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Barnens högtider är snart här
Under årets sista månader står verkligen barnen i centrum. Till Halloween klär de ut sig till häxor,
liemän och annat otäckt. Och maskeradkläderna hinner knappt hängas in i garderoben förrän det är
dags att blicka mot jul. I Västsverige finns massor av roliga Halloween- och höstlovsaktiviteter att
delta i. Vi bjuder också på ett litet smakprov på både skidsäsongen och kommande julupplevelser.

Hårresande skräck och barnsligt bus på Liseberg
För första gången någonsin öppnar Liseberg upp grindarna i samband med Halloween. En helt ny
säsong som bjuder på både kalla kårar och pirr i magen under hela höstlovet utlovas. Innanför
grindarna väntar alltifrån barnsligt bus med godisregn, discodans och snurrande karuseller i
Kaninlandet till hårresande skräckhus och hisnande berg- och dalbanor. Liseberg håller Halloweenöppet hela höstlovet (24 oktober-1 november)
Läs mer här - om du vågar!

Låt barnen deckarvandra i
Alingsås

Möt kvinnan bakom
deckarvandringarna

Låt dina barn lösa mysterier tillsammans med
deckarfavoriterna Moa och Måns från Susanne
MacFies böcker om Hemliga Klubben. Under
höstlovsveckan kan barn mellan sex och nio år
deckarvandra längs Alingsås gator, där
böckerna utspelar sig. Med hjälp av Hemliga
Klubbens eget hemliga skriftspråk löser
barnen mysterier som vi vuxna inte förstår oss
på!

Alingsåsboende författaren Susanne MacFie
har sedan hon släppte första boken om
Hemliga Klubben 2010 målmedvetet kämpat
sig fram till positionen som svensk
deckardrottning – i alla fall bland de yngsta.
Böckerna om Måns och Moa i Hemliga
klubben har blivit mycket populära – och
dessutom gjort Alingsås till ett riktigt
barndeckarmecka.

Läs mer om Deckarvandringarna här

Västsverigebloggen möter Susanne MacFie
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Vinterparadiset Västsverige
Du känner väl till att det finns flera olika anläggningar i Västsverige som lämpar sig utmärkt för
skidåkning både på längden och utför? Bara för några veckor sedan bestämde Svenska
Skidförbundet att om allt går som det ska (och det godkänns av Internationella Skidförbundet) så
kommer Ulricehamn att stå värd för världscuptävlingar i längdskidåkning 2017 och 2019. Den 5-7
november ställer Turistrådet Västsverige ut tillsammans med skidanläggningarna i Ulricehamn,
Falköping och Skövde på Vintersportdagarna i Nordstan. Kom förbi och säg hej - och lär känna
Västsverige från skidåkarens perspektiv.
Läs mer om Vintersportdagarna här

Snart är julen här - boka ditt Västsverige-paket redan nu
Gör dig redo att möta julen och ett Västsverige i vinterskrud. Här handlar du julklappar, äter julbord
bestående av lokala delikatesser och besöker mysiga julmarknader. Varför inte unna dig att gå på
någon av alla de julkonserter med kända svenska artister som Carola, Sanna Nielsen och Ulf Lundell
som ges i Västsverige under november och december?
Här bokar du din västsvenska julupplevelse

PÅ GÅNG I VÄSTSVERIGE
Här nedan följer ett urval av stora evenemang
som inträffar i Västsverige de kommande
månaderna. Välkommen!
25 sep 1 nov
10 okt 13 dec
5
dec
10 dec 13 dec

Lights in Alingås
Alingsås
Julmarknad
Falbygdens Osteria, Falköping
Julmarknad på Nordens Ark
Hunnebostrand
Julmarknad på Baldersnäs
Dals Långed

Italienarna älskar Fjällbacka
I somras gjorde italienska magasinet Gioia ett
stort reportage om Fjällbacka utifrån den
världsberömda svenska skådespelerskan
Ingrid Bergmans perspektiv. Hon tillbringade
sina somrar där under sina sista 25 år i livet. i
Fjällbacka, och bodde i ett hus på
Dannholmen, en bit ut i skärgården.
Se reportage och de vackra bilderna här
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