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Vårmagasinet produceras och ges ut av 
Falbygdens Mat och Kultur ekonomisk 
förening och Falköping Nu ekonomisk 
förening. 
Text, foto och layout: Gerth Bragnå där 
ej annat anges.
Ansvarig utgivare: P-O Larsson, 
Falköping Nu.
Trycks i 15 000 ex hos Svärd och Söner 
tryckeri i Falköping.
Årgång 10
Vårmagasinet utkommer i mars varje 
år.
Falbygdens Mat och Kultur ger också ut 
arrangemangstidningen Skördefestma-
gasinet/Konstnatten i samarbete med 
Falköping Nu och kulturförvaltningen i 
Tidaholm.
För annonsering och reportage, 
kontakta: 
Maria Wahlström eller Gerth Bragnå, 
info@matokultur.se
Övrig information: 
www.matokultur.se
www.falkoping.se
www.falkoping.nu
www.vastsverige.com

VÅRMAGASINET

Omslagsbild: Silverfallen i Valle. Ett måstebesöksmål. 
Från Varnhem mot Öglunda och Berg sydväst om Billingen.
Foto: Gerth Bragnå

Varsågod! 
Ett lokalproducerat 

Vårmagasin
om  Falbygden och 

Hornborgasjöområdet
Det ligger i tiden att det skall vara lokalproducerat. Lokalproducerat har en stark förankring 
på Falbygden, en jordbruksbygd med 6000 år av tradition och odling. Det finns många jord-
bruk och många småskaliga producenter som levererar livsmedel med hög kvalité. De stora 
som exempelvis Falköpings mejeri, har sina kanaler ut i livsmedelshandeln och de småskaliga 
säljer sina varor på Torget i Falköping varje lördag under sommarhalvåret. Lokalt är naturligt-
vis lokalt var det sen är producerat i världen men går bara att få tag på, på just den platsen. 
Det finns en lockelse i detta och många av oss letar det lokala när vi är ute reser i världen. För 
er som gästar området under trantider så finns det lokala både till försäljning på tallrik och på 
marknader och i butik. Bra platser att besöka för att få det är exempelvis Löfwings ateljé och 
konstcafé, Wrågårdens restaurang som har marknad två helger, Falbygdens Osteria som har 
både butik och restaurang och knäckebrödsbageriet Knäck & Bräcks gårdsbutik.
Frågar man oss som producerar Vårmagasinet vad lokalproducerat är så är det producerat på 
Falbygden för att ge en bild av Falbygden. En blandning av turistbroschyr och magasin med 
lokalt innehåll. Det smyger sig in lite reklam för Dalsland också beroende på att vi inte sätter 
några territoriella gränser för vad som kan vara med. 
Glupsk på Dalsland finns med därför att det är en samarbetspartner och för att de har något 
bra att erbjuda. På samma sätt kan du i detta vårmagasin läsa om aktiviteter som händer i 
augusti och september. Bra arrangemang som vi vill att ni som besöker området skall se för 
att det är en bra anledning att återvända. 
Tranorna är också en bra anledning att återvända. Under höststräcket i augusti/september 
är det ofta fler tranor i området än under våren. De stora tranflockarna brukar vi se i luften 
kring skördefesten sista helgen i september. Då är de på väg att lämna oss. Kanske en anled-
ning att återvända och kombinera med Västsveriges största konstrunda - Konstnatten.
Men......... Nu är det vår och det så många längtat efter är här! Tranorna har inte fel, även 
om de får stå ut med bakslag i vädret. De kommer ändå till Hornborgasjön relativt punktligt i 
mitten av mars och talar om att det är på gång på allvar. 
Besöksanläggningen Trandansen i södra ändan av Hornborgasjön firar i år tjugoårsjubileum 
och det är mer än 50 år sedan Nils Lindman gjorde det första TV programmet om tranornas 
vårdans här. 

Falbygdens Mat och Kultur 
får Skaraborgsbygdens pris 
för lokal utveckling.
Hela Skaraborgs tidning – Skaraborgsby-
den - har utsett Falbygdens Mat och Kultur 
ekonomisk förening till en av de bästa för-
eningarna i Skaraborg på lokal utveckling. 
Föreningen har sedan 2001 engagerat sig 
för lokal mat och lokal kultur och byggt upp 
en verksamhet som har stor betydelse för 
besöksnäringen och för lokala entreprenörer 
inom området livsmedelsförädling, restau-
rangnäringen och de kreativa näringarna. 
Skördefesten och Konstnatten är ”flaggskep-
pet” som engagerar 300-400 kultur- och 
besöksnäringsaktörer och som drar ca 
60 000 besökare till området årligen vilket 
ger en omsättning i lokalsamhället på 15 – 
20 miljoner under en helg. 
Under 2013 engagerade sig också föreningen 
i arrangemanget Valle Baroque och genom-

förde tillsammans med Falköping Nu och 
Löfwings Ateljé och konstcafé en konsert 
med GöteborgsOperan och Göteborg Ba-
roque. Föreningen har också varit en del av 
arrangemanget i Kulturarena Tomtens Kalk-
brott, som drivs av konstnär Göran Löfwing 
och markägaren Peter Nord.
Långsiktigt och hållbart arbete för att skapa 
förutsättningar för lokal mat och lokal kultur 
har alltid kännetecknat Falbygdens Mat och 
kulturs arbete. Lars-Erik Kullenwall, som var 
föreningens ordförande under 12 år, har 
med god känsla för lokalt utvecklingsarbete 
lotsat föreningen till beslut som långsiktigt 
verkat för lokala entreprenörers möjlighe-
ter till marknadsplatser för produkter och 
tjänster.
Falbygdens Mat och kulturs arbete har tidi-
gare uppmärksammats av Companion Ska-
raborg – årets kooperativ och av Falköpings 

kommun – kulturstipendiet.

Skaraborgsbygden
www.skaraborgsbygden.se

KONSTMÄSSA I FALKÖPING 25 - 28 SEPTEMBER 2014

www.konstnattenartfair.se
www.facebook.com/konstnattenartfair

Dr Synthetic - konceptuell konst
Fuldesign - workshop

Banksy - En modern Robin Hood. Föreläsning
m.fl

Vill du vara utställare på Konstnatten ART FAIR
anmäl dig senast 20 maj.

Välkomna till

Restaurang  Café  Konst  Boende

Löfwings Ateljé & Konstcafé Broddetorp www.lofwings.se  0500-491403

På gång hos Löfwings!
Tranöppet alla dagar 11-18 

Kvällsöppet ons, fre, lör ( 24/3-20/4)boka bord

12/4 Löfwings vårpub från kl: 19 Pubmeny serveras
Trubadur från kl: 20,30

18/4 Långfredag Påskmiddag serveras från kl: 18 
19/4 Påskafton Påskmiddag serveras från kl: 18  Påskbrasa

30/4 Valborg Vårbuffé serveras, brasa med vårtal & sång
Boka bord
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Vintern är över ......
Den första fågelsången hörs tidigt i vårvintertid 
och varslar om att det är på gång, det vi väntat på. 
Dagarna blir längre. Det syns tydligt när vi är inne i 
februari och det är då som de första vårtecknen kan 
höras. Korsnäbbar, nötkråkor, ormvråkar och andra 
tidiga fåglar kan höras locka för att hitta en partner 
för bosättning och familjebildning. 
De flesta kanske missar de där första tidiga vårteck-
nen och ser först lärkan eller sädesärlan när blåsip-
por och tussilago blommar i skyddade solexponera-
de lägen. Njutningen är nog ändå densamma. Det är 
något vi väntat på och när vi upptäcker markörerna 
som talar om att det faktiskt är sant, är inte så intres-
sant. Det viktiga är att vi får det där kvittot på att 
vinter övergår i vår.
Men, vad är väl en vår utan en föregående vinter. 
Det är ju snö, kyla och mörker som skapar förvänt-
ningarna. Vi vet vad som skall komma men inte hur 
det skall bli. Vintern som varit kan vi recensera och 
förhoppningar om en solig och varm vår och sommar 
kan vi ha. 
Vintern som gått har varit ganska lagom på de flesta 
håll. Inte så kallt och inte så mycket snö. Perioden 
fram till tionde januari var ganska mild och regnig, 
sen kom det en köldknäpp med lite snö. Några plat-
ser fick extremt mycket snö men på de flesta håll var 
det ganska moderat. 
Tulpaner är ett säkert vårtecken, eller var det till för  
några år sedan. Då kunde man lysa upp tillvaron i 
slutet av februari med de fösta tulpanerna. Nu finns 
de i affärerna redan före jul.  Det är samma med 
semlorna. De låter heller inte vänta på sig utan finns 
att köpa så snart julen är över. 
Det som varit årligen återkommande vårtecken att 
lita på, har blivit något annat. Tiden är ur led kan 
man tycka men förändringar sker hela tiden. Ibland 
tydligt och bestämt men oftast smyger det på oss. 
Tulpaner och semlor till trots så vet vi att tranorna är 
säkra budbärare även om de blev sena förra året. 

Trädhushotellet Islanna , 
landets tredje bästa gröna 
besöksmål.
När tidningen Kupé frågade läsarna om vilket 
som var Sveriges bästa gröna besöksmål så 
blev Trädhushotellet Islanna rankat som ett 
av de tio bästa. När omröstningen var klar, 
placerade de sig som nummer tre. 

Bo och Ann-Charlotte Ottosson som äger och 
driver Trädhushotellet Andrum och Sjunde 
himlen, på gården Islanna mellan Falköping 
och Skara, har ett miljötänk i allt vad de tar 
sig för. Trädhusen är inget undantag. Allt har 
en ekologisk tanke från färgen utvändigt och 
invändigt, tygerna, maten och nu senast en 
ny bil med gasdrift. Många är miljöpriserna 
och uppmärksamheten för deras genuina 
miljötänk kan mätas i många spaltmeter. 

Att få bo i sjunde himlen under trantider då 
fåglarna flyger över verandan till frukost är 
en ynnest och exeptionellt. Pröva det!

Ni vet väl att Ni kan köpa marschaller och ljus av oss till olika aktiviteter.
Vi levererar till ALLA företag, liten som stor.

Industriemballage, Hygien & Torkpapper, Servering & Catering, Städ, 
Butiksemballage, Kontorsmateriel och Skyddsprodukter.

Välkommen till oss! 

www.pellviks.se

Johanssons Lamm & Ull 
i ny gårdsbutik
Gårdsbutikernas tid är inte förbi även om 
trenden de senaste tio åren har varit att bu-
tikerna flyttat in från landsbygden till staden. 
Viktoria och Michael Johansson, som driver 
Johanssons Lamm & Ull, går kanske mot 
strömmen när de satsar på en ny gårdsbutik 
i Gökhem utanför Falköping. 

Från lamm till altartavla
Det är allt som fåren och lammen produce-
rar som är gårdens huvudsakliga verksam-
het. Lammkött i alla dess former. Styck-
ningsdetaljer, färs och förädling till korv och 
burgare är den ena delen av produktionen. 
Skinn, tovningsull och tovade produkter och 
kurser i tovning den andra. Försäljningen 
sker i gårdsbutiken men för den som vill ha 
tovningsull eller andra tovningsprodukter 
finns webbutiken att tillgå. 
-Vi har iordningställt lokalerna för kursverk-
samhet, säger Viktoria Johansson som själv 
förädlar ullen till tovade bruksföremål och 
till konstverk. 
I missionsförsamlingens lokal i Odensberg 
hänger en vacker altartavla som hon form-
gett och format med tovningstekniken med 
ull från gården. Det resulterade också i att 
hon fick tova altartavlan till Pingstkyrkan i 

Falköping som skissats av Fredric Shéler.
Konstrundan Påsk
Under påskhelgen har gårdsbutiken öppet 
med flera utställare på plats. Då kan besö-
karen också få göra bekantskap med vårens 
nyfödda lamm. 
För den tovningsintresserade driver Viktoria 
kursverksamhet i sin nya butikslokal. Där 
säljer hon också all utrustning som behövs 
till tovningen. 
Se alla utställare i utställarlistan.
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...tranorna är här och ...
Trandansen, rastplatsen i södra änden av Hornborgasjön utmed vägen mellan Falköping och 
Skara, en säker transkådningsplats under halva mars och april. Här samlas de, dansar ihop 
sig med sin partner och väntar in varma sydliga vårvindar för att ta sig vidare norrut till häck-
ningsplatserna. Maten serveras av Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i form av korn som 
sprids ut under den mörka tiden på dygnet då tranorna sover i den grunda Hornborgasjön. 
Riktigt så har det inte varit sedan urminnes tider men nästan. Den grunda slättsjön har säkert 
varit en viktig rastplats under flera tusen år men människans bruk av åkrarna som gynnat 
tranorna, är av betydligt senare datum. De båda slotten Bjurum och Dagsnäs har naturligtvis 
haft sin inverkan under flera hundra år då de brukat åkrarna. Båda gårdarna har under lång 
tid odlat potatis för brännvinsbränning. Det har säkert bidragit till att tranor har samlats i 
så stor mängd i södra delen av hornborgasjöområdet. Potatisen som blev kvar i jorden över 
vintern blev godis för fåglarna. Det sägs att tranornas dansande var mer påtagligt förr och 
det kanske har sin förklaring i den söta jästa potatisen. Naturen skapar alkohol naturligt och 
det var kanske den stimuli som gjorde dansandet mer aktivt. 
Över 20 000 tranor har räknats in här och upp emot 150 000 besökare. Det är intensivt un-
der några veckor i mars och april och i naturumet, som förövrigt har formen av en trana som 
flyger, har informatörerna bråda dagar. Det gäller också för Gudhemsbygdens Hembygdsför-
ening som serverar kaffe med dopp i den gamla skolbyggnaden vid Bjurums kyrka. 

Turistbyråerna i Falköping, Skara och Skövde har filial i tranamarkerna under säsong och 
arrangerar också kommuninformation, matmarknad och fikamöjligheter i ett för tillfället 
uppsatt tält i anslutning till naturumet. 
För den som vill uppleva tranor på riktigt nära håll så finns möjligheten att hyra ett gömsle. 
Det kräver emellertid bra utrustning för att hålla värme och stå ut med den långa väntan som 
det innebär. Det går inte att lämna gömslet så länge tranorna finns på plats och det innebär 
oftast ca 18 timmar i det lilla utrymmet som gömslet erbjuder. Men, det är en enastående 
upplevelse.
Området erbjuder också mycket andra upplevelser. Lokal mat serveras på många ställen 
som exempelvis hos Löfwings i Hornborga, nära Broddetorp på Hornborgasjöns östra sida. 
På denna sida, strax norr om Broddetorp finns också  ett Naturum som visar Hornborgasjön 
som fågelsjö och som ett av Europas största naturvårdsprojekt. I det området finns också 
Ateljé Grodan, Ateljé Holgersson, som också har ett fantastisk lanthandelsmuseum och Ateljé 
Holgers som inte bara serverar god konst utan också har fantastisk fika.
Påsken har alltid lite utöver det vanliga att erbjuda. Konstrundan i Påsk och Öppna Ateljéer 
har fyrtio utställningsplatser att besöka. Falbygdens Ost har äggalördag med öppen butik 
och restaurang hela helgen. Mat, kultur och shopping med god kvalité saknas inte vilket gör 
vårutflykten till en upplevelse för alla smakriktningar. Välkomna till våren!!

Tranöppet 24/3-20/4
 Varje dag kl: 10-18

Kvällsöppet ons, fre, lör ( boka bord)Restaurang  Café  Konst  Boende
Löfwings Ateljé & Konstcafé Broddetorp www.lofwings.se  0500-491403
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Trandansen fyller 20 år, 
hur firar ni det?

Rita Linder, Turismutveckling Falköping, är ansvarig för 
informationsverksamheten på Trandansen.

Rita Linder
- Informationsbyggnaden firar 20 år och 
det kommer vi att fira den 22 mars då vi 
öppnar för säsongen. Det blir invignings-
tal naturligtvis. Claes Hermansson, känd 
fågelskådare och en av förgrundsfigurer-
na för restaureringen av Hornborgasjön, 
kommer att hålla talet. Anna Grönqvist 
kommer att ha högläsning ur sin barnbok 
Tranan Grus på äventyr. Det blir tipspro-
menad, guidning och naturligtvis fika 
med jubileumskaka. 
Vårmagasinet
- Tranorna var ju sena förra året, tror du 
att de kommer i tid till jubileumsdagen?
Rita Linder
- Det var ju den sena våren som ställde till 
det förra säsongen. Det ser annorlunda 
ut i år så vi hoppas naturligtvis att de är 
här då. 
Vårmagasinet
- Vad händer för övrigt i tranornas land?
Rita Linder
- Vi öppnar som sagt den 22 mars. Till 
den 5 april kommer så tältet på plats. Då 
börjar det med tranans dag. Helgen 12-
13 april är det matmarknad. Däremellan 
och fram till påsk finns det mat och fika i 
tältet och turistinformation för hela Ska-
raborg. Informationsdisken är dessutom 
bemannad med turistvärdar den 18 - 20 
april. 
Vårmagasinet
- Kan en frusen transkådare få en varm 
kopp kaffe i turistinformationen?
Rita Linder
- Självklart! Som vanligt har vi kaffe och 
gott kaffebröd från Falans Bakeri.
Vårmagasinet
Tror du tranorna är kvar till Påsk?
Rita Linder
- Absolut! Det är sista helgen vi har öppet 
så visst har vi tranor då. Följ oss i webb-
kameran!

... Trandansen öppnar

Arrangerar Konstrundan Påsk. www.falkoping.nu
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Ekonomisk förening

Falköping Nu arrangerar 
Konstrundan Påsk och 

är en sammarbetspartner i 
flera andra arrangemang som 

Valle Baroque, Konstnatten Art Fair 
och Teaterveckan.

Falköping Nu samverkar också för 
marknadsföring av skidturismen på 

Mösseberg och i andra sammanhang 
där Falbygden marknadsförs.

Föreningens uppgift är att skapa 
arrangemang och reseanledningar 

till Falbygden.
www.falkoping.nu

St: Olofsgatan 6A, 0515-72 16 30 | egendomsmaklarna.se/falkoping To
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Egendomsmäklarna är ett fristående obundet mäklarföretag, som jobbar med alla banker och kreditinstitut.

VILLA - MÖSSEBERG VILLA - MÖSSEBERG BOSTADSRÄTT - RANTEN BOSTADSRÄTT - CENTRUM

Charmig 20-talsvilla belägen på nedre delen 
av Mösseberg. Trevliga sällskapsytor på båda 
planen. Vardagsrum med utgång till delvis in-
glasad altan. Matsal med kamin, allrum med 
köksspis. Liten lättskött tomt. Bra läge med 
närhet till bl.a Mössebergsparken och järn-
vägsstation. Energiprestanda 99 kWh/m² år.

ADRESS: Torstensonsgatan 3 BYGGÅR: 1923
STORLEK: 174 m² + 90 m² ANTAL RUM:        
5 r.o.k TOMT: 391 m² PRIS: 1 100 000 kr 
eller enl. ök.

Trevlig tvåplansvilla belägen i lugnt och 
barnvänligt område. Rymligt vardagsrum. 
Helkaklad toalett/dusch. Vattenburen upp-
värmning. Inglasat uterum och balkong i 
söder. Värmeisolerat garage. Närhet till lek-
platser, förskolor, skola, natur- och strövområden. 
Energideklaration beställd.

ADRESS: Snödroppsgatan 3  BYGGÅR: 1989
STORLEK: 132 m²        ANTAL RUM: 5 r.o.k
TOMT: 401 m² PRIS: 1 225 000 kr eller enl. ök.

Ljus och trevlig 5-rumslägenhet med mycket 
bra läge nära affärer och kommunikationer. 
Hörnlägenhet med fönster åt tre väderstreck. 
Vardagsrum med utgång till inglasad balkong 
i söder med markis. Toalett/dusch samt ett 
badrum. Ypperligt tillfälle att förvärva en bo-
stadsrätt i en fastighet med hiss!
Energiprestanda 174 kWh/m² år.

ADRESS: Järnvägsgatan 22B STORLEK: 127 m²
ANTAL RUM: 5 r.o.k MÅNADSAVGIFT: 6 113 kr 
inkl. värme, VA, kabel-tv           VÅNING: 4/5
PRIS: 350 000 kr eller enl. ök.

Trivsam 3-rumslägenhet med ett mycket      
centralt läge. Välskött bostadsrättsförening 
med god ekonomi och låga avgifter. Inglasad 
balkong. Härlig innergård med grillplats, gung-
ställning och cykelförråd. Energiprestanda 
160 kWh/m² år.

ADRESS: Jakobsgatan 1C STORLEK: 74 m² 
ANTAL RUM: 3 r.o.k MÅNADSAVGIFT: 2 527 kr 
inkl. värme, VA, kabel-tv VÅNING: 3/4
PRIS: 575 000 kr eller enl. ök.

NYTT
NYTT

NYTT
NYTT

FALKÖPING 25 - 28 SEPTEMBER 2014
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Adam Hedin är konstnären som för 14 år sedan bytte de västman-
ländska målarvikarna mot Ölands flacka kustlinjer.  Där är han bosatt 
i Kastlösa och har sitt ”Galleri Fågelform”.
På Öland har han nära till den natur han inspireras av och vill 
förmedla intryck från. Han följer fågellivet, fångar karaktärer och 
stämningar med känslig pensel.

”Mitt måleri, mitt skapande bygger till nästan hundra procent på 
relationen med dessa bevingade varelser, alla unika individer med 
olika personligheter och humor. I Bohuslän satt jag i en gammal eka 
och fiskade makrill då ett gäng gråtrutar samlades runt mig. Trots att 
de var av samma art särskilde sig individerna. Jag blev varse deras 
olikheter i ett slags minspel där ögonen spelade stor roll. En del såg 
yngre ut –en del- här är jag!!! Medan andra såg ut som de genomli-
dit sju svåra år, gammal och trött med stora ringar under ögonen, en 
del med bestämd blick att jag nästan fick svårt att koncentrera mig: 
Ska du dra upp någon makrill då, bligade trutarna på mig och såg 
vansinnigt hungriga ut. Just trutar innebär för mig en mångfald olika 
skepnader och skådespel, ibland är det som man vill skratta rakt ut 
inför de poser som visas upp, men oftast tar pennan överhanden och 
jag skissar ner former och rörelser de har för sig – de riktigt poserar! 
”

När Adam skapar använder han mycket skisser till måleriet.
”Tecknandet är ett ständigt sökande efter form och volym, linjer som 
fångar upp en rörelse, som övergår i måleri, grafik och skulptur. ”
”Jag strävar inte efter detaljerna i måleriet, är mer nyfiken på mötet 
med själva färgen. 
Skulpturerna tar en mer lekfull gestaltning som både kan vara rå och 
fantasifull i sina uttryck, men ändå med ett stort allvar. Materialen 
varierar, allt från järn, trä och glas. 
Drivkraften att skapa är stark hos mig, en ständig process och finns 
där näst intill hela tiden. 
Jag utgår nästan bara från fågelformen som för mig blir outtömlig i 
olika uttrycksformer.”

Adam är utbildad på Västerås Konstskola och Birkagårdens Konstsko-
la i Stockholm. Han har haft ett stort antal separatutställning runt om 
i landet och deltagit i en mängd samlingsutställningar. Adam Hedin 
finns representerad i bland andra Kungsörs, Mariestads,  Eskilstuna, 
Arboga, Hultsfreds, Köpings och Mönsterås kommuner. På Galleri 
Tinnert kommer Adam att visa måleri och skulptur. Han är medlem i 
KRO, BUS och Södra Ölands Konstnärsgille.

Utställningen har vernissage på 
Galleri Tinnert 

Trädgårdsgatan 13
i Falköping,

den 12 april kl 10-14
 

Under vernissagedagen finns 
Adam Hedin på plats och kan 

berätta mer om sin konst.
 

Se mer om Adam Hedin på:
www.svenskakonstnarer.se

Utställningen  pågår
12 - 26 april.  

Adam Hedin på Galleri Tinnert
Med fåglar som närvarande i 
konsten. 

”Tecknandet är ett ständigt sökande 
efter form och volym, 

linjer som fångar upp en rörelse, 
som övergår i måleri, grafik och skulptur. ”

Stor variation på 

Något för alla smakriktningar och alla i famil-
jen är kontentan av utbudet som bjuds i årets 
upplaga av Konstrundan Påsk. Signifikativt 
för bygdens konstrundor är just det breda 
utbudet och att det uppstår konstutställ-
ningar på många ställen och i kombination 
med annan verksamhet. Två gårdsbutiker är 
representerade, Knäck och Bräck i Tunhem 
och Johanssons Lamm och Ull i Gökhem, som 
förutom knäckebrödsförsäljning, lammvisning 
och lammproduktsförsäljning har konstut-
ställningar i butikerna. Några restauranger 
har också de kombinerat sin verksamhet med 
god konst. Löfwings Ateljé och Konstcafé, 
Falbygdens Osteria, golfrestaurangen Berga 
Golfbana, Cesarstugan, Wrågården och Åsle 

Tå, öppnar för både mat, fika och konst. 
Caféerna Vilhelmsro, Ateljé Holgers, Husets 
Bageri, Konstcaféet ”Magasinet”, Lilla Samu-
lesgården och Gudhems Hjärta gör också de 
en kombination med konst.
Öppna Ateljéer
En sedan många år etablerad konstrunda i 
konstrundan är de yrkesverksamma konst-
närerna Ingemar Tinnert, Göran Löfwing, 
Åsa Gustavsson, Maria Segerström, Annelie 
Sandström och P-A Sandström som har sina 
ateljéer öppna under påsken. Öppna Atel-
jéer tillsammans med Vårsalongen i Östra 
Tunhems församlingshem, utgör en institu-
tion och en påsktradition på bygden. Det var 
med dessa initiativ som konstrundorna på 
Falbygden började.
Udda inslag
Några udda inslag finns i utställarlistan men 
för den sakens skull inte mindre värda ett 

besök, tvärt om. Ateljé Broddetorparn 
bjuder som alltid på god konst men också 
ett fantastiskt lanthandelsmuseum och en 
dragspelssamling. Själv brukar han blåsa liv i 
något av dragspelen och han är inte sen att 
också förgylla med en bra historia.
Svea Tradition, byggnadsvårdsbutik i Ugg-
lum, har förutom utställning också guidade 
visningar av ett flyttat timmerhus och en 
bildvisning som visar hur flyttningen gått till. 
Ett intressant besök inte bara för den som är 
intresserad av byggnadsminnesvård. 
Utställningar med tradition
Norr om Broddetorp finns en rad intressanta 
besöksanledningar förutom Broddetorparn. 
På Bolums Horisont/Lilla Samuelsgården 

kan man se Anna Wennerstrands vackra 
keramik och Kristian Jensens fantastiska 
3D-Collage. Dessutom trädgårdskonst av 
Simon Fågelqvist. Strax norr därom finns 
Ateljé Grodan som visar silhuettkonst med 
en humoristisk twist.
I grannskapet finns också Ateljé Broga som 
ligger vackert på Billingesluttningen med en 
fantastisk trädgård full av vårlök och sippor. 
Galleri Mejeriet och Raija Aalto, utmed vä-
gen från Broddetorp till Varnhem visar sina 
numera berömda namngivningskläder.
I Falköping har Bildkällaren, Falköpings 
konsthall, sin vårsalong. Ett besök i Tidaholm  
och utställningen ”Textilen blommar” hos 
Karin Hurtig, Ateljé Bergaknuten på Hellids-
berget är ett måste och kan på ett bra sätt 
kombinera ett besök på museet i Tidaholm 
som visar en StarWars utställning.

Leiif ”Broddetorparn” Holgersson i sitt lanthandelsmuseum. Det är innhållsrikt och omfångsrikt. Med Leiif bakom disken blir det än mer 
intressant då han berättar om sin gärning och dessutom levererar en och annan skröna.
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Min Stickbutik - kreativ
träffpunkt i Falköping

Bisonsafari, 
älgmatning och 

marknad på 

Närkontakt med bisonoxar på bisonsafari eller 
var med och mata älgarna på Wrågården med 
Buffalo Bo. 
Äventyren finns på gården några kilometer norr 
om Falköping, där Henrik Alexandersson driver 
restaurang och konferensanläggning och tillsam-
mans med sin far driver de älg och bisonfarm. Det 

www.wragarden.se
Buffalo Bo är kompis med sina älgar i hägnet . 

är Bo Alexandersson som har god hand med både 
älgar och bisonoxar. Därav namnet Boffalo Bo. 
Första helgen i april och påskhelgen, långfredag 
och påskafton,  är det möjligt att kombinera 
närkontakten med djuren på gården och handla 
närproducerade livsmedel och hantverk på mark-
naden i anslutning till restaurangen och cafét på 
Wrågården. Älgarna matas 11.00 och 14.00 under 
marknadsdagarna. 
Gårdens egna bisonburgare och bisonkorvar finns 
självklart i sortimentet. Falbygdens Osteria finns 
på plats på marknaden och flera andra lokala 
producenter med ett utbud som kan ge påskbuf-
fén det där lilla extra.
Med bison- och älgupplevelsen i färskt minne, 
finns det också en god berättelse till påskmidda-
gen. Allt hämtat från ett och samma ställe.

Restaurangen håller öppet för ”drop in” under 
båda helgerna. En fotoutställning med djur och 
naturbilder från A till Ö av Bertil Sterner och Ulrik 
Sterner finns också att se.
Två fullmatade helger på Wrågården med lokal 
mat, upplevelser och närkontakt med älg och 
bison. Dessutom bjuds på närkontakt med den 

kreative och underfundige Buffalo Bo som guidar i 
hagarna bland de stora djuren.

Falköping Nu arrangerar Konstrundan Påsk och är en sammarbetspartner i arrangemangen Valle Baroque, Konstnatten Art Fair och Teaterveckan.

www.falkoping.nu

Anna-Linnéa Svensson har skapat en kreativ 
träffpunkt i Min Stickbutik i Flygares Gränd 
i centrala Falköping. Redan utanför butiken 
skvallrar de stickade strumporna på stup-
rören om att det är en annorlunda garnaf-
fär. I Butiken möter Anna-Linnéa med ett 
engagemang som får en att börja fundera på 
att det kanske är stickning som skall bli den 
nya framtiden - den nya hobbyn. 

I butiken finns en kaffehörna med bord och 
en kökssoffa. Ovanför soffan sitter en grif-
feltavla på väggen med budskapet att det är 
både nybörjarkurser i stickning och stickcafé. 
Att det inte är en vanlig garnbutik visar sig 
ytterligare när en kund kommer in och sätter 
sig i soffan och bläddrar i en katalog med 
mönster.
- Hit går vi när det regnar. Ibland när solen 
skiner också. Här får vi inspiration, säger 
kunden.
Anna-Linnéa supportar med idéer för det 
nya stickprojektet och plockar fram nya gar-
ner med brännässlefibrer och bambufibrer 
som ger hållbarhet och glans. Kreativiteten 
och engagemanget finns där och butiken blir 
lite av en oas där mötet och det gemensam-
ma intresset blir det viktiga.
- Stickning är trendigt och intresset är stort 
bland unga och äldre, säger Anna-Linnéa.
Själv är hon just nu inne på textiltryck och 
visar några av de mönster och tyger hon 
kommer att ställa ut i butiken under Kon-

strundan Påsk. 

-Jag gör kombinationer med tryck och brode-
ri och mönster som kan användas både som 
hela mönster men som också går att klippa 
ut och använda delarna var för sig. 

Ett tyg med tryckta stiliserade påsktuppar 
ligger på disken och Anna-Linnéa visar att 
det går att göra äggvärmare av varje tupp i 
mönstret för den som vill använda det så. Ett 
tyg med vackra gula blommor och broderad 
stjälk, visas upp och båda tygerna är prov 
på det som nu produceras för utställningen i 
butiken under påsken.
Fler kunder droppar in och 
får genast tips och vägled-
ning. Garner plockas fram 
och färger synas. Nya 
garner får sin materialbe-
skrivning. Efter stängnings-
dags blir det stickcafé.
- Stickcaféet är populärt. 
Då kan jag visa nya produk-
ter eller nya tekniker. 
- Vi löser problem och 
inspirerar varandra. Det är 
kreativt vid kaffebordet.

Tryck och broderi visar Anna-Linnéa på
Konstrundan Påsk i butiken
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Gott bröd i
Mormors Skafferi

Hur gick det med 
lanseringen av 
spenatbrödet 
Peder?
Peder Eng
- Jo tack, det gick väldigt bra. Det 
blev väl mottaget och reaktionerna är 
positiva.
Vårmagasinet
- Vi får se det i sortimentet hädanef-
ter då?
Peder Eng
- Jodå, vi kommer att fortsätta med 
det brödet.
Vårmagasinet
- Ni har ju varit ägare till Wienercafét 
sedan 2009 och förra hösten öppnade 
i centrala Falköping - Mormors Skaf-
feri - hur har det gått?
Peder Eng
- Det var ju en fungerande verksam-
het som vi tog över så det har gått 
bra. Det är ett populärt fikaställe. Vi 
skall modernisera lokalerna successivt  
framöver.
Vårmagasinet
- Kommer det något nytt bakverk in i 
sortimentet framöver?
Peder Eng
- Vi testar nya sorter lite då och då. 
Är kunderna nöjda så kommer det in 
i sortimentet. Vi byter ändå ibland 
men några sorter har vi alltid. Tomat-
brödet och det Danska rågbrödet är 
populära inslag.
Vårmagasinet
-Några önskemål om framtiden från 
en bagare?
Peder Eng
- Det vore kul om fler vågade pröva 
bageribrödet i stället för att köpa 
bakeoffbrödet i livsmedelshandeln. 
Vi är lite dyrare men man får mycket 
för pengarna hos oss!

Peder Eng och Pernilla Andersson, driver Östgöta Wienercafé 
sedan 2009. Företaget heter egentligen Mormors Skafferi 
vilket också blev namnet på det café de tog över i centrala Fal-
köping, hösten 2013. Bageriet och Wienercafét ligger på Nils 
Eriksonsgatan eller i scheelebacken som det sägs i folkmun. 
Peder är bagare och Pernilla är konditor så kompetensen finns 
inom familjen. Åtta är anställda i företaget.  
Det skulle kunna benämnas som ett traditionellt bageri, och i 
många stycken är det just det men när sortimentet är så gott 
som avsmakat i hela sin härlighet så tycks det inte vara så 
traditionellt. En tekaka är inte en tekaka i Peder och Pernillas 
bageri. Den är inte så lätt och luftig som det industribakade 
brödet. Tyngden känns med brödet i handen och smaken är 
aromrik. Matigt och gott, förväntningarna infrias. 
- Vi bakar till stor del på ekologiskt spelt- och havremjöl från 
Wästgötarna och vetemjölet kommer från Berte kvarn i Hal-
land, berättar bagare Eng.
Det är olika bröd på hyllorna under veckans dagar. Det danska 
rågbrödet har sina bakdagar och minichiabattan med soltor-
kade tomater har sina. Nya brödsorter testas i sortimentet och 
faller de kunderna i smaken så blir de återkommande inslag. 
Caféet öppnar redan sju på morgonen så för bagare Eng och 
hans medhjälpare blir det tidiga mornar. Redan vid tretiden, 
ibland tidigare än så, börjar arbetsdagen för de som skall förse 
oss kunder med färskt, ljummet och väldoftande bröd. 
Surdegsbrödet och surdegstrenden har säkert gjort sitt till att  
de små bagerierna fått en renässans. Intresset för bröd är stort 
och besökare i södra Europa som upptäckt fördelen med att 
kunna gå till bagaren och köpa färskt bröd till morgonkaffet, 
vill ha samma möjlighet när de kommer hem. Sinnebilden för 
många är fransmannen som går hem från bageriet med en el-
ler två painriche under armen. 
Intresset för att ”ta en fika” eller att äta frukost på café ökar 
också, vilket gynnar de som kan servera färskt eget nybakat 
bröd.  I en småstad som Falköping blir detta tydligt med flera 
relativt ”unga” caféer med egenproducerat innehåll. 
Peder och Pernilla driver två av dessa och har en ökande kund-
krets som upptäckt det välsmakande brödet och det lockande 
utbudet till kaffet. I Mormors skafferi är det genuint bageri-
hantverk som gäller.

Systrarnas Konditori
S:t Olofsgatan 58,  Falköping
Tel: 0515-10327

Fika i Falköping

Café utmed ströget med eget fikabröd.
Nära centrum i Falköping. 
Gott, billigt hantverk och lokalproducerat ”hem-
bakat”.
Serverar frukost och lättare luncher
Sankt Olofsgatan 15, Falköping
0515-125 00
GPS: N 6447951, E 414799
www.tantbrun.nu

Bageri och Café vid Östra infarten till Falköping. 
Granne till Lidl. 
Korsningen Verkstadsgatan - Midfalegatan, 
Falköping
Öppnar redan 06.30 på vardagar och 07.30 på 
lördagar.
Bra surdegsbrödssortiment.
0515-711300
GPS: N16278, E57074
www.mossebergsbagaren.se

Mössebergsgården ligger vackert på Mössebergs-
sluttningen med vacker utsikt över staden och 
landskapet, på väg upp till campingen.
Café som serverar lättare mat som paj och soppa. 
Öppet ons-tors 10.00 - 20.00
fre-sön 11.00-17.00
GPS: N18115, E54068
www.mossebergsgarden.se

Löfwings Ateljé och Konstcafé
Resstaurang och Café,. Mat lagad från grunden 
med lokala råvaror.
Hornborga Persberg, Broddetorp
0500-49 14 03, 0703-491423
www.lofwings.se

Gårdscaféet mitt i sta´n. Vilhelmsro gårdscafé 
ligger nära Falköpings centrum. Vacker gårdsmiljö. 
Fika i glashuset eller utomhus. Hembakat kaf-
febröd, gott kaffe och våffla på pinne.
www.vilhelmsrogardscafe.se

Nouveau Kök & Bistro
Stora Torget 13, FALKÖPING
Restaurang och konditori.
Mån, Tis & Tors 08.30-22.00
Ons 08.30-23.00
Fre & Lörd08.30-24.00
www.nouveau.se

Café Lilla Blå
Stora Torget i Falköping.
Café och bar med servering av lättare luncher.
Öppet Mån-Fre 09.00-19.00
Lördagar och Söndagar 10-16.00 
0515-12808, 073-6646517
www.cafelillabla.se

Café & Restaurang Bredablick ligger på Möss-
seberg. Följ skyltarna till campingen. Lunchresatu-
rang och Café. Konferens.
Har den bästa utsikten över Falköping.
Har många event.
www.bredablick.com

Nya Konditoriet
Storgatan 20A, (Gågatan) Falköping
Café med lättare luncher.
Måndag-fredag, 09.00-18.00
Lördag, 09.00-14.00
Telefon:0515-101 55

Norra Lundby, Axvall. Ligger utmed vägen till 
Axvall från vägen Broddetorp-Varnhem.
Fika i trevlig miljö hos konstnärsparet Katarina och 
Lasse Holgersson.
Säsongsöppet från 29 mars 2014.
www.ateljeholgers.se

Cesarstugan, Östra Tunhem
Restaurang med eget bageri. Fantastisk utställning 
om bondens år och egen teater.
Fika under säsong. 
0515-72 04 31
GPS: N 2178409, E 4967352
www.cesarstugan.se

Fika runt 
Hornborgasjön

Naturum Hornborgasjön
Café Fågeludden

Café i naturumet vid fågeludden strax norr om 
Broddetorp.

www.hornborga.com

Gudhems Kungsgård, granne med Gudhems klos-
terruin. Loppis, vandrarhem och café.
www.guhemshjarta.se

Mormors Skafferi, Storgatan, Falköping. 
Drivs av Östgöta Wienercafé.
Ligger i förlängningen av gågatan i centrala 
Falköping. Bröd från eget bageri. Annorlunda café 
och populärt i sta´n.
Tel: 0709 905 120

Östgöta Wienercafé. Bageri och café. Ligger i 
korsningen NilsEriksonsgatan och Scheelegatan 
nära järnvägsstationens parkering. Gott bröd med 
flera egna brödsorter. Se artikel.
Tel: 0515-139 80

Känt för de flesta som Falbygdens Ost men som 
nu är Falbygdens osteria, butik och restaurang. 
Ligger på Danska  vägen vid sydvästra utfarten av 
Falköping. 
Välsorterad butik med i huvudsak ost. Restaruang 
med bland annat ostbuffé. Bra fika. Bra besöksmål 
för den som vill botanisera i delikatesser eller 
köpa en god ost. Påskmarknad från den 2/2. Äg-
galördag på Påskafton
www.falbygdensosteria.se
Öppet alla dagar
Lat/Long: N 58° 9’ 59.76” E 13° 32’ 2.95”
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Vinfest på Källakrogen 

 www.monethorp.se

Smaka och prova på massor av suveränt goda 
viner tillsammans med den goda Falbygdsmaten.

Mönethorps
Vinfest

Lördagen den 14 juni 2014 
kl. 12.00 - 19.00
Kom och njut av en härlig dag på landet.

Lokala producenter, trädgårdsutställning, 
matservering och underhållning m.m. m.m.

Källarkrogen Mönethorp på Mönarps gård söder om Falköping 
arrangerar vinfest för tredje året. Festen har fokus på vin men det 
finns aktiviteter för alla med intresse för lokalproducerade livsmedel, 
trädgård, maskiner och naturligtvis mat. 
- Vi vill att vår vinfest i juni skall vara en folkfest för mat och dryck, 
säger Gösta Magnusson. 
- Inget inträde och ingen parkeringsavgift gör att man kan komma 
och gå som man vill. För den som vill smaka viner går det bra att köpa 
liksom mat i tältet. Vill man bara strosa omkring och se trädgården 
och våra odlingar och njuta av underhållningen går det bra. 
Flera svenska vinimportörer medverkar och vinproducenten Chapelle 
från Bourgogne i Frankrike. Källarkrogens vinkällare är också den 
välfylld med ett brett sortiment Franska och Italienska viner. Nyligen 

har en inköpsresa till Frankrike avslutats och en ny resa till Italien 
kommer att hinnas med innan vinfesten.
Vi försöker ha ett sortiment som tillfredsställer de flesta. Från 
årgångsviner för den som vill pröva något annorlunda och speciellt, 
söta viner som passar till osten och lammköttet, vita viner, rosé allt 
finns att pröva och kunniga munskänkar finns att tillgå för den som 
vill veta mer och få lite vintips.
- Jag skulle säga att detta är ett unikt tillfälle att få bra vintips och 
kanske lära sig något nytt om vin med vinkännare på plats och möj-
ligheten att smaka, säger Emil Tholin som står för maten i Källarkro-
gen och som dessutom är utbildad sommelier.
Källarkrogen har en mycket fin vinkällare och kunskaperna finns. 
Gösta Magnusson har ett stort intresse och bygger vinkällaren med 
omsorg och kunskap. Han delar gärna med sig av sitt kunnande det 
vet den som blivit serverad i restaurangen på källarkrogen. Restau-

rangen är certifierad 
Västsvensk Mersmak 
restaurang och med i 
White guide. För den 
som vill ha en genuint 
lokalproducerad meny, är 
restaurangen rätt val. Det 
mesta som serveras är 
producerat på gården och 
de råvaror som inte finns 

på gården väljs noga ut för att passa in i konceptet. 
Under vinfesten kommer restaurangen att servera mat i ett för ända-
målet uppställt tält. En rad lokala producenter finns på plats så det 
går att köpa med sig bra och goda lokala råvaror. För den trädgårds-

Foto: Lillmor Magnusson

intresserade finns 
också tips och råd 
att tillgå denna lör-
dagseftermiddag.
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2014
EVENEMANG 
du inte får missa
26-27 april
Giff-cupen
3 maj
Anksim
Motorlördag
23-24 maj
Dusty Road Bluesfestival
25 maj
May the force be with you!
Invigning Tidaholms Museum
7-12 juli
U6 Cycle Tour
8-9 augusti
Kräftans Dag
Kräftival
26-28 september
Konstnatten

MAY THE FORCE BE WITH YOU
Tidaholms Museum 
Det handlar om Star Wars, fankultur, 
filmskapande, kreativitet och teknikbygge. 
Utställningen bygger på privata samlingar 
och visar föremål och miljöer men framför 
allt berättar den om de personliga intrycken, 
om vad som attraherar och lockar i filmerna, 
om teknik kopplat till film och fantasi.

TURBINHUSÖN
konst & kultur

Kulturmagasin
Konst & Hantverk

Konsthall
Hellidens Folkhögskola

Litografiska konstskolan i Skövde
Fredrik Lindberg

Karl-Åke Nyström
Sofia Bergman

Butik
Ing-Maries Hud & Harmoni

Kaffestuga
Hembakat i unik miljö

Välkommen till
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Mona och Ulf Lindén utvecklar sin verksamhet på Vilhelmsro tillsammans med dottern 
Martina och hennes kompanjon i Kavat Event. 2012 började gårdscaféet ta form då ett 
glashus ställdes upp på innergården och ett kök inreddes. Påsken 2013 var det premiärklart 
och besökarna lät inte vänta på sig. Det blev snabbt ett av Falköpings populäraste kaféer. 
Vackert inramat av gårdens ekonomibyggnader, skyddat från vind, kunde besökarna avnju-
ta en god kopp kaffe, våffla på pinne och ett stort utbud av hembakat i vårvärmen. Succén 
tycktes aldrig ta slut då besökarna vallfärdade till det nya fiket på landet mitt i sta´n. Det 
kulminerade på Konstnatten sista helgen i september med över 4000 gäster under en helg. 
Med den rekordsiffran stängdes verksamheten för säsongen. Nu väntar en ny säsong som 
tar sin början i mitten av mars. 

startar Bed & Breakfast

Startar Bed & Breakfast
Nu tar paret Lindén ytterligare ett utveck-
lingssteg för sin verksamhet och startar ett 
Bed & Breakfast i flygelbyggnaden. Åtta 
bäddar kan de erbjuda och naturligtvis hela 
utbudet som kaféverksamheten erbjuder.
vandrarhemsboende är det väl försörjt med 
i Falköping men Bed & Brakfast finns inte 
i centrala Falköping så boendemöjlighe-
ten på Vilhelmsro kompletterar de övriga 
boendemöjligheterna. Boendet får fyra rum 
med åtta sängplatser, kök och samlingsrum. 
Därtill kommer en uteplats och den vackra 
miljön som den gamla Falbygdsgårdsmiljön 
erbjuder. Boendet öppnar den 20 mars, 
lagom till transäsongen börjar. 

Caféöppning
Den femte april är det säsongsstart för gårds-
caféet. Planen är att ha ytterligare platser 
inomhus när caféet öppnar. Ladugårdsdelen 
kommer att renoveras och iordningsställas 

www.vilhelmsrogardscafe.se

för kafé och konferens. Det blir ett viktigt till-
skott för att kunna ta emot gäster då vädret 
inte visar sig på sitt bästa humör. I växthuset 
eller ladugården går det då att sitta torrt och 
varmt. Det blir också ytterligare en möjlighet 
att ta emot större grupper för ölprovning 
som varit ett populärt inslag i verksamheten. 
Det skapar också ytor för ytterligare event på 
gården. 
Gårdscaféet har ett genuint hembakat utbud 
och erbjuder också lättare mat som kallskur-
na delikatesser med ett lokalt innehåll. Till 
det går det bra att få öl eller vin. En uppskat-
tad specialitet för gårdscaféet är våffla på 
pinne. En finurlighet som förhöjer utseendet 
och förnöjer gästerna. 
Under Påsken har gårdscaféet konstutställ-
ning där flera konstnärer och hantverkare 
deltar. 
Se utställarlistan Konstrundan Påsk.

B A R O Q U E
SINNENAS FESTIVAL
13 - 17 AUGUSTI 2014

FALKÖPING/HORNBORGA

HÄNDELS 
FYRVERKERIKONSERT

En sensommarkonsert med
Göteborg Baroque
lördagen den 16 augusti 2014

A L L E

Biljetter och information 
www.lofwings.se/www.matokultur.se

I samarbete med 
Göteborg Baroque, Falbygdens Mat och Kultur, Falköping Nu, Broddetorps Samhällsförening,

Falköpings kommun, kultur, Västra Götalandsregionen, kultur.

Hela Valle Baroqueprogrammet - www.goteborgbaroque.se

Löfwings Ateljé och Konstcafé
Mattält, vin & ölbar, ostprovning, konstutställning,
utställning om barocktiden, ”barockhäng” i baren.

Välkommen till
Västsveriges största

konstrunda
Falköping - Tidaholm - Skara 25 - 28 september 

www.matokultur.se
Boka boende på: www.kurortenmosseberg.se
www.hotellranten.se, www.hotelfalkoping.com

Njut av god konst, 
god lokal mat, 

och fantastiska ljussättningar.
Konstmässa, graffitipark,

140 utställningsplatser, 
400 utställare.

Kombinera med: 
ostparadiset i Falköping - Falbygdens Ost, 

SPA-upplevelse på Kurorten Mösseberg,
m.fl.

60 000 besökare hade en upplevelse på 
Konstnatten 2013!

   Välkomna Ni också!! 
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Falbygdens Ost i ny 
paketering

Vad har du för 
planer för

 ”Osten” Robert?

Robert Bengtsson, ny ägare till Falbygdens Ost

Vårmagasinet
- Du har ju nyss tagit över som ny 
ägare till butiken och restaurangen. 
Kör du på med tidigare koncept eller 
blir det förändringar i verksamheten?
Robert Bengtsson
- Just nu håller vi på med att diskutera 
en rad idéer. Förändringar blir det 
men de som varit här tidigare kommer 
självklart att känna igen sig.
Vårmagasinet
- Vad är närmast på agendan?
Robert Bengtsson
- Närmast ligger vår traditionsenliga 
påskmarknad som börjar den 2/2. När 
påsken kommer så är vi med på Kon-
strundan påsk och då har vi exempel-
vis ”Äggalördag”. 
Vårmagasinet
- Vad är de viktigaste förändringarna 
som kommer att ske?
Robert Bengtsson 
- Utbudet i butiken kommer att bli 
bredare med mer lokala produkter 
och ett bredare sortiment i flera 
livsmedelsgrupper. Det kommer in en 
ugn i butiken så det kommer att lukta 
nybakt bröd. Det kommer likna lite 
mer en saluhall men naturligtvis med 
det breda ostutbudet som tidigare. 
Utbudet i restaurangen kommer också 
att bli bredare.
Vårmagasinet
- När kommer kursändringen at vara 
genomförd?
Robert Bengtsson
- Vi tar det successivt, men en nyinvig-
ning blir till Skördefesten och Konst-
natten i höst.

Påskharen har varit på besök då Påskmarknaden startade traditionsenligt 
den andra februari. Den 2/2 och 10/10 är datum som är fast förankrade i 
Falbygdens Osts verksamhet. Påskmarknaden och julmarknaden är de stora 
”dragarna” då butiken och restaurangen är fyllda av tradition vad gäller 
utsmyckning och mat. Den traditionen består även om verksamheten nu 
genomgår en förändring med den nye ägaren till butiken och restaurangen. 
Familjen Bengtsson byggde under många år upp verksamheten till det väl-
kända varumärket Falbygdens Ost som det är i dag. Nu tar åter en Bengts-
son över verksamheten efter några års frånvaro. Det är Robert Bengtsson 
som är tillbaka på Falbygden och som nu paketerar om till Falbygdens 
Osteria - Butik och Restaurang.
Bredare sortiment i butiken med fler dofter och smaker, fler lokala produ-
center representerade. 
-Det blir lite mer av en saluhall där det kommer att dofta av nymalt kaffe 
och nybakt bröd så småningom, förklarar Robert Bengtsson.
Årets påskmarknad inleddes som traditionen bjuder den 2/2 klockan 2. 
Någon drastisk förändring från den ena dagen till den andra finns inte i 
planeringen utan mer en successiv förändring där besökaren kommer att 
känna igen sig men upptäcka nya saker i butik och restaurang. 
Under påskveckan har Falbygdens Osteria konstutställning i Konstrundan 
Påsk och naturligtvis erbjudanden för den egna påskbuffén och påskbuffén 
i restaurangen. Påskaftonens ”Äggalördag” är ett nytt inslag i butiken och 
möjligtvis får restaurangbesökaren uppleva äggrätter på menyn. 
Osten kommer fortsättningsvis att spela den centrala rollen i butiken men 
också för upplevelsen då ostlagren i källaren öppnas upp. Här kommer 
osthantverket att visas och avsmakningar att ske med kunniga guider. Hur 
går det till att smaksätta Whiskeyosten eller hur får osten en smak av pär-
lande vin? Det är hemligheter som kommer att få sin förklaring i källarens 
ostlager.
Förändringsresan är inledd med den nye ägaren och till höstens skördefest 
och Konstnatt sker en nyöppning då allt skall vara på plats och nya upple-
velser erbjuds. Falbygdens Osteria har då en helhetsupplevelse på plats 
med nya smaker och nya dofter 
i ostens paradis. 
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Fastighetsägare i Falköping tar 
muralmålaren Dano Django 
till hjälp med fasadmålning
I Falköping finns en av landets största muralmålningar att vila ögonen på, till mångas stora glädje. 
Mitt i centrala staden, vid den så kallade Nettoparkeringen, lyser den upp en annars väldigt beige 
och tråkig stadsmiljö. Fastighetsägaren P-O Larsson, känd elentreprenör i staden och tillika enga-
gerad kulturprofil, slog två flugor i en smäll då fastigheten skulle målas om. Med sitt engagemang i 
Konstnatten såg han potentialen i den beiga väggen. Han anlitade konstnären Daniel ”Dano Django” 
Wilhelmsson för uppdraget. Målerifirma anlitades för att få rätt underlag och en bra grundmålning. 
- Jag har lokalen i fastigheten uthyrd till Galleri Sandström och tillsammans diskuterade vi utséendet 
på fasaden till galleriet, och det ena gav det andra, säger P-O Larsson. 
- Den kulturutveckling som händer i Falköping med bland annat Konstrundan i Påsk och Konstnat-
ten som dragkraft är väldigt positiv och rolig och här hade jag en möjlighet att få vara en del av den 
kreativa kraften. 

Målningen av fasaden blev en happening för hela Falköping. Under några dagar i anslutning till 
Konstnatten sista helgen i september, började målningen växa fram. Publiken lät inte vänta på sig 
och heller inte reaktionerna. Väldigt många tog sin dagliga promenad förbi för att se målningen växa 
fram. Kommentarerna var odelat positiva och den glada åskådarskaran växte för varje dag.

Konstverket som har ambitionen att ge betraktaren ett leende på läpparna, med sin positiva och gla-
da färgsättning, har verkligen lyckats, trots att det inte är helt färdigt ännu. Höstkyla och vinter lade 
hinder i vägen för färdigställandet så konstnären väntar nu på vårvärme för att kunna måla klart. Om 
inte vädret ställer till det är planen att konstverket skall få sin färdiga form på påskaftons förmiddag. 
Då skall det efter några hundra sprayburkar och mycket klättrande på den sex meter höga och trettio 
meter långa väggen vara klart. Falköping har fått en offentlig utsmyckning att glädjas åt och staden 
har fått ett exempel på vad en muralmålning kan åstadkomma med en annars tråkig stadsmiljö.

Konstnär Daniel ”Dano Django” Wilhelmsson vid ditt 
påbörjade verk mitt i centrala Falköping. Daniel har tidigare 

målat fler stora väggmålningar bland annat i Skövde, Mariestad, 
London och Queretaro i Mexiko.

Tryckerigatan, 521 41 Falköping  •  Telefon 0515-831 40  •  www.tryckeri.info

Våfflor med jordgubbar
och grädde i dag. 

      Stolar i massiv ek i morgon.

NYA

Ämnena varierar, formen likaså. Varje dag be-
handlar vi små och stora alster och ser till

att viktiga budskap kan spridas vidare.

Sedan starten för 43 år sedan har
vi utvecklats till ett modernt 

tryckeri med komplett
repro och bokbinderi.
Men framförallt kan vi

glädja oss åt att skaran
av nöjda kunder växer. 

Kanske kan den
personliga och nära

kontakten vara en
av förklaringarna. 

Vill du veta mer eller ha en offert?

Kontakta oss på telefon
0515-831 40 eller maila till info@tryckeri.info

Boka in årets bästa Julmässa 
20-23 NOVEMBER 2014

 
På Dagsnäs Slott arrangerar vi traditionsenligt vår 

Julmässa med cirka 100 utställare.
Här finner du yrkesskickliga hantverkare, 

närodlade delikatesser och ett gediget program
med underhållning för hela familjen.

 Allt är handikappanpassat.
Boka in dagen i din kalender redan idag!

www.dagsnasslott.se/julmassa

Hallå 
P-O Larsson! 

Hur kunde det 
bli så här?

P-O Larsson, elentreprenör och fastighetsägare, initiativtagare till 
muralmålningen i centrala Falköping

P-O Larsson.
- Jag är ju ingen kulturmänniska egentligen. 
Jag har sysslat med idrott i hela mitt liv men 
har de senaste åren sett kulturens betydelse 
för besöksnäringsutvecklingen och på det
här sättet försöker jag bidra till att befästa 
Falköping som kulturstad, dessutom är det 
väldigt kul.
Vårmagasinet.
- Du är ju ordförande i Falköping Nu, som 
tidigare var turistorganisationen i Falköping,  
är det en anledning till ditt engagemang? 
P-O Larsson
- Ja det är så. Organisationen har fortfarande 
en tydlig roll att stödja långsiktiga arrang-
emang och långsiktig verksamhet för att 
stärka turism och besöksnäring. Falköping 
behöver synas. 
Vårmagasinet.
- På din fastighet har du nu en stor mural-
målning av Daniel Wilhelmsson. Den har 
väckt stor uppmärksamhet. Blir det mer 
konstnärlig utsmyckning framöver?
P-O Larsson.
- Jag är ju elentreprenör med firman i 
lokalerna där målningen är och i lokalerna 
har jag en hyresgäst som sysslar med konst, 
Galleri Sandström. Det har inspirerat mig. 
För min del så har har jag inga fler väggar 
att måla, men jag hoppas att vi får se mer 
offentlig ustmyckning i sta´n, det lockar till 
besök och gör staden levande och bidrar till 
ett levande centrum och bärkraftig handel. 
Strategisk kulturnäringsutveckling går hand 
i hand med besöksnäringen och är en driv-
kraft för kommunen, det ser vi flera prov på, 
bland annat med Konstnatten.

Den färdiga muralmålningen

INVIGS PÅSKAFTON 12.00
Invigningstal 

konstnären signerar konstverket
invigningstårta
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Gudhems Kungsgård ligger granne med Gudhems 
kyrka och Gudhems kolosterruin. Kungsgården 
drivs i alla sina delar av Maria Wahlström. Vand-
rarhemmet har 8 + 8 bäddar och i det stora huset 
finns en festvåning att hyra. Loppisen är inrymd i 
en av flyglarna. 

Gudhems hjärta har rum för mer än 
loppis och vintage
Maria Wahlström som driver Gudhems hjärta har alltid en 
utvecklingsidé för sin verksamhet. Nu tar hon över ansvaret 
för att fylla hela huvudbyggnaden med verksamhet och 
ansvaret för en utökad B&B verksamhet. För fem år sedan 
startade Maria en vintage, loppis och café i en av flygel-
byggnaderna på Gudhems kungsgård. Det är en liten men 
välfylld butik med caféverksamhet. Verksamheten ligger 
granne med Gudhems klosterruin som är välbesökt under 
sommarhalvåret. 
Nu har Maria fått möjligheten att disponera huvudbyggna-
den för sin verksamhet och idéerna är många. Redan före 
jul skapade hon sitt första event med julmiddag i salongen. 
Huset och hela gårdsmiljön har potential för bröllop, hant-
verksmässor, små konferenser, middagar, föreningsmöten 
eller permanenta verksamheter. Maria hyr ut huset med 
eller utan tillbehör. Hon kan serva med catering och allt 
annat om så önskas men det går också att hyra som festvå-

ning och arrangera allt själv. Vandrarhemmet har också det 
utökats med åtta bäddar. Det går att hyra hela huset som en 
åttabäddarsstuga eller per rum. 
Säsongen börjar första mars för Maria och Gudhems 
Hjärta, då hon har öppet torsdag till söndag. En månad
senare firar verksamheten 5 år och då kommer 
kungsgården att invigas i sin nya form. Då bjuds det 
på kaffe och kaka och visning sker av hela anläggningen. 
Därefter, den åttonde april, har Maria den första 
aktiviteten i stora huset. Det blir gemenskapsträff 
med Lars-Erik Kullenwll som berättar om 
Gudhemsbygden. Gemenskapsträffarna blir ett 
återkommande inslag i verksamheten under 
året. Under Konstrundan Påsk är det 
många utställare och aktiviteter på 
Guhems Hjärta. 

En midsommarnattsdröm blir 
                               i Falköping

Arrangör är Teaterveckan som är en ideell 
förening med syftet att gynna och arrangera 
återkommande teaterverksamhet på Falbyg-
den. Föreningens medlemmar har erfaren-
het av att producera teater och musik i olika 
sammanhang. Den samlade kunskapen och 
medlemmarnas nätverk bidrar till att göra 
Teaterveckan möjlig.
Planen är att etablera en permanent verk-
samhet på Falbygden som får möjlighet att 
utvecklas i samarbete med lokala kulturför-
eningar. 
– På så sätt hoppas vi väcka intresse för den 
lokala historien samtidigt som vi kan bjuda 
på en spektakulär teaterupplevelse, säger 
Daniel Fredh.
Återkommande teatervecka
Teaterveckan är ett nytt koncept som rivstar-
tar sommaren 2014 med syftet att skapa en 
inspirerande mötesplats för personer med 
intresse för musik och teater. 
– Vi samlas i sommar under en intensiv 
vecka för att repetera, umgås och i slutet 
av veckan bjuda på en underhållande och 

dramatisk teaterupplevelse i form av Shakes-
peares ”En midsommarnattsdröm” med en 
hel del lokala inslag, i Gudhems klosterruin 
15-17 augusti.
De som medverkar i Teaterveckan (ca 50 per-
soner) är i huvudsak ungdomar och vuxna 
från trakten. Mycket av arbetet startar under 
våren, men störst fokus är under själva Tea-
terveckan i augusti. 
– Det här upplägget skapar en social och 

William Shakespeare är en av teatervärldens mest kända författare och ”En midsommarnattsdröm” en av de mest uppskattade komedierna. I 
Daniel Fredhs händer blir denna klassikers handling förlagd till Falbygdens 1600 -tal. Scenen är Gudhems klosterruin och ensemblen är teater-
intresserade som under en vecka kommer att iscensätta detta verk.
– Av den anledningen känns det extra kul att starta upp Teaterveckan med detta verk. Vi kommer framföra en nyskriven tappning av pjäsen 
där lokala kändisar från sent 1600-tal kommer att träda fram på scenen, säger initiativtagaren Daniel Fredh.

Sveriges minsta saluhall finns i 
Tidaholm!

kreativ miljö för de medverkande, vilket är 
en förutsättning för bra teater.
Sensommarteater med humor och dramatik
Föreställningens fokus är humor, dramatik 
och bra skådespeleri. Historien utspelar sig 
på Falbygden, med miljö och personer som 
kan ha funnits på 1600-talet. Musik kom-
mer att framföras på tidstrogna instrument 
som en del i skådespelet. Det planeras fem 
föreställningar i slutet av veckan och spel-
plats blir Gudhems klosterruin som har stor 
potential som teaterscen. Ruinens många 
rum och nivåer kommer att vara en del av 
scenen och kulisserna. På det sättet kan rui-
nens form och väggar utnyttjas för att skapa 
effekter i skådespelet. Läktare byggs på plats 
och ljud och ljus förstärker upplevelsen.
Samarbetsprojekt under Barockfestivalen
Teaterveckan samarbetar med Falbygdens 
Mat & Kultur och Falköping Nu. Teaterveck-
ans föreställningar uppförs i samband med 
Valle Baroque i slutet av vecka 33.

www.teaterveckan.se

Uttrycket liten och naggande god, stämmer 
bra på Sveriges minsta saluhall. Idén är rolig 
och den genomförs med stort allvar med ett 
klart och tydligt ställningstagande för bra 
lokalproducerade livsmedel. 
Den drivs av familjen Schultz och är både en 
butikslokal hemma på gården och en flak-
moped, den mobila saluhallen,  som stannar 
till på torget i Tidaholm. Den högtidliga 
invigningen förrättades av ingen mindre än 
Tidaholms kommunalråd Anna-Karin Skatt i 
oktober 2013. 
- Idén med Sveriges minsta saluhall har växt 
fram av alla diskussioner i media om vad vi 
stoppar i oss och hur det produceras. Vi vill 
lyfta fram det bästa vi har, bra mat och en 
plats där flera producenters produkter kan 
säljas, säger Svante Scholtz.
Leverantörerna är lokala producenter som,  
Hökensås bigårdar, North & South Fair Trade,
Klosterholmens Potatis, Knäck & Bräck, 
Franzéns Champinjoner, Stockuts livsmedels-
förädling med flera.
Den lilla saluhallen har öppet en gång i 
veckan liksom den mobila gårdsbutiken som 
stannar till på torget i Tidaholm. I konceptet 
finns ett klart och tydligt ställningstagande 
för det lokalproducerade och för nätverket 

Bli medlem i Saluhallens vänner 2014! 
20 kr/person/år 

Bankgironr: 375-6582
Skiv namn, e-post och telefonnummer på 

inbetalningen.

lokalproducerat Tidaholm och det finns 
möjlighet att som kund också ta ställning 
genom att bli medlem i Saluhallens vänner 
intresseförening. 

Den mobila saluhallen på torget i Tidaholm med 
initiativtagaren Svante Scholtz

Foto: Teaterveckan

Foto: Gudhems Hjärta
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FALKÖPING 25 - 28 SEPTEMBER 2014
www.konstnattenartfair.se

www.facebook.com/konstnattenartfair

Galleri Sandström 
startar 

Konstmässa 
i Falköping

Galleri Sandström som ägs och drivs av konstnärsparet Annelie och 
P-A Sandström, startar en Konstmässa - Konstnatten Art Fair, under 
Konstnatten i september 2014. Efterfrågan på utställningslokaler i 
Falköping under Konstnatten har de senaste åren varit stor, vilket 
fick Annelie och P-A att börja fundera på om det fanns någon bra 
lösning så att fler konstnärer skulle kunna beredas plats på kon-
strundan. När de hade pustat ut efter en hektisk höst, och Konst-
natten, kom idén om att arrangera en konstmässa. Idén rådbråka-
des och fick så småningom fasta former. Med samarbetspartners 
som organisationerna Falbygdens Mat och Kultur och Falköping Nu 
med på tänket, vågade de gå från ord till handling. 
Konstmässan blev Konstnatten Art Fair och får sin placering i Falkö-
pings Tennishall som många gånger tidigare fungerat som mässhall. 
- Det är en bra lösning eftersom det finns boendemöjligheter i 
närheten, bra parkeringsmöjligheter och andra funktioner som är 
nödvändiga för en mässa, säger Annelie.

Konstmässan har medvetet lagts samma helg som Konstnatten.
- Då har vi cirka 60 000 besökare och ungefär 400 utställare igång. 
Nu kan vi erbjuda konstnärer från hela landet att vara med om 
folkfesten som Västsveriges största konstrunda - Konstnatten i 
Falköping och Tidaholm - är.
Mässan har plats för cirka 80 utställare och två stora mässtorg där 
någon av Sveriges namnkunniga konstnärer skall ställa ut. Med 
intressanta workshops, föredrag, koncepuell konst och designgrup-
pen Fuldesign, blir det en intressant konstmässa i Falköping som 
utmanar det allt mer storstadscentrerade kulturutbudet. 
- Vi har byggt upp vårt galleri i Falköping under några år och ser 
att  Falköping med sina två stora konstrundor per år, har etablerats 
som ett konstområde i Västsverige, säger P-A.
- Intresset finns och vi tror stenhårt på idén. 
Välkomna till en intressant konsthöst i Falköping.

Annelie Sandström
Galeri Sandström
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Dr Synthetic 
- konceptuellt konstprojekt till

Dr Synthetic är ett konceptuellt konstprojekt som konstnären 
Bill-Ove Jonsson från Uppsala inledde i Yokohama, Japan 2011 och 
som pågår fortfarande. Det har sedan dess varit husvagnsturné och 
projekt i gallerier. Nu är det Falköpings tur att uppsöka Dr Synthetic 
för konsultation, diagnos och utskrivning av remisser och recept i 
den rosa husvagnen. Har du förlorat lusten till en intressant och rik 
karriär eller känner du att tiden inte räcker till? Dr. Synthetic har 
lösningen. ”Streberax” med den aktiva substansen, högmod, botar 
din brist på hämningslös karriärsträvan och ”Parentes” i ordination 
20 eller 50 milligram botar din tidsbrist.
Konstnären Bill - Ove Jonssons konceptuella utställning tydliggör vår 
tids strävan att försöka hitta pillerburkslösningar på all sköns problem 
eller det undergörande preparatet som fixar hälsan, gör oss sunda 
och vackra och lindra stressen så att vi själva slipper göra aktiva val 
eller förändra våra liv.
Med finurlighet och humor ställer Dr. Synthetic diagnos, skriver ut 
World Wide -remisser eller recept. Därefter är det bara att köpa 
ut den förskrivna medicinen i apoteket. Dr. Synthetic bjuder in till 
primal kontemplation med möjlighet till pånyttfödelse. 
Dr. Sythetic kommer med sin rullande mottagning till Konstnatten Art 
Fair i slutet av september. Då finns möjligheten att konsultera honom 
eller bara göra inköp av en burk konserverat ”Olevt Liv” i apoteket, 
en ”Språkvårdare” eller en ”Gör Det Själv Diagnos”. 

Dr. Synthetic är ett konceptuellt konstprojekt skapat av Bill-Ove Jonsson, Uppsala.
"Varumärket" Dr. Synthetic skapades i samband med en utställning i Yokohama, Japan, 
hösten 2011, där en engelsk version av frontprodukten Konserverat Olevt Liv lanserades. 
Sedan dess har konceptet växt till att omfatta allt från potenta placebos och active 
stimulators till world-wide recept- och remissförfarande samt primal kontemplation med 
möjlighet till pånyttfödelse. 
Våren 2012 öppnade Dr. Syntehtic sin första koncept store genom utställningen "Dr. 
Synthetic's Apotek & Praktik" i Galleri 1, Uppsala. Därefter har det designats för delta-
gande vid en läkarkongress i Uppsala universitet, utställningar hos Läkemedelsverket 
och Akademiska sjukhuset, Uppsala, samt ett antal husvagnsturnéer "In the Service of 
Culture, Uppland and Humanity".

Dr. Synthetics rullande mottagning finns på plats då Konstnatten Art Fair startar den 25 september i 
Falköping.
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Konsert med 
Göteborg Baroque
Succén från 2013 då Göteborg Baroque  och GöteborgsOperan 
gav konsert hos Löfwings, får en fortsättning. Under Baroque-
festivalen i augusti ges en ny chans att lyssna till Göteborg 
Baroque. Konserten blir finalen på en mat och kultureftermid-
dag hos Löfwings Ateljé och Konstcafé i Hornborga. Lokal mat 
- i restaurangen eller i mattältet, ostprovning, barockhäng i 
baren, konsert och mycket annat att njuta av denna augustief-
termiddag. 
Barockfestivalen startar den 13 augusti och avslutas den 17 
augusti. En mängd konserter, teater, konstutställningar och 
mycket annat,  kommer att kunna avnjutas på många olika 
platser i Falköping och Skara där konserten hos Löfwings på 
lördagskvällen är en av dem. 
Under ledning av Magnus Kjellsson, musikalisk ledare för 
Göteborg Baroque, framförs bland annat Händelarior med 
barockensemblens ”sångarstjärnor”. Efter det Sadok the Priest 
av Händel Händels fyrverkerikonsert med förstärkt kör. Den 
utgör avslutningen på konserten med fyrverkeri som sig bör. 
Därefter finns möjligheten för den lystmätne att höra mer un-
der baroquehänget i baren med bland andra gruppen Silver.

För den oinvigde är kanske barockmusiken klassisk musik i 
allmänhet men för den som upplevt en konsert med Göteborg 
Baroque, förstår både den klassiska musikens skönhet och 
den tidens stampvänliga populärmusik. Uttrycket att något är 
barockt kommer just från den musikaliska motsatsen.
Programmet för Baroquefestivalen finns på www.goteborg-
baroque.se och förarrangemanget hos Löfwings på www.
lofwings.se

Konfrencier på plats är Johan Vidunder som 

under konserten 2013 tog publiken med storm.
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De som besökt tranorna vid Hornborgasjön på våren har 
också sett Dagsnäs Slott som lyser gult inte långt från 
informationsplatsen Trandansen.
Dagsnäs Slott årliga julmässa är som tranorna på våren en 
riktig publikmagnet. Med hög kvalité i utbudet och vackert 
inramad av 1700 -tals slottet Dagsnäs, har julmässan en 
storpublik varje år. 
Katarina Dagsánth som driver julmässan och som tillika är 
ägare till Dagsnäs Slott, börjar sin planering för julmäs-
san redan i januari. Det är många utställare som vill in på 
Dagsnäs julmässa med sina produkter och urvalet görs 
noggrant för att få så hög kvalité som möjligt och ett bra 
sortiment för besökaren. Omkring 100 utställare finns på 
plats vilket ger ett utbud för alla smakriktningar och gör 
den till västsveriges största.
I november varje år fylls stallet med konsthantverk av alla 
de slag, mat som passar julbordet, café för den kaffetör-
stande mässbesökaren och underhållning för trivseln.
I ladan finns allt för jägaren. Kikare, kläder, kikarsikten och 
mycket annat som är av nödvändighet på jaktturen. 

Granne med tranorna och vackert beläget vid Hornborgasjöns södra strand ligger 1700 -tals slottet Dagsnäs. Varje november 
då trannorna sedan länge tagit sig söder ut för att övervintra, kommer förväntansfulla julmässbesökare hit. Katarina Dagsánth, 
ägare till Dagsnäs slott,  har byggt upp julmässan under många år och den är nu en av de stora i Sverige. Över tiotusen besökare 
under en helg och turistbussarna från när och fjärran är många. En god besöksanledning som lyser upp i novembermörkret.

Värdinnan Katarina Dagsánth möter besökarna med ett 
personligt välkomnande. Ett värdskap som får alla att 
känna sig extra välkomna. 
Årets julmässa hade utökats med 300 kvm för att 
skapa ytterligare plats och möjlighet att fika. Här fanns 
turistinformation om Falbygden och konsten hade 
också fått sin plats med Göran Löfwings bilder och P-A 
Sandströms skulpturer. Skulptören var själv på plats och 
skulpterade vilket fångade mångas intresse.

Årets Julmässa på Dagsnäs är den 20 - 23 november 
och den kommer som alltid att fyllas av yrkesskickliga 
hantverkare, närodlade delikatesser och ett gediget 
program med underhållning för hela familjen. En god 
anledning att återvända till Hornborgasjöns södra 
strand för att skapa lite ljus när vintermörkret faller.
Välkomna till västsveriges största julmässa!

www.dagsnasslott.se 

Jägarladan är en mycket uppskattad del av Julmässan på Dagsnäs

På övervåningen finns allt att tillgå som behövs till julbordet.

Högkvlitativt svenskt hantverk är rikt representerat på julmässan

Med Hornborgasjön som granne så fanns naturligtvis tranor med. Barnboken Tranan Grus blev ett bra 
julklappsval.

Juldekorationer ett självklart inslag i Julmässan.

10 000 besökare gästar Julmässan på Dagsnäs slott i november.
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