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Följ oss i sociala medier:

Läs UT. naturmagasinet som
lockar till Dalsland
Paddling, vandring, annorlunda
boenden och mindfulness - den
dalsländska naturen rymmer
verkligen allt för dig som vill
uppleva något speciellt. I UT., som
är ett alldeles nytt magasin om
Dalsland, kan du läsa om alla
magiska platser, aktiviteter och
restauranger som finns här - bara
två timmars bilväg från Göteborg.

Läs PDF-versionen av UT. här

Passion för Mat årets höjdpunkt för
matälskaren
Passion för Mat är en av årets
stora höjdpunkter för dig som
älskar mat och matlagning. Till
helgen (2-4 mars) är det dags för
årets upplaga på Eriksbergshallen i
Göteborg. Besök gärna Smaka på
Västsverige i monter 341 om du
har vägarna förbi! Här visas det
bästa som Västsverige har att
erbjuda när det gäller mat och
råvaror.
Läs mer...
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Trandansen hägrar vid Hornborgasjön
Tranorna är starkt förknippade med våren i vårt område då de kommer i
tusental, från mitten av mars till slutet av april. Den mest välkända
besöksplatsen vid Hornborgasjön är Trandansen i södra änden av sjön. Där
kan du kika på tranor från olika utsiktspunkter och det finns även en
informationsbyggnad med en utställning om tranorna.
Läs mer...

Vintern dröjer sig kvar - utnyttja tillfället och
åk skidor i Ulricehamn
Februari blir snart mars, men kylan och snön är fortfarande kvar i
Västsverige. Passa på att utnyttja tillfället och bege dig till Ulricehamn för
skidåkning i det kalla, men vackert gnistrande vintervädret. Bussar avgår
regelbundet från både Göteborg och Borås och du kan även hyra kläder och
övrig utrustning på plats. Lätt och smidigt med andra ord!
Läs mer...

Fika i Kaféstaden
Alingsås med Gunilla
Vill du uppleva Kaféstaden
Alingsås tillsammans med en riktig
fikaentusiast? Gunilla är en av alla
privatpersoner som har valt att bli
en local och därigenom dela en
www.anpdm.com/newsletterweb/454250417044425A4070434359/424B5942784445504A764542594671

2/4

2021-04-12

Läs UT. - naturmagasinet som lockar till Dalsland

vardagsupplevelse med dig som är
intresserad. Alingsås har massor
av kaféer, och Gunilla vet precis
var hon hittar just den specialiteten
som du är sugen på.
Läs mer...

Missa inte Gunilla
Bergströms utställning på
Akvarellmuseet

Sista chansen att se unik
fotokonstutställning i
Borås

Fram till 15 april ställs Gunilla
Bergströms "Jag ska banne mig
rita själen..." ut på Nordiska
Akvarellmuseet i Skärhamn.
Gunilla är så klart mest känd som
författaren och illustratören bakom
Alfons Åberg, men har också hittat
på en massa andra figurer. I
utställningen presenteras för första
gången i museisammanhang
hennes originalverk.

Konstnärsduon Nina Gorfer och
Sara Cooper möttes när de båda
studerade vid Högskolan för
Design och Konsthantverk i
Göteborg, och har blivit kända för
sin karaktäristiska fotokonst. Passa
på att ta del av deras utställning
"The Weather Diaries" på
Textilmuseet i Borås. Den finns
kvar till och med den 4 mars.

Läs mer...
Läs mer...
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Foto, "Sista chansen att se unik fotokonstutställning i Borås": CooperGorfer SteinunnBirnaHands
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