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Hösten har kommit till Västsverige
Visst är vi inne i en underbart härlig period av året? Brittsommaren har hållit augusti och stora delar
av september i ett järngrepp, och har till viss del kompenserat för juni och julis vädermässiga brister.
Oavsett årstid så finns det alltid goda skäl att besöka Västsverige. På Höstupplevelser i Västsverige
hittar du all information du behöver för att kunna paddla, vandra, fiska skaldjur, fira halloween, besöka
ljusfestivaler och massor av annat skoj.
Boka din västsvenska höstupplevelse

Upptäck löjrommen - Vänerns guld
Tillsammans med Bottenviken utanför Kalix är Vänern de enda vatten i Sverige där du kan fiska
siklöja och därigenom utvinna löjrom. Spiken utanför Lidköping är norra Europas största hamn för
insjöfiske. Sätt guldkant på hösten och prova på att känna, klämma och smaka löjrom i dess rätta
miljö.
Här bokar du ditt löjromspaket

Välkommen till matfest
Den 27 september är det dags för matfest i Västsverige. Då öppnar över 160 matproducenter, kaféer,
restauranger och butiker i Västsverige upp portarna för just dig. Oavsett vad du gillar möts du av
människor med passion för det de sysslar med - något som avspeglas i råvaron. Träffa fantastiska
människor och ta del av smaker du aldrig glömmer.
Läs mer och ladda ner matkartan här
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Alingsås lyser upp
När höstmörkret sänker sig som djupast lyser
Alingsås upp! Den 25 september till 1
november arrangeras den sextonde upplagan
av Lights in Alingsås - norra Europas största
arrangemang för experimentell ljussättning av
offentliga platser. Upplev fantastisk
ljusarkitektur i absolut världsklass - du kommer
inte att ångra dig!
Vill du veta mer om Lights in Alingsås? Klicka här

Petter bjuder in till Koster
Swimrun
Han är mest känd som artist och en av
pionjärerna inom den svenskspråkiga
hiphopen. Sedan två år tillbaka är dock Petter
Askergren också hängiven swimrunner. Den 3
oktober är det dags för den första upplagan av
Koster Swimrun: Petter Invitational - 25
kilometer löpning och simning på och kring
Kosteröarna, där Petter spenderade sin
barndoms somrar.
Västsverigebloggen mötte Petter och vännen
Michael Lemmel (som är en av grundarna till
swimrunsporten) för ett samtal om swimrun,
Koster och träning.
Västsverigebloggen: Intervju med Petter och
Michael Lemmel

PÅ GÅNG I VÄSTSVERIGE
Här nedan följer ett urval av stora evenemang
som inträffar i Västsverige de kommande
månaderna. Välkommen!
21
sep

HUMMERPREMIÄR

25
sep

Lights In Alingsås
Alingsås (fram till 1 november)

3
okt

Koster Swimrun
Kosteröarna

3
okt

Dalsland X-Trail
Bengtsfors

8 sidor Bohuslän i USA:s
största resemagasin
I det senaste numret av Travel & Leisure, som
är USA:s största resemagasin (drygt en miljon
i upplaga), finns ett 8-sidigt reportage från
Bohuslän. En riktig prestigepublicering som
sprider Västsverige och Bohuslän ut i världen.
Här kan du läsa reportaget
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