koordinater 58.191667°, 13.508333° 

  Mösseberg invites you to outdoor experiences and is a centrer for a lot of different recreational activities. Exercise tracks,  
outdoor gym, frisbeegolf course, swimming lake and different playgrounds. 

Turistbyrån tipsar!

Laserdome  
Actioncenter
Hos oss på Laserdome Actioncenter finner du 
Skaraborgs största utbud av utmanande och 
lekfulla aktiviteter. Till oss kommer kompisgäng, 
barnkalas, företag för teambuilding eller kick-off, 
svensexor och möhippor. Vi erbjuder förutom 
Laserdome, även Mångkamp, Shuffleboard och 
Upplevelsegolf som tar er tillbaka till 50- och 
60-talet. Hos oss finns någonting för alla! 
     Vi förnyar oss ständigt för att möta våra kunders  
önskemål och förväntningar. Därför kommer vi 
under 2017 landsätta ett hemligt projekt som är 
vår största satsning sedan starten.

www.laserdome-skovde.se
  At Laserdome Actioncenter you find the largest range of challenging and 

playful activities in Skaraborg. People come here with a group of friends, for 
children’s parties, team buildings and kickoffs and stag- and henparties.  
We offer, except from Laserdome, multisport competitions, shuffleboard and 
crazy golf that takes you back to the 50’s and 60’s. 

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

www.balthazar.nu

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

Balthazar  
Science Center

Kastar du dig gärna ut i vågorna eller lockas du av varma pooler och  
vattenfall? Då kan vi hälsa dig välkommen till Sveriges häftigaste bad!  
Med över 370 meter vattenattraktioner har vi något för alla.

Våra yngsta gäster älskar vår drakpool Sim-sala-bim med bubblande och skvättande vatten. Behöver du fylla på med  
energi? Vårt kafé når du både från badet och receptionen. Om du hellre vill ta med egen matsäck finns sittplatser  
vid upplevelsebadet och motionsbassängen. Arena Skövde är mer än bad. Det är en plats för evenemang, konserter  
och möten. Här finns även O’Learys bowling & restaurang samt Actic gym.

  Welcome to Sweden’s coolest adventure pool – open every day all year round with, exciting rides for adults and older children and gentler ones for younger visitors. If swimming  
makes you feel peckish, there is a cafeteria which can be reached both from the pool and the outside. Arena Skövde is more than just a pool. It is also a popular venue for events, concerts,  
and meetings. Not to mention the 10-pin bowling, restaurant and gym. “Best Adventure Pool 2012 & 2013” Arena Skövde has been voted Sweden’s Best Adventure Pool on the website  
www.barnsemester.se  Thank you very much – and welcome back!

  

– häftigaste  
upplevelsebadet!

BARN OCH FAMILJ

ARENA SKÖVDE 
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Shopping med mera... 
Skövde erbjuder charmig shopping med det lilla extra. 
Här finns ett brett utbud med unika butiker och  
etablerade kedjor.

SKÖVDE CITY & COMMERCE 
I city finner du en levande stadskärna med flera butiker 
som erbjuder ett spännande och unikt utbud av väl 
utvalda märken. Skövde City erbjuder även ett livfullt 
krogliv med mycket gott på menyn. Som ett komplement 
till cityshoppingen finns även Commerce, Skövdes 
shoppinghjärta. Här finns butikskedjor, mysiga fik och 
Systembolaget.

ELINS ESPLANAD
Några minuters resa från centrum finner du Norrmalm 
med Elins Esplanad som mittpunkt. Elins Esplanad är 
familjens bästa stopp - ett köpcentrum med gedigna  
öppettider och härlig shoppingkänsla. Här kan du  
kombinera inköp från kedjorna, med ett besök på 
apoteket och ICA Maxi. På andra sidan vägen hittar du 
Systembolagets andra butik i Skövde.

Spontana köp som förnyar garderoben,  
planerade investeringar för hus och hem,  
nya måsteprylar till din hobby. Behoven växlar,  
men köplusten finns där hela tiden.

   Time to shop! Renew your wardrobe, improve your home, or buy equipment  
for your latesthobby. Whatever you need, there is a shop for you. Choose between  
our pleasant town centres and large shopping malls.

 

LUST ATT SHOPPA!

SHOPPING

Vi ses i Falköping!
I Falköping shoppar vi längs gågatan som kantas av  
kaféer och butiker där du garanterat får uppmärksamhet 
och personlig service. Falbygdens Osteria är ett eget  
besöksmål där du väljer bland ungefär 150 goda ostar 
och andra delikatesser i butiken. I våra ytterområden 
finns två etablerade handelsområden – Ranten och 
Ålleberg Center.

  See you in Falköping! Falköping’s main shopping area is a pedestrianized street, lined 
by cafés and small shops. Cheese-lovers should head for Falbygdens Osteria, with 150 
different cheeses and a buffet restaurant. On the outskirts are two well-stocked retail parks 
– Ranten and Ålleberg Center.

Gemytliga Skara
I Skara vilar lugnet. Här kan du strosa i sakta mak på gågatan, 
besöka grönsakshandlaren eller avnjuta en ljuvlig bakelse på 
någon av uteserveringarna. Upptäck de små personliga  
butikerna som du inte hittar någon annanstans. Det är skönt  
att kunna göra sina ärenden utan stress och ändå ha gott om  
tid över för att bara flanera i de gamla anrika skolkvarteren  
och insupa atmosfären av gamla tider.  
      Välkommen att upptäcka Skaras fina utbud och du – här 
finns inga parkeringsautomater!

  Peaceful Skara. Skara offers a stress free shopping experience. Visit the greengrocer or enjoy  
a cream cake at one of the many cafes. Discover the small, personal stores that are unique to Skara.  
Also, all car parks are free.
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A   Skövde offers charming shopping. You find a wide range with unique boutiques and well established retail stores. Skövde City & Commerce: In the city you find a living city core with shops that offer a 

unique selection of hand picked brands. You also find restaurants, pubs and nightclubs that offer a vivid nightlife and well prepared meals. As a great compliment you also find the shopping center Commerce. 
Elins Esplanad: A few minutes travel from the city center you find Norrmalm and Elins Esplanad – a shopping center with generous opening hours and a great shopping vibe. Combine buys from retail stores and  
the large grocery store ICA Maxi. Stallsiken: Only a moment away you find Stallsiken. Here you can find anything in house, home and sports. You can also find fresh vegetables in the popular store Grönsakshuset. 

STALLSIKEN
Ett stenkast från Norrmalm hittar du Stallsiken. Här är det 
hem, hus och sport som dominerar. Du kan även hitta dags-
färska grönsaker i Skövdes populära grönsakshus.

Varmt välkommen att uppleva shoppingen i Skövde!
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Prästakvarna gårdsbutik
Mellan Mariestad och Skövde, utmed den vackra Vallevägen, hittar ni 
Prästakvarna. Här finns det mesta. Ägg, obesprutade grönsaker, jordgubbar 
och potatis allt efter säsong. Det bästa av allt! Det är alltid öppet!

www.prastakvarna.se
  Between Mariestad and Skövde, alongside the beautifull Valle road, you find Prästakvarna. Buy eggs, orcanic 

vegetables, strawberries and potatoes depending on the season. Best of all! It is always open!

LOKALT ÄR LIKA MED FENOMENALT
I det natursköna området kring Skövde, Skara och Falköping är det alltid nära till den lokala 
maten. Här finns producenter som erbjuder allt från grönsaker, frukt och kryddor till kött, 
kyckling, ägg och mejeriprodukter. Många av lokalproducenterna öppnar upp sina gårdar för 
dig, och välkomnar besökare till sina gårdsbutiker. Varför inte stanna för en fika eller lunch? 
Här är det lätt att äta och njuta lokalt. Och visst är det som de säger – lokalt är fenomenalt!

  In the scenic areas around Skövde, Skara and Falköping you are always close to the locally produced food. There are producers that offer anything from vegetables, fruit and spices 
 to meat, chicken, egg and dairy products. Many of them open up their farms for you and welcome the visitors to their farm shops! 

NÄRPRODUCERAT

Marknadsdag på torget
Varje lördag från juli till september är det Malta Johanna marknad på Stora 
torget i Falköping. Här handlar du lokalproducerad mat och hantverk direkt 
av producenterna som låter dig ta del av lokal färg, form och smak  
– allt från Krav-odlade grönsaker till goda korvar och honung. 

Läs mer på www.falkoping.se/turism
  Market Day. Malta Johanna Market is held in Falköping each Saturday from July until September. Buy locally grown 

food and handicraft straight from the producers. 

EN SALUHALL FULL MED LÄCKERHETER
Varje år, sista helgen i augusti, under den traditionella Matfestivalen  
bygger vi upp en tillfällig saluhall på Hertig Johans torg mitt i Skövde. 
Matproducenter i närområdet erbjuder ett varierat utbud av ostar, bröd, 
grönsaker, glass, kött, honung och mycket mer. Provsmaka, inspireras  
och handla med dig av läckerheterna hem.

  Delicious flavours. Twice a year, a covered market is erected in Skövde. Local producers sell  
cheese, bread, vegetables, meat and much more. Taste, be inspired, and buy some to take home.

Café Doppingen
Det nya caféet vid naturum Hornborga är vackert både på utsidan och  
insidan, och har fått sina särskilda drag och sin känsla från naturen omkring.  
       Njut av goda bakverk, lättare maträtter och smörgåsar. Här finns  
något för alla – såväl goda vegetariska som veganska alternativ. 

   The café at naturum Hornborga serves organic and locally produced pastries, sandwiches and 
light lunches. Sit down in the open venue and enjoy the outstanding views over Lake Hornborga. 
You can also find both vegetarian and vegan alternatives.

Många lokala producenter öppnar  
upp sina gårdar för dig!

www.lokalproducerativast.se
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OST- OCH DELIKATESSBUTIKEN

Vi är kända inte bara för våra egna recept utan också för att  
förädla ost genom egna smaksättningar med kryddor och ädla 
drycker såsom whisky, portvin och brännvin. Ostdisken i butiken  
är 25 meter lång och här väljer du mellan cirka 150 olika sorter 
från både svenska och utländska kvalitetstillverkare.  
      Vi älskar ost – och kommer gärna med rekommendationer  
och svarar på dina frågor. Har du svårt att välja får du såklart  
provsmaka för att hitta dina egna favoriter. Dessutom har vi  
fyllt butiken med massor av andra delikatesser och läckerheter  
– en hel del av dem är lokalproducerade av våra kollegor här  
på Falbygden, andra kommer från våra utvalda leverantörer 
i Sverige och Europa.

GOD JUL, GLAD PÅSK OCH TREVLIG SOMMAR! 

På årets traditionella julmarknad hittar du såväl ett fantastiskt 
utbud av delikatesser som fina juldekorationer. Från den 3 mars  

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

OSTBUFFÉ, LÄTTARE LUNCHER OCH FIKA

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

Läs mer på www.falbygdensosteria.se

Falbygdens Osteria
– ostälskarens paradis sedan 1878

  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 delicatessen. 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.

Våra besökare blir ofta förvånade över vad de finner innanför våra dörrar. Falbygdens Osteria rymmer 
inte bara en butik och en restaurang. Du får också en inblick i både familjeföretagets historia och den 
tradition av ost som funnits här sedan 1878 – idag drivs Falbygdens Osteria i femte generationen.  
Ta god tid på dig för besöket!

Knäck & Bräck
Knäckebrödsbageri med utsikt  
över Hornborgasjön
I vår butik i Östra Tunhem hittar du knäckebröd, skorpor och annat 
gott som produceras lokalt här på Falbygden. Vi bakar naturligtvis 
med KRAV-godkänt mjöl och väljer gamla sädesslag som dinkel/spelt, 
emmer och svedjeråg.

Läs mer på www.knackobrack.se
 Knäck & Bräck – the good things in life. Our shop sells locally produced, organic products. We bake with 

old-fashioned flours like spelt, emmer wheat and traditional varieties of rye.
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Många årliga evenemang
Marknader, folkfester, idrottstävlingar, konst och kultur, festivaler och andra  
events. En hel del av allt som händer i Falköping, Skara och Skövde är  
återkommande evenemang som efter många år nu är etablerade och  
uppskattade traditioner. Välkommen med på våra olika fester och aktiviteter!

  Lots of annual events Markets, festivals, sporting competitions, arts and cultural events – there is a vast range of experiences on offer. Welcome!

JULI, VECKA 28
STENÅLDERSDAGAR PÅ  

EKEHAGENS FORNTIDSBY
FALKÖPING

LÅNGFREDAG-ANNANDAG 
KONSTRUNDAN PÅSK

FALKÖPING

MARS/APRIL 
TRANSÄSONG 

TRANDANSEN, FALKÖPING

JUNI, VECKA 26 
SKADEVI CUP

SKÖVDE

Fler evenemang 
under året hittar 
du på respektive 
kommuns webb-
plats eller på 

vastsverige.com

EVENEMANG

1:A HELGEN I MARS
ÖL &  

WHISKEYMÄSSA
SKÖVDE

JULI OCH AUGUSTI 
SKARAKVÄLLAR MED MUSIK 

SKARA

SISTA LÖRDAGEN I JULI 
NASCO YANKEE MEET 

FALKÖPING

JULI
STOCHAMPIONATET
AXEVALLA, SKARA

SISTA HELGEN I SEPTEMBER
KONSTNATTEN MEKELSMÄSS

FALKÖPING

SISTA HELGEN I AUGUSTI 
MATFESTIVALEN

SKÖVDE

1:A HELGEN I SEPTEMBER 
TRE BERG

CYKELTÄVLING
SKARA

SEPTEMBER
SKÖVDE 

PRIDEFESTIVAL
SKÖVDE

OKTOBER 
KULTURNATT

SKARA

LÖRDAG VECKA 32 
PARKFESTIVALEN 

COUNTRY OCH VISFESTIVAL 
FALKÖPING

1:A ADVENT 
TOMTEPARAD

SKARA

3:E HELGEN I SEPTEMBER 
SWEDEN OUTDOOR 

FESTIVAL
SKÖVDE
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I Skövde, Skara och Falköping är det lätt att  
hitta ett boende som upphöjer din vistelse.  
Bo i någon av våra stadskärnor och få närhet till 
både shopping, restauranger, kultur och nöjen. 
Nästa gång är du välkommen att bo nära naturen, 

aktiviteterna eller något av våra välkända historiska 
besöksmål. Alternativen är många och varierande – 
bo på hotell, vandrarhem, unika bed & breakfasts, 
pensionat, herrgård, lantgård, camping, trädhushotell 
eller stuga. Låt boendet bli en del av upplevelsen!

FRÅN KOJA TILL SLOTT  
– BO SOM DU VILL!

  In our area it is easy to find an accommodation that elevates your stay. Live in one of our city cores and enjoy the closeness to shopping, restaurants, culture and entertainment. On your  
next visit - stay close to the nature, the activities or some of our historical sights. The options are plentiful and variating – stay in a hotel, hostel, unique B&B, mansion, farmhouse, camping or  
tree house hotel. (Let the accommodation be part of the experience!)

BOENDE

FALKÖPING

Hotell Falköping 
Sweden Hotels
Den klassiska stadshotell- 
känslan finns kvar men vi har  
adderat en rejäl dos hem-
trevnad. Nära till simhall, tennis- 
hall och idrottsanläggningar. 
900 meter till järnvägsstation 
och centrum.Teaterbaren 
serverar lokalproducerad mat.

  Homely city hotel, close to the 
swimming hall, tennis hall and sports 
facilities. 900 m to railroad station 
and central Falköping. The Theatre bar 
serves locally produced food. 
Medborgarplatsen 1, 521 44 Falköping 
Tel 0515-68 61 00 
info@hotellfalkoping.se  
www.hotellfalkoping.se

Mössebergs Camping 
& Stugby med STF 
Vandrarhem
Vi har öppet året om, och 
förutom en imponerande utsikt 
kan Mösseberg även erbjuda 
motions- och skidspår, badsjö, 
skidbacke, minidjurpark och 
utsiktstorn m.m. Nu finns 
även nya, fräscha stugor på 
campingen. 

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

Mösseberg, 521 30 Falköping
Tel 0515-173 49, 0707-25 64 93
mossebergscamping@telia.com
www.mossebergscamping.se

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

  Eco friendly hotel in Falköping. 
Restaurant serving locally sourced 
food, spa with pool, sauna, relax area 
and gym.

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

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

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

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

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

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

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

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

  A nature like, exciting  
accommodation where you stay 
close to the animals. A unique 
experience for both kids and adults 
since the cottage is designed as a 
moose and is situated in our elk- and 
fallow deer park. 

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

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

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

S:t Olofsgatan 23B
521 43 Falköping
Tel 0515-10728
info@hotellstolof.com
www.hotellstolof.com

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

  Unique and comfortable  
accommodation in tranquil and 
beautiful surroundings of famous  
lake Hornborgasjön.

Sätuna, Nästegården 
521 94 Falköping
Tel 076-126 86 76  
www.nastegarden.se

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

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

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

Liden, Slutarp
Välkommen att bo i stuga från  
1860-talet på 130 m2 med 6 
bäddar. Renoverad i gammal 
stil, fullt utrustad samt bak- 
och kakelugnar. Närhet till 
många sevärdheter och upp- 
levelser på Falbygden. Liden 
drivs ekologiskt med djur.

  Cottage from the 1860s, sleeps 6. 
Refurbished in traditional style, fully 
equipped. Close to sights and activities. 
Organic farm with animals.

Fam Filipsson, Liden, Slutarp,  
521 93  Falköping
Tel 0515-333 46, 0702-93 46 99
lidenslutarp@gmail.com
www.facebook.com/lidenlantbruk

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

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

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

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

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

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

Låt boendet bli  
en upplevelse!

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.

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

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

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

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

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

Valle Stugby & 
Vandrarhem
Beläget mellan Skara Sommar- 
land och Varnhem, vid sjö med  
egen badplats. Nya 2-4 bädds-
rum med dusch/WC, 20 stugor, 
camping, ställplats mm. En ved- 
eldad bastu ligger direkt på  
bryggan. Det är bara att hoppa i!

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

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

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

  4 star Skara Stadshotell is 
beautifully situated between Skara 
bus station and the cathedral. 73 
individually decorated guestrooms 
with comfortable beds. Outdoor 
seating, bistro, wifi and parking. 

Järnvägsgatan 5, 532 22 Skara
Tel 0511-240 50
info@rosers.se
www.rosers.se

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

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

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

Hallebergs B & B
Strax söder om Skara vid riks-
väg 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.

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

Härlunda, 53294 Skara
Tel 0709-65 73 32
info@hallebergs.se 
www.hallebergs.se 

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

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

Härlunda, 532 96 Skara
Tel 0511-37 22 67
ewa@horydagard.se
www.horydagard.se

För fler tips kontakta  
Falköping, Skara eller  
Skövde turistbyrå

Stadskällaren Hotell 
& Vandrarhem
Ett hemtrevligt och prisvärt 
boende mitt i centrala Skara,  
7 km från Skara Sommarland, 
med 32 rum och 60 bäddar. 
Cykeluthyrning, egen parkering 
och gästkök. Närhet till idrotts- 
anläggningar och motionsspår.   

  Homely and affordable accom-
modation in central Skara, only 7 km 
from Skara Sommarland. 32 rooms, 60 
beds. Bike rental, parking and guest 
kitchen. Close to sports arenas and 
exercise tracks.

Skaraborgsgatan 15, 532 30 Skara
Tel 0511-134 10
info@hotellstadskallaren.se
www.hotellstadskallaren.se

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

  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!

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

Brunsbo Gästgifveri
Anrika Brunsbo, fd biskopssäte 
och kungsgård, idag modernt 
gästgifveri. 15 nyrenov. hotell-
rum, 8 fräscha rum i pensionat. 
10 lägenheter, totalt 84 bäddar. 
Restaurang (180 platser).  
Sommarland o Axevalla 3 km.

  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. 
Restaurants (180 seats). Close to Skara 
Sommarland and Axevalla Race Track. 

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

BOENDE

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

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

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

  Beautifully situated close to the  
mountain Billingen. Skara 20 km, 
Sommarland 13 km, hotel, hostel,  
restaurant, beach, canoe- and bikerental, 
close to golf course and hiking trails.

540 17 Lerdala. Tel 0511-304 40
info@flamslatt.se
www.flamslatt.se

SKÖVDE

Räddningsskolans 
lägenhetshotell
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.

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

Timmervägen 13, 541 64  Skövde
Tel 0500-46 40 04
info@raddningsskolanskovde.se
www.raddningsskolanskovde.se

Lantlivet.se
Stuguthyrning i lantlig miljö 
strax utanför Skövde. Här får 
du träffa gårdens djur och 
njuta av solnedgången över 
berget Billingen. Stugorna är 
inredda i tidsepoker som 50-, 
70-, 90- och 2010-talet.

 Cottages for hire on farm near 
Skövde. Meet the animals and enjoy 
the countryside setting. 

Stora Backgården Öm 
54193 Skövde  
Tel  070-674 96 11
snickarljung@telia.com
www.lantlivet.se

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

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

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

Skövde Vandrarhem
Endast fem minuters gång-
väg från centrum men ändå  
i lugn och rofylld miljö ligger 
detta smakfulla vandrarhem.  
Dusch och toalett finns på 
samtliga rum.

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

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

Knistad Hotell & 
Konferens
En förstklassig golf- och kon-
ferensanläggning i herrgårds- 
miljö. Vackert belägen strax 
öster om Skövde. Förutom 
att du bor, äter, konfererar 
eller spelar golf erbjuder vi 
även en rad andra aktiviteter.

 First-class golf and conference 
hotel in a beautiful location east 
of Skövde.

Knistad 
541 92 Skövde 
Tel 0500-49 90 00 
info@knistad.se 
www.knistad.se

Quality Hotel Prisma
Ett bekvämt boende. Hotellet 
är centralt men lugnt beläget 
intill en park. Gångavstånd 
till Resecentrum, shopping 
och nöjen. Hotellet har först-
klassig restaurang, bastu och 
konferensmöjligheter.

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

Ekedalsgatan 2, 541 35 Skövde 
Tel 0500-48 80 00
Q.prisma@choice.se
www.choice.se

Clarion Collection 
Majoren
Bekvämt boende i City.  
Hotellet är centralt beläget, 
delvis i en gammal societets-
villa. Nära till shopping,  
kultur, restauranger och 
nöjen. Passa på att träna i  
vårt Compact Gym.

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

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

First Hotel  
Billingehus
Billingehus ligger mitt i 
Billingens fritidsområde med 
panoramautsikt över Skövde 
och erbjuder ett brett utbud 
av aktiviteter och konferens-
möjligheter. Här finns spa, 
gym, utomhusbad och en 
konferenskapacitet på totalt 
2200 personer. 

  In the middle of Billingens  
recreational area, with a panoramic view 
over Skövde. Spa, gym and outdoor 
swimmingpool. Conference facilities. 

Alphyddevägen, 541 33 Skövde 
Tel 0500-44 57 00 
billingehus@firsthotels.se

Borgunda B & B
Välkommen till Borgunda  
B & B i hjärtat av Skaraborg, 
15 minuter från Skövde!  
I en välbevarad gårdsmiljö 
med vacker utsikt kan du 
välja en trevlig vindsvåning 
ellerett rum i 1800-tals miljö. 
Minst 2 nätter. 

  Welcome to this B&B in the 
heart of the region, 15 min from 
Skövde! Traditional country setting 
with beautiful views – choose from 
a loft apartment or a room in a 19th 
century environment. 

Aldo & Ella Glimmerveen 
Vindäng, 521 62 Stenstorp 
Tel 0500-45 1409 
glimmerveen@telia.com

Stensgården B & B
Stensgården ligger i idyllisk  
miljö. Här finns cykelvägar och 
vandringsleder inpå knuten. 
Nära till stora besöksmål, t ex 
Trandansen, Skara Sommarland 
och Arena Skövde. Tillgång till 
balkong och härlig trädgård.

 Stensgården is situated in an idyllic 
environment. Close to both walking 
trails, bicycle routes and popular sights 
such as Trandansen, Skara Sommarland 
and Arena Skövde. Access to a balcony 
and a lovely garden.  

Stensgården 1, Långesäter 
540 17 Lerdala 
Tel 0511-802 24, 073-068 86 13
stensgarden@telia.com
www.stensgardenbob.se

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

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

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

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

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

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

Klåvastens  
Vandrarhem
Drygt en mil norr om Skövde 
finner ni Klåvastens vandrar-
hem som erbjuder prisvärda 
rum i en lantlig miljö. Här kan 
ni koppla av med naturen runt 
knuten och ta del av hemmets 
gripande historia.

  Youth hostel in a countryside 
setting. Enjoy the natural surroundings 
of this building with its exciting 
history. 

Stora Klåvasten
541 92  Skövde
Tel 0500-46 05 14
info@klavasten.se 
www.klavasten.se

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

  In the heart of the Billingen 
outdoor recreation area are the fully 
equipped four- and six bed cottages 
for selfcatering. Also STF Youth 
Hostel. Just 3 km from the centre 
of town.

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

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

  Town centre hotel close to  
shopping and restaurants. Within 
walking distance of Arena Skövde.

Stationsgatan 10
541 30 Skövde
Tel 0500-41 06 45
hotell.skovde@telia.com
www.hotellskovde.com



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!

Gå in på kulturvag.nu och ladda ned appen
  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!

 

KULTURVAG.NU

FO
TO

: M
Å

RTEN
 B

ERG
K

VIST


