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NATURSKÖNA UPPLEVELSER Destination Läckö-
Kinnekulle har en fantastisk natur som bjuder in till härliga 
naturupplevelser.  Här hittar du cykelleder för både lands-
väg och MTB med olika svårighetsgrad. Ett av de bästa 
sätten att uppleva Destination Läckö-Kinnekulle är till 
fots. Här finns massor av vand-
ringsleder som går i vacker och 
omväxlande natur, med många 
fina rastplatser och vindskydd 
utefter lederna. Till exempel kan 
du uppleva Kinnekulle och dess 
unika geologiska uppbyggnad 
både till fots och på cykel. 

UPPLEV VÄNERN Destinationens läge vid Vänern, 
med en 22 mil lång kustremsa och en skärgård med  
22 000 öar, kobbar och skär, bjuder också in till många 
naturupplevelser. För den med tillgång till egen båt är 
möjligheterna till härliga strandhugg många. Gästhamnar 

finns det gott om. Om du inte har egen båt kan du välja 
en arrangerad tur. Kanske för att prova på det fina fisket 
i Vänern och uppleva en unik skärgårdsmiljö, eller följa 
höstens löjromsfiske på nära håll i Spikens fiskehamn. 

Gillar du fysiska utmaningar kan du hyra en kajak,  
kanot eller SUP (Stand up Padd-
leboard) och uppleva Vänern 
på nära håll. Destination Läckö-
Kinnekulle erbjuder massor av 
möjligheter till härliga bad. Pro-
va till exempel den långa sand-
stranden vid Svalnäsbadet som 
kallas Vänerns Riviera. 

NJUT AV DET LOKALA KÖKET Här finns en stark 
mattradition baserad på lokala råvaror. Destination 
Läckö-Kinnekulle ligger mitt i ett bördigt landskap och 
närodlat, omsorgsfull tillagning och kärlek till de goda 
smakerna utmärker de många restaurangerna och café-

En skärgård med tusentals öar, kobbar och skär. Ett bördigt kulturlandskap med fascinerande spår 
från medeltiden. Ett lokalt kök med genuina smakupplevelser. Romantiska hotellrum, personliga 
butiker och massor av möjligheter att cykla, paddla och vandra. Destination Läckö-Kinnekulle har 
något för alla, med de bästa möjliga förutsättningarna för njutbara dagar. 

Välkommen
- till Destination Läckö-Kinnekulle

Upplev en  
färgsprakande  

destination

FOTO: Niclas Silverstrand
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  WELCOME

Destination Läckö-Kinnekulle boasts fantastic 
countryside, offering wonderful nature expe-
riences. There are numerous excellent cycling 
and hiking trails with varying levels of difficulty. 
For those who enjoy getting out on the water, 
Lake Vänern has plenty to offer. Hire a kayak, 
a canoe or a Stand Up Paddleboard to explore 
the lake. Take a refreshing dip from one of the 
first-rate bathing beaches or enjoy a boat trip. 
After a day in the countryside or out on the wa-
ter a lovingly-prepared meal made from local 
ingredients will taste even better. You can also 
sample some culture at exhibitions, galleries and 
historical sites, and shop in unique and individual 
establishments. 

Visit Läckö Castle and discover the history of this 
fantastic fairytale castle. Next door to the castle 
is the Naturum Visitor Centre Vänerskärgården 
– Victoriahuset, where you can learn more about 
the Lake Vänern archipelago, stay overnight 
and enjoy some fine dining.  There is plenty to 
do here in autumn and winter too. For example, 
you can visit a museum, watch a bandy match, or 
why not go tour skating on Lake Vänern? 

To ensure all these experiences remain acces-
sible to future generations, the hospitality indu-
stry in the region is working actively to develop 
sustainable tourism. Since 2010, the Lake Vä-
nern Archipelago with Kinnekulle has been an 
official UNESCO biosphere reserve – a model 
area for sustainable development of the ter-
restrial and marine environment.

  WILLKOMMEN

Die Ferienregion Läckö-Kinnekulle: ein Natur-
paradies für unvergessliche Urlaubserlebnisse! 
Zahlreiche Rad- und Wanderwege, von gemüt-
lich bis anspruchsvoll, laden zu Sport und Spaß 
an der frischen Luft ein. Für Wassersportfreun-
de bietet der Vänersee unzählige Möglichkei-
ten: Ob Kajakfahren, Kanufahren oder Stand Up 
Paddling – hier können Sie alles mieten, was Sie 
dafür brauchen. An den schönen Stränden lässt 
es sich herrlich planschen. Oder Sie erleben den 
Vänern an Bord eines Ausflugsschiffs. Nach 
einem Tag in der Natur oder auf dem Wasser 
schmeckt ein liebevoll zubereitetes Gericht aus 
regionalen Produkten besonders gut. In Ausstel-
lungen, Galerien und an historischen Stätten 
können Sie kulturelle Eindrücke sammeln und in 
originellen, persönlichen Lädchen schöne An-
denken erstehen. 

Das Märchenschloss Läckö wartet auf Ihren Be-
such! Entdecken Sie seine spannende Geschich-
te. Gleich neben dem Schloss befindet sich das 
Naturzentrum Vänerskärgården-Victoriahuset. 
Hier erfahren Sie Wissenswertes über den Schä-
rengarten des Vänern. Außerdem können Sie 
hier komfortabel übernachten und fein essen. 
Auch im Herbst und im Winter ist in der Feri-
enregion immer etwas los. Sie können Museen 
besuchen, beim Bandy, dem Vorläufer des Eis-
hockeys, zuschauen oder auf dem Vänern Sch-
littschuh laufen.

Damit unsere Region auch in Zukunft attrak-
tiv bleibt, setzt sich der regionale Fremden-
verkehrsverband aktiv für einen nachhaltigen 
Tourismus ein. Seit 2010 ist der Schärengarten 
des Vänern mit dem Tafelberg Kinnekulle ein 
UNESCO-Biosphärenreservat und gilt als Modell 
für eine nachhaltige Entwicklung zu Land und zu 
Wasser.

erna. Faktum är att destinationen är känd just 
för sina många caféer. Nio av caféerna och 
fyra av restaurangerna är omnämnda i Sveri-
ges café- och restaurangguide White Guide.

Två av destinationens lokala delikates-
ser är Vänerns röda guld, löjrommen och 
”skogens vitlök”, ramslöken. Siklöjan fiskas i 
Spikens fiskehamn mellan 17 oktober och 17 
december, för att sedan genom ett gediget 
hantverk få fram delikatessen löjrom. I maj–
juni fylls skogarna på Kinnekulle med lökdoft 
när ramslöken blommar för fullt. Många pas-
sar på att tillaga ramslökssoppa enligt tradi-
tionellt recept. 

KONSTHANTVERK OCH KULTUR  
I destinationen finns starka konstnärs- och 
hantverkstraditioner. På Rörstrand Center 
kan du uppleva både designklassiker och 
nutida svensk form. Passa också på att ge 
dig ut på landsbygden och besök de många 
ateljéerna, gallerierna och hantverksbu-
tikerna i området. Ett tips är Falkängens 
Hantverksby, där du i en historisk bruksmil-
jö hittar charmiga butiker fyllda med konst 
och hantverk. 

Läckö Slott är ett sagoslott med en lång 
historia och mycket att upptäcka. Gå en gui-
dad tur i slottet och promenera runt i lilla 
slottsträdgården bland grödor, som du sedan 
kan njuta av i restaurangen. Intill slottet lig-
ger naturum Vänerskärgården-Victoriahuset 
där du kan lära dig mer om Vänerskärgården 
i utställningen, bo över natt och äta god mat. 

BIOSFÄROMÅRDE För att alla upp-
levelser ska finnas kvar också i framtiden  
arbetar besöksnäringen i området aktivt med 
att utveckla en hållbar turism. Sedan 2010 
är Vänerskärgården med Kinnekulle ett av 
UNESCO:S officiella biosfärområden – ett mo-
dellområde för hållbar utveckling på land och 
till sjöss. Biosfär betyder allt levande på jorden 
och den miljö det lever i. Att vara ett Biosfär-
område innebär i praktiken att vi är en plats 
där olika metoder för hållbar utveckling kan 
testas i verkliga sammanhang. Insatserna ska 
främja naturvård, samhällsutveckling, forsk-
ning och utbildning. Biosfärområdet sträcker 
sig från Mariestad hela vägen ut på Kållandsö. 

BORTOM SOMMAREN Även under höst 
och vinter finns mycket att göra i Destination 
Läckö-Kinnekulle. Till exempel kan du gå på 
något av våra museum, handla i unika butiker 
både i Lidköping och Götene, se ett av Sve-
riges bästa bandylag Villa Lidköping spela 
match eller varför inte snöra på dig långfärds-
skridskorna för en härlig tur på Vänern. 

MER ATT UPPTÄCKA Naturligtvis finns 
det mycket mer att upptäcka än det vi nämnt 
här. Låt upptäckarglädjen blomstra och finn 
dina egna personliga smultronställen med 
hjälp av våra tips. Välkommen att läsa vidare 
och hitta dina guldkorn!

TIPS!

Köp ett Läckö-Kinnekulle-
pass där entré till Läckö 
Slott, Kinnekulle Utsikts-
torn, Vänermuseet, Hel-
lekis Säteris trädgård samt 
guidad tur på Rörstrand 
Museum ingår! 

Vill du läsa mer om Destination Läckö-Kinnekulle?  
Gå in på www.lackokinnekulle.se

http://www.lackokinnekulle.se/
http://www.lackokinnekulle.se/
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ATT DET ÄR POPULÄRT att cykla på landsväg i och 
kring Kinnekulle är inte konstigt. Här finns mängder av 
slingrande och pittoreska vägar att upptäcka. Oavsett 
vilken sträcka man väljer så kommer turen garanterat att 
bjuda på vackra utsikter, härliga stränder, djupa skogar, 
många spännande sevärdheter och intressanta naturre-
servat. Det faktum att nästan alla vägar är asfalterade gör 
det hela extra lättrampat och roligt.

CYKLA PÅ LANDSVÄG En av alla fina sträckor är att 
cykla från Kållandsö och vidare till Lidköping och däref-
ter Kinnekulle. Den turen bjuder både på Läckö Slott och 
Spikens fiskehamn, och i Lidköping kan man med fördel 
kliva av cykeln både vid Rörstrand och det vackra Gamla 
Rådhuset på Nya stadens torg. Missa inte att ta en god 
fika på något av stadens alla mysiga caféer. För självklart 
måste man ta sig tid att njuta – det är ju inte alltid vem 
som kommer fram snabbast till målet som är grejen utan 
vem som upplever mest på vägen dit.

Biosfärleden är en annan oförglömlig upplevelse – en cykel-
led som sträcker sig mellan Lidköping och Mariestad och 
som är omkring 65 kilometer lång, där en del av turen 
går över Kinnekulle. Passa på att utforska dess skiftande 
natur- och kulturlandskap som erbjuder allt från histo-
riska hällristningar och medeltida kyrkor till stenbrott och 
blomsterängar. Mestadels går leden på lågtrafikerade bil-
vägar men det finns också några helt bilfria avsnitt. Och 
vill man inte cykla hela vägen tillbaka går det fint att ta 
tåget hem i stället.

Sugen på att tävla med cykeln? Då är Tre Berg, Cyclas-
sic och Kinnekulletrampet ett hett tips – tre lokala cykel-
lopp som går över Kinnekulles vackra natur och som är 
öppna för alla typer av cyklister.

MTB-LEDER SOM PASSAR ALLA För den som vill 
ha lite mer action och utmaning blandat med berghällar, 
rötter, stenar, en massa körglädje och adrenalin är moun-
tainbike det ultimata sättet att ta sig fram i skog och mark.  

Av alla sätt att se och uppleva Kinnekulle så är nog cykel ett av de bästa. På två hjul, nära 
olika synintryck, dofter och fågelsång så kan det helt enkelt inte bli så mycket bättre.

TEXT: Agneta Renmak FOTO: Jesper Anhede, Valentin Baat

Äventyr på två hjul

http://www.lackokinnekulle.se/
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Under förra året var det premiär för nya MTB-leder på 
Kinnekulle – totalt sex cykelleder med varierande stig-
ningar, sträckningar och svårighetsgrader, gjorda för cyk-
ling med mountainbike. Banorna är lagda så att de passar 
såväl nybörjare som proffs. Både start och mål är vid Kin-
nekullegården.

– Kinnekulle är ett helt fantastiskt ställe att cykla på. 
I och med att det är ett så kallat platåberg så har man 
hela tiden fin utsikt. Och tack vare att underlaget utgörs 
av bergskiffer så rinner vattnet snabbt bort från stigarna 
– det blir aldrig lerigt och geggigt utan ett rent nöje, sä-
ger Tommy Evaldsson, erfaren cyklist med passion för all 
sorts cykling.

Alla leder är tydligt märkta med färgkodning och det 
finns fyra informationstavlor. De är utplacerade vid Kin-
nekullegården, Kinnekulle utsiktstorn, ovanför småbåts-
hamnen i Hällekis och vid Café på Klostret i Blomberg. 

Kika gärna på rutan om vilka regler som gäller för leder-
na. För att höja säkerheten måste exempelvis cyklisterna 
alltid cykla i samma riktning på alla leder.

HYRA CYKEL OCH BOENDE För att cykla i Destina-
tion Läckö-Kinnekulle måste man inte ha med sig en egen 
cykel, det går fint att hyra på plats. Det finns cykeluthyr-
ning på fem ställen på Kållandsö: Läckö Strand, Läckö 
Slott, Hörvikens Marina, Läckö Golf samt Emelis i Spiken. 
Det går även att hyra cykel hos bland andra Falkängens 
vandrahem, Kollängens vandrarhem, liksom hos Evalds 
cykel i Lidköping, som även har lokala utlämnings- och 
återlämningsplatser på Kinnekullegården, Café på Klos-
tret och Äventyrsgården. 

Den som inte bara vill cykla över dagen utan hellre gör 
en hel liten semester på två hjul, hittar många mysiga 
vandrarhem och personliga pensionat eller B&B att ta in 
på utefter vägen. Men boka gärna i förväg för att vara sä-
ker på att få plats.

  CYCLING EXPERIENCES

Destination Läckö-Kinnekulle is a popular 
destination for cycling enthusiasts. It offers 
routes, trails and experiences for all types of 
cyclists. And of all the ways to see and expe-
rience Destination Läckö-Kinnekulle, cycling 
is no doubt one of the best. There are a multi-
tude of winding, picturesque routes to explo-
re. And wherever you choose to go, your trip 
is guaranteed to offer beautiful views, glori-
ous beaches, deep forests, a wealth of exci-
ting sights and interesting nature reserves. 

One of the many excellent cycle routes takes 
you from the island of Kållandsö, via Lidkö-
ping, to Kinnekulle. En route you will pass 
both Läckö Castle and Spiken fishing village. 
While in Lidköping you can enjoy a break at 
Rörstrand and the Old Town Hall (Gamla 
Rådhuset) in the square known locally as Nya 
stadens torg. 

The Biosphere Trail is a cycle trail running 
between Lidköping and Mariestad. It is 
around 65 kilometres long and runs partly 
over Kinnekulle. Take the time to explore its 
varied natural and cultural landscape, offe-
ring everything from historical petroglyphs 
and mediaeval churches to quarries and flo-
wer meadows. 

For those in search of a little adventure and a 
challenge, there are six mountain-bike trails 
of varying distances and levels of difficulty. 
The trails have been designed to suit both be-
ginners and pros; there is scope for everyth-
ing from a leisurely ride to demanding climbs 
with tough ascents and steep hills. Thanks 
to the fact that the substratum is made up 
of rock slate, water quickly drains away from 
the tracks so that they never become muddy.

  IM FAHRRADSATTEL

Die Ferienregion Läckö-Kinnekulle ist ein be-
liebtes Urlaubsziel für Radsportfreunde. Hier 
warten schöne Strecken für alle Facetten des 
Radsports auf Sie. Dank der vielen abwech-
slungsreichen und malerischen Radwege 
lässt sich die Ferienregion Läckö-Kinnekulle 
mit dem Rad besonders gut entdecken. 
Und wo Sie auch hinfahren: Überall finden 
Sie fantastische Ausblicke, schöne Strände, 
geheimnisvolle Wälder, interessante Se-
henswürdigkeiten und herrliche Natur-
schutzgebiete.

Eine besonders schöne Radtour führt von 
der Insel Kållandsö über Lidköping zum Kin-
nekulle. Auf dieser Tour sehen Sie Schloss 
Läckö und den Fischerhafen Spiken. In Lidkö-
ping können Sie am Rörstrand Center und am 
alten Rathaus am Platz Nya stadens torg eine 
Pause einlegen. 

Der etwa 65 km lange Radweg Biosfärleden 
(„Biosphärenweg“) verläuft von Lidköping 
nach Mariestad und führt teilweise über den 
Kinnekulle. Am Weg gibt es in puncto Natur 
und Kultur allerhand zu entdecken: histo-
rische Felszeichnungen, mittelalterliche Kir-
chen, Steinbrüche, idyllische Blumenwiesen 
und vieles mehr.

Lust auf ein bisschen Abenteuer und Adre-
nalin? Auf den sechs MTB-Strecken mit 
unterschiedlichen Distanzen und Schwierig-
keitsgraden können sich sowohl Anfänger als 
auch Profis mit dem Mountainbike austoben. 
Vom gemütlichen Fahrradausflug bis hin zu 
sportlichen Anstiegen mit knackigen Hö-
henmetern und Steilhängen ist hier für jeden 
etwas dabei. Da der Untergrund aus Schie-
ferfelsen besteht, läuft das Wasser schnell 
ab, sodass die Wege nicht matschig werden.

http://www.lackokinnekulle.se/
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Upplevelser till fots
Ett av de bästa sätten att uppleva Destination Läckö-Kinnekulle är att vandra på någon 
av de vackra vandringslederna. Att vandra är dessutom ett fantastiskt sätt att få motion 

och frisk luft samtidigt som man kan koppla av, umgås och hitta sig själv.

OMVÄXLANDE NATUR & SPÄNNANDE 
HISTORIA Destination Läckö-Kinnekulle 
har många vandringsleder att välja bland. De 
löper genom ett storslaget och omväxlande 
landskap, där en unik fauna blandas med his-
toriska minnesmärken och andra sevärdhe-
ter. Och blir man trött i benen eller sugen på 
fika så dyker det nästan alltid upp en mysig 
rastplats med bord och bänkar att stanna vid, 
liksom grillplatser och ibland även toalett. 
Här finns även vindskydd för vandrare som 
vill övernatta i skog och mark.

En bra början är att utgå från Kinnekulle 
utsiktstorn, där man kan ansluta till flera 
vandringsleder. Tornet är byggt på toppen 
av berget och vid klart väder får man både en 
magnifik utsikt och intressant överblick över 
omgivningarna.

VANDRA PÅ KINNEKULLE & KÅLLANDSÖ 
Den längsta leden är Kinnekulle vandringsled 
– en 45 km lång men lättvandrad led runt hela 
det magiska berget. För den som inte vill vand-
ra så långt finns även kortare promenadalter-
nativ på mellan 2 och 7,5 km att välja bland. 

På Kållandsö finns flera fina vandringsle-
der. Traneberg är en av dem, en vandringsled 

i omväxlande terräng, 7 km lång och med 
start vid Läckö Golf. 

Roparudden är en annan trevlig led, 4 km 
lång i kuperad bergsterräng, med start vid 
parkeringen vid Läckö Slott. Halva sträckan 
är sjönära, resten är skogsbilväg. 

Ett annat vandringstips på Kållandsö är Kin-
neviken. Den 3 km långa leden startar vid Läckö 
Strand och går längs en bred stig genom tät 
granskog för att sedan mynna ut på bergskan-
ten där utsikten är sagolikt vacker i alla väder. 
Vid slutet av leden passerar man lagunen – en 
restaurering av en gammal damm där man förr 
tog upp is men som nu blivit en fin badplats. 

VACKRA KÄLLSTORP & SPÄNNANDE 
SÖRBOLEDEN Vid Källstorp finns tre fina 
vandringsleder som löper genom ett lätt ku-
perat landskap. Bergarundan på 1,6 km går till 
större delen i vacker granskog. Kaggesten är 2,5 
km och går genom en blandad skogs- och kul-
turbygd. Övärlden är en 5 km lång och unik led 
som tar dig ut till öarna via en hel serie spångar.

En vandring som är spännande för både sto-
ra och små är den 3 km långa Sörboleden, som 
börjar vid Dalakvarn i utkanten av Lundsbrunn. 
Stigen går in i en djup ravin som bildades ef-

ter istidens slut då ett stort jordskred inträf-
fade. Genom det rinnande vattnet har ravinen 
sedan utvidgats. På vandringen får man flera 
gånger korsa ån på små broar. Nätbeklädda 
brädor och trappor underlättar vandringen.

NÄRING FÖR SJÄLEN Att vandra för att 
uppnå inre frid kan behövas som en motvikt 
till nutidens höga krav och tvånget att stän-
digt vara tillgänglig. Under medeltiden färda-
des pilgrimer ofta långväga för att nå heliga 
mål, och precis som då kan vi vandra genom 
unik natur och gammal kultur än i dag. 

Hela vägen mellan Läckö-Lidköping-Husa-
by-Forshem går en gammal pilgrimsled – en 
vacker väg fylld av sevärdheter utmed vägen, 
såsom Spikens Fiskehamn, Läckö Slott, Råda 
kyrka, Gösslunda kyrka, Stola Herrgård, Sten-
husbacken, S:t Sigfrids källa, Biskopsborgen 
och Forshems kyrka. Leden är utmärkt med 
S:t Olofskorset, vilket gör den lätt att hitta 
och följa.

Man kan välja mellan att gå hela vägen eller 
nöja sig med kortare delar, och det går bra att 
vandra leden i bägge riktningar. Det finns även 
så kallade pilgrimspass att hämta i vissa kyrkor.

 TEXT: Agneta Renmark FOTO: Jesper Anhede, Roger Borgelid

http://www.lackokinnekulle.se/
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Spela golf
FÅ SPORTER KAN mäta sig med den na-
turupplevelse som en lyckad golfrunda skän-
ker. Destination Läckö-Kinnekulle erbjuder 
fyra variationsrika och utmanande golfbanor 
i ett kulturhistoriskt landskap, och med all 
tänkbar service runt omkring som krävs för 
en lyckad upplevelse. Närheten till Vänerns 
stränder och möjligheten till ett uppfriskande 
bad mellan rundorna blir en extra krydda.

Endast ett par minuter från Lidköping lig-
ger Lidköpings Golfklubb – en välskött och 
omväxlande parkbana, som under de senaste 
åren genomgått en större renovering under 
ledning av arkitekten Peter Chamberlain. 

Två och en halv mil öster om Lidköping 
finns Lundsbrunns Golfklubb, en lätt kuperad 
parkbana som är anlagd för att ge en både 
spännande och utmanande golfupplevelse. 
Banan erbjuder stora variationer med allt 
från öppna landskap, träddungar och skog till 
mindre sjöar. 

På vägen ut till Läckö Slott hittar du Läckö 
Golfklubb. Den här banan löper mellan na-
tursköna ekdungar och kullar, och ligger på 
historisk mark som en gång ägdes av Magnus 
Gabriel De la Gardie. 

För den som saknar grönt kort men gärna 
vill prova att spela golf erbjuder Filsbäcks 
Golf & Sport Paỳ n Play en rolig 12-hålsbana 
med dammar och kuperad terräng. Banan 
ligger fyra kilometer öster om Lidköping, på 
vägen mot Götene. Här finns även en driving 
range med tio platser under tak – och givetvis 
finns golfklubbor att hyra på plats.

  HIKING & GOLFING

Destination Läckö-Kinnekulle has numerous 
hiking trails running through magnificent and va-
ried landscapes. Kinnekulle hiking trail is the lon-
gest – a 45 km easy-to-hike trail around the who-
le of this magical mountain. For those looking to 
take it a little easier, there are plenty of shorter 
options to choose from. The island of Kållandsö 
boasts several excellent hiking trails: Traneberg 
7 km, Roparudden 4 km, and Kinneviken 3 km, all 
through varied and relatively easy terrain.

One family-friendly hike is the 3 km Sörbo trail 
on the outskirts of Lundsbrunn. The path enters 
a deep ravine, formed after the end of the last 
ice age when the area suffered a large landslide. 
And when refreshment is needed, you can al-
most always find a cosy picnic spot. You will also 
find sheltered areas should you want to camp 
out in the forest and countryside.

Hiking the pilgrim trails is also popular in this 
area, which is filled with relics from mediaeval 
history and the Christianisation of Sweden. An 
old pilgrim trail runs all the way between Läckö, 
Lidköping, Husaby and Forshem, marked by a 
pilgrim symbol based on St Olav’s cross. You 
can walk the whole route or just enjoy shorter 
sections, and it can be walked in both directions. 

For a completely different type of challenging 
activity, you can play golf on one of four courses 
in these beautiful surroundings. Lidköping Golf 
Club, Lundsbrunn Golf Club and Läckö Golf Club 
are all worth a visit. If you do not have a green 
card, you can check out Filsbäcks Golf & Sport 
Pay ‘n’ Play, a fun 12-hole course.

  WANDERN UND GOLFEN

Durch die Ferienregion Läckö-Kinnekulle führen 
zahlreiche Wanderwege inmitten der herrlichen, 
abwechslungsreichen Natur. Der längste davon 
ist der Wanderweg Kinnekulle. Er führt über eine 
Strecke von 45 km, aber in einer leichten Wan-
derung rund um diesen wundersamen Berg. Wer 
eine kürzere Wanderung vorzieht, hat mehrere 
Strecken zur Auswahl. Die Insel Kållandsö wartet 
mit mehreren schönen Wanderwegen auf: Tra-
neberg (7 km), Roparudden (4 km) und Kinnevi-
ken (3 km). Alle verlaufen durch abwechslungs-
reiches, leichtes Gelände.

Für Familien mit Kindern eignet sich der 3 km lange 
Sörboleden etwas außerhalb von Lundsbrunn. Der 
Weg führt in eine tiefe Schlucht, die nach dem 
Ende der Eiszeit durch einen gewaltigen Erdrutsch 
entstand. Für müde Wanderer gibt es viele gemüt-
liche Rastplätze. Wer in der Wildnis übernachten 
möchte, findet hier außerdem Windschutzhütten.

In dieser Gegend, die so viele Spuren aus dem 
Mittelalter und aus der Zeit der Christianisierung 
Schwedens aufweist, ist auch das Wandern auf 
Pilgerwegen sehr beliebt. Der Weg über Läckö-
Lidköping-Husaby-Forshem führt einen alten 
Pilgerweg entlang, der mit dem St.-Olavs-Kreuz 
markiert ist. Sie können entweder den ganzen 
Weg oder einzelne Etappen davon laufen – egal, in 
welcher Richtung. 

Wandern einmal anders: Wie wäre es mit einer 
Runde Golf auf einem der vier Golfplätze in die-
ser wundervollen Landschaft? Die Golfplätze von 
Lidköpings Golfklubb, Lundsbrunns Golfklubb und 
Läckö Golfklubb sind alle einen Besuch wert. Wer 
nicht im Besitz einer grünen Golfkarte ist, kann auf 
der 12-Loch-Anlage Filsbäcks Golf & Sport Pay'n 
Play spielen.

http://www.lackokinnekulle.se/
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Aktiviteter på Vänern
Närheten till Vänern med sin 22 mil långa kustremsa och skärgård 
gör Destination Läckö-Kinnekulle till ett eldorado för alla sorters 
vattenaktiviteter. Här finns mer än 22 000 öar, kobbar och skär 
som bara väntar på att bli utforskade.

Hela Vänerskärgården har ett rikt växt- och 
djurliv. Varje år häckar mer än 30 000 mås-
fåglar och tärnor här, och den som har tur kan 
få se både fiskgjuse och havsörn.

Men det förutsätter givetvis att man rör sig 
tyst och försiktigt till sjöss – och det är där 
som det här med att paddla kommer in i bil-
den. Oavsett om du är nybörjare eller erfaren 
paddlare erbjuder Vänern perfekta förutsätt-
ningar för en lyckad tur.

PADDLA I ALLA VÄDER Tjusningen 
med att paddla kajak ligger i att ta sig fram 
med egen kraft. I kajaken upplever man 
omgivningen från vattenytan och kan ta sig 
in både i grunda skärgårdar och ut på mer  
öppet vatten. 

Kållandsö skärgård är tät och erbjuder 
lugna paddlingsförhållanden även när det 
blåser, samtidigt som det öppna innanhavet 
och ytterskärgården bara ligger några hundra 
meter bort. 

– Det som är så coolt med just den här 
skärgården är att den passar alla typer av 
paddlare samtidigt som det går att paddla 
nästan oavsett väderlek, säger Cecilia Ström, 
som driver Navens Kajak tillsammans med 
sin make Bengt-Åke.

De både hyr ut kajaker, har prova-på-kurser 
och arrangerar guidade dagsturer. Vissa av 
turerna utgår från Naven och går på västsi-

dan av Kållandsö, med stopp på någon trevlig 
ö där man lagar lunch ute i naturen. Andra 
utgår från Läckö Slott, med stopp för lunch i 
Spikens fiskehamn.

UPPTÄCK LURÖ OCH HINDENS REV 
Den som vill upptäcka paddelvattnen på egen 
hand kan exempelvis paddla upp till Lurö ge-
nom vassrännan mellan Lilla och Stora Eken. 
Det ligger flera små öar på rad i princip hela 
vägen upp, och väl på Lurö kan man köpa 
glass under sommarsäsongen.

Att paddla vid Hindens rev är också en 
fantastisk naturupplevelse. Hindens rev är en 
fem kilometer lång landspets som löper ut i 
Vänern.

I östra delen av revet ligger Svalnäs, som 
har en flera kilometer lång sandstrand. När 
det blåser från sydväst byggs vågorna upp 
så pass bra att detta är ett riktigt bra ställe 
för att både kitesurfa och träna paddel- och 
räddningsteknik. Några timmars övning här i 
vågorna – där man i princip bottnar överallt 
– gör det lättare att känna sig trygg när det 
verkligen gäller.

Den som vill prova på SUP (Stand Up Paddle-
board), där man står upp och paddlar, kan 
göra det via företaget Vänern Active, som 
flyttar runt sin verksamhet mellan Framnäs, 
Hällekis, Råbäck, Villabadet, Svalnäs och 
Hindens rev, beroende på väder och vind.

  WATER-BASED ACTIVITIES

The proximity of Lake Vänern, with its 220 ki-
lometres of shoreline and archipelago, makes 
Destination Läckö-Kinnekulle a paradise for all 
kinds of water-based activities. There are more 
than 22,000 islands, islets and skerries just 
waiting to be explored. Why not go exploring by 
kayak?

The thrill of kayaking comes from getting around 
under your own steam, surrounded by nature. 
Kayaking allows you to enjoy your surroundings 
from a different perspective, and you can ven-
ture into shallow archipelagos or head out into 
open water. 

Paddling around the island of Kållandsö you can 
experience diverse nature and a rich cultural 
landscape up close. The archipelago is dense 
and offers calm paddling conditions even in 
breezy weather, while the open waters of the 
lake and the outer islands and skerries are only a 
few hundred metres away. Kayaking at Hindens 
Rev is another fantastic nature experience. Hin-
dens Rev is a five-kilometre peninsula extending 
straight out into Lake Vänern.

Svalnäs is a popular spot for kitesurfing when 
wind conditions are favourable. For anyone who 
wants to have a go at Stand Up Paddleboarding, 
you can do that here too, although much calmer 
weather is desirable. 

  WASSERSPORT

Der Vänern mit seinem 220 km langen Seeufer 
und seinem Schärengarten macht die Ferienregi-
on Läckö-Kinnekulle zu einem Eldorado für Was-
sersportler. Hier warten über 22.000 Inselchen 
und Schären darauf, entdeckt zu werden – zum 
Beispiel mit dem Kajak.

Inmitten der Natur aus eigener Kraft über das 
Wasser gleiten – was kann es Schöneres geben? 
Im Kajak erleben Sie den See in all seinem Zau-
ber direkt von der Wasseroberfläche aus – egal, 
ob Sie durch das Schärenlabyrinth oder übers of-
fene Wasser paddeln. 

In den Paddelgewässern rund um die Insel Kål-
landsö können Sie die abwechslungsreichen 
Natur- und Kulturlandschaften der Gegend aus 
nächster Nähe erleben. Der geschützte Schä-
rengarten bietet auch bei Wind ruhige Gewäs-
serbedingungen. Das offene Wasser und der 
äußere Schärengarten sind nur ein paar Hundert 
Meter entfernt. An der Landzunge Hindens rev, 
die fünf Kilometer in den Vänern hineinragt, 
befindet sich ein weiteres Paradies für Kajak-
fahrer.

Bei Svalnäs treffen sich bei starkem Wind gern 
die Kitesurfer. Sie wollten schon immer mal 
Stand Up Paddling ausprobieren? Auch das ist in 
der Ferienregion möglich. Ideal sind hierfür aller-
dings ruhige Witterungsbedingungen. 

 TEXT: Agneta Renmark FOTO: Jesper Anhede

http://www.lackokinnekulle.se/
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Mer info och bokning: 

www.kronocamping.com
eller telefon 0510-268 04

En del av

5 stjärnig camping med toppmoderna stugor och ett husbilsland. Unikt läge vid Vänern och 
endast 15 minuters promenad till Lidköpings centrum.

FÖR HELA FAMILJEN! | Äventyrsgolf | Uthyrning av bl.a. mountainbikes, racercyklar, kajaker och trampbilar | Barn-
klubb, teater, gruppträning, löpning, MTB-turer, gym m.m. | Restaurang | Glasscafé | Spa, pooler och bastu

www.kronocamping.com
info@kronocamping.com

0510-268 04

MAT OCH DRYCK I MYSIG MILJÖ!

GOLFPAKET! | Mat, 2 öl/2 vin och golf – 299 kr/person. Förbokas, minst 10 p.

Varierad meny från pizza till Á la carte. 
Kombinera gärna restaurangbesöket med äventyrsgolf.

Vikingaäventyr i Vänerns skärgård
Sommaren 2017

Följ med Vikingaskeppet Sigrid Storråda 
ut på Vänern i sommar. Turerna utgår från 

Läckö Slott och biljetter kan köpas på 
turistbyrån i Lidköping, 0510-200 20.

Allmänna kulturresor ca 2 h: 
22 & 29 juli

5 & 12 augusti
Vuxna 260 kr, barn (1-16 år) 160 kr 

Barnturer ca 1,5 h: 
23 & 30 juli

6 & 13 augusti
Vuxna 260 kr, barn (1-16 år) 130 kr

www.sigrid.se

http://www.lackokinnekulle.se/
http://www.kronocamping.com/
http://www.kronocamping.com/
mailto:info@kronocamping.com
http://www.sigrid.se/


12-28 maj Vandra i Skaraborg  

– tre vandringshelger i maj

6-7 maj Vårrundan Kinnekulle – bjuder in till öppet hus hos bergets alla aktörer

3-4 juni Kinnekulle Natur och Outdoor  med bland annat Kinnekulle Trail Run 3/6

3-6 juni Sommargatan Hällekis  

– något att göra för alla

19-20 maj Lidköping City Pull  
– tävling i tractor pulling på Lidköpings motorsportarena

21-23 april Kinnekulleträffen/SM i trolling  

med Hönsäters hamn som utgångshamn

12 • www.lackokinnekulle.se
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15-18 juni International Street Market  
vid Nya stadens torg

6-8 juli Power Big Meet – en av världens största 

bilträffar kommer till Hovby flygfält

3-6 juni Sommargatan Hällekis  

– något att göra för alla 10 juni Råda Ultra  

– löpartävling i Lidköping

4 juni Ramslökens dag på Kinnekulle  
– upplev denna unika ört

29 juni – 17 augusti Motortorsdagar med  Hjulafton som avslutning den 17 augusti

18 juni Triathlontävling  

i centrala Lidköping

Läs mer om alla evenemang 
på www.lackokinnekulle.se 
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I ÖVER 700 ÅR har den tronat där på klip-
pan. Läckö Slott, borgen som Skarabiskopen 
lät bygga, som drogs in till kronan 1527 och 
som Magnus Gabriel De la Gardie ärvde 
och förvandlade till ett ståtligt barockslott. 
Konstnärer från Europa dekorerade, bygg-
herrar höjde tak och la till torn, slottskyrkan 
restes och trädgården skapades. Sedan slutet 
av 1600-talet har Läckö Slott stått i stort sett 
orört. Idag får vi tacksamt ta del av skönhe-
ten, de historiska vingslagen och slottsher-
rens storslagna visioner.

De 248 rummen inspirerar oss på Stiftel-
sen Läckö Slott – vi som skall fylla slottet med 
verksamhet. År efter år. I nära samarbete 
med Nationalmuseum kommer en utställning 
med finska silverskatter att visas under som-
maren, minnen som inte bara bländar utan 
även hyllar hundraårsjubileet av vårt grann-
lands självständighetsförklaring. Paradvå-
ningen med den ståtliga gästabudssalen 
visas av kunniga guider, och skattkammare, 
rustkammare eller iscensatta hushållsmiljöer 
är fria för varje besökare att vandra igenom i 
egen takt.

BORGGÅRDEN KLINGAR VACKRARE 
än någon annan plats, och här spelas som-
maropera under bar himmel. Som genom ett 
trollslag förvandlas kulturminnesmärket till ett 
litet operahus när slottet stängs. Och i alla vä-
der – sammetslen sommarafton eller en regn- 
och ruskkväll – möts sångare, musiker och 
publik i en gemensam upplevelse där en histo-
ria (ibland rolig, ibland mer allvarlig) berättas 
genom musik. Sommaren 2017 blir en riktig 
sångarfest när en strålande ensemble lekfullt 
ska föra fram Rossinis okända men oerhört 
charmiga ”En turk i Italien”. I augusti bjuds se-
dan på visor för tredje året i rad. Och önskar 
man ta del av schlager, pop och rock kommer 
showen Diggiloo till slottsvallen den 30:e juli.

SJÄLEN FÅR NÄRING av vackra intryck, 
och Lilla Slottsträdgården är en rik källa att 
ösa ur. Här blommar stockrosor och luktär-
ter, här växer avenbok och valnötsträd och 
här odlas sallater, bönor, kardon och kryddor 
– allt på helt naturlig väg. Det som är ätbart 
skördas och bärs ner till vår prisbelönta res-
taurang Hvita Hjorten. Där tillagas rätterna 
med kärlek, och alltid med de bästa av råva-
ror från lokala producenter. Byggnaden som 
restaurangen ligger i heter naturum Väner-
skärgården – Victoriahuset. Här finns 15 ro-
givande hotellrum på övervåningen, rum som 
snabbt bokas upp, samt lokaler för möten, 
konferenser och föredrag. Naturumsdelen 
rymmer en spännande utställning om Väner-
skärgårdens djur- och naturliv och här finner 
besökaren även vår reception där båtutfärder 
och evenemangsbiljetter bokas. Utomhus 
finns solterass, badbrygga, vandringsleder, 
campingplats och gästhamn.

BARNEN ÄR DE BÄSTA VI HAR och 
såväl på slottet som i naturum finns skräd-
darsydda äventyr för barn under sommar-
veckorna. I Lilla Slottsteatern (alla slott måste 
ha en teater!) spelas commedia dell’arte fö-
reställningen ”Korvar och krumbukter” helt 
utan ord. Musik och spex lockar stora och 
små från hela världen till skratt. Det finns 
skattjakt och en hemlig tur. På naturum får 
barnen upptäcka omgivningen på ett lekfullt 
sätt tillsammans med skickliga naturguider. 
Upptäck småkrypens värld eller varför inte 
granska ditt eget finger under lupp? För klu-
riga barn med spring i benen finns en lättill-
gänglig tipspromenad i naturums omgivning.

TEXT: Catarina Gnosspelius   FOTO: Simon Irvine

Läckö Slott
Århundraden av skönhet

Vill du läsa mer om Läckö Slott och naturum 
Vänerskärgården – Victoriahuset?   
Gå in på www.lackoslott.se

http://www.lackokinnekulle.se/
http://www.lackoslott.se/
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BRA ATT VETA

STIFTELSEN LÄCKÖ SLOTT 
tel +46 (0) 510 48 46 60 
info@lackoslott.se - www.lackoslott.se

LÄCKÖ SLOTT 
13–17, 22–23 samt 29–30/4 
Öppet för visning varje hel timme  
dagligen 10–16. Vuxna 80 kr, under  
26 år fri entré.

1/5–9/6 
Öppet för visning varje hel timme  
dagligen 10–16. Vuxna 80 kr, under  
26 år fri entré.

10/6–27/8 
Öppet dagligen 10–18. Visningar 
varje hel timme 11–17. Entré till slott, 
trädgård, utställning samt guidning av 
paradvåningen: Vuxna 100 kr, under 26 
år fri entré. Slottsäventyr för barn 30 
kr. Butiken öppen dagligen 10–18.

28/8–30/9 
Öppet för visning varje hel timme dag-
ligen 10–15, i augusti samt helger även 
16. Vuxna 80 kr, under 26 år fri entré.

1, 7–8 SAMT 14–15/10 
Öppet för visning varje hel timme 
dagligen 10–16. Vuxna 80 kr, under 26 
år fri entré.

NATURUM VÄNERSKÄRGÅRDEN – 
VICTORIAHUSET 
Öppet dagligen 1 mars – 17 december. 
Utställning, föredrag, pedagogisk 
verksamhet, guidningar och turer ut i 
skärgården. Dessutom hotellrum och 
möteslokaler som bokas på telefon  
0510 48 46 60 eller info@lackoslott.se.  
Fri entré.

SOMMARUTSTÄLLNING PÅ  
SLOTTET 10/6–27/8 
”Tre Kronor – made in Finland” 
Rörstrand Museum.

SOMMARUTSTÄLLNING PÅ  
NATURUM 10/6–27/8 
 ”Där tiden inte står still” i samarbete 
med Lidköpings fotoklubb.

”EN TURK I ITALIEN” 15/7–5/8 
Rossinis underbara komedi om kärleks- 
trassel och skapandevånda från 1814. 
Premiär lördag 15/7, spelas sedan 

ti–on, fr–lö t.o.m 5/8. Biljetter www.
lackoslott.se eller hos Turistbyrån i 
Lidköping.

SLOTTSÄVENTYR FÖR BARN  
1/7–12/8 
”Prinsessans halsband” en skattjakt, 
”Med pigan från kök och trädgård” 
guidetur för barn, ”Läskiga Läckö” samt 
teatern ”Korvar och krumbukter”. Se 
hemsidan för tider.

NATURUPPLEVELSER FÖR BARN 
OCH VUXNA PÅ NATURUM 
Vandringar, småkrypssafari och före-
drag. Se hemsidan för fler aktiviteter 
och tider.

DIGGILOO 
Konsert på slottsvallen söndag 30 juli.

LÄCKÖ VISFESTIVAL 
Fredag 11 samt lördag 12 augusti.

GÄSTABUD, SPÖKAFTON & JULKALAS 
Unika evenemang bara på Läckö Slott. 
Se hemsidan för mer information.

LILLA SLOTTSTRÄDGÅRDEN 
Grönsaker, kryddor och blommor; eko-
logisk odling som skördas och serveras 
samma dag i caféet och restaurangen.

CAFÉ STALLET OCH RESTAURANG 
HVITA HJORTEN I NATURUM 
Restaurang Hvita Hjorten är krav-
märkt, prisbelönt och mycket populär. 
För öppettider, se vår hemsida. Café 
Stallet håller öppet under sommarsä-
songen. Telefon 0510 105 00.

MIDSOMMARFIRANDE OCH  
MEDELTIDSMARKNAD 
Traditionellt midsommarfirande på 
Slottsvallen fredag 23/6. Medeltida 
salustånd, historiska och festliga 
aktiviteter vid slottet 23–25/6.

LÄCKÖ SLOTT CAMPING SAMT 
GÄSTHAMN 
Naturskönt belägen camping 200 
meter från slottet för husvagn, husbil 
och tält. I hamnen strax nedanför slot-
tet finns gästhamn med 60 båtplatser. 
Telefon 0510 48 46 68.

Med reservation för ändringar.

Glittrande vatten intill den 
nya badbryggan.

Naturum Vänerskärgården – Victoriahuset.
Restaurang Hvita Hjorten ligger i naturums 
ljusa och öppna markplan.

http://www.lackokinnekulle.se/
+46 (0) 510 48 46 60
http://www.lackoslott.se/
mailto:info@lackoslott.se
mailto:info@lackoslott.se
http://lackoslott.se/
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  LÄCKÖ CASTLE

Läckö Castle is best known as the De 
la Gardie’s magnificent baroque pa-
lace standing on a rocky peninsula in 
Lake Vänern, but parts of the building 
we see today are much older. Brynolf 
Algotsson, Bishop of Skara, laid the 
foundations of the first castle as early 
as 1298. The castle was confiscated 
from the church and taken over by the 
crown after the reformation in 1527. It 
was granted to Field Marshal Count 
Jacob De la Gardie in 1615 for services 
to the nation. His son Magnus Gabriel 
was only thirty when he took over the 
title and estates. He began an exten-
sive extension of the buildings in 1654, 
which included new rooms for his staff 
in the first court, a new kitchen wing, 
a fourth floor on the old keep and the 
castle chapel. Even if parts of the cast-
le bear signs of its mediaeval past, it is 
essentially Magnus Gabriel’s palace we 
see today. Here you’ll find summer exhi-
bitions, a walled garden, puppet theatre 
for children and opera in the courtyard.

OPENING HOURS 
April, October: weekends, see our 
homepage for details.  
1/5-9/6 Guided tours every hour 
between 10am-4pm. 
10/6-27/8 Open daily 10am-6pm. 
English guidetours available. 
28/8-30/9 Guided tours every hour 
between 10am-3pm, weekends also 
guidetour at 4pm.

NATURUM VÄNERSKÄRGÅRDEN – 
VICTORIAHUSET 
Visitor Centre and exhibition open 
daily from 1/3-17/12. Conference 
rooms, lodging, restaurant. Activities 
for schools and groups, walking trails 
and much more.

SUMMER EXHIBITIONS 10/6–27/8 
“Three Crowns – made in Finland” 
Rörstrand Museum 
Photo exhibition in naturum

OPERA IN THE COURTYARD  
15/7–5/8 
”Il Turco in Italia” by Rossini (sung in 
Swedish). Tickets www.lackoslott.se 
or the Tourist Office in Lidköping.

RESTAURANT & CAFÉ 
Café Stallet and Restaurant Hvita 
Hjorten offer coffee as well as lunch 
and dinner menus, with specialities 
from Lake Vänern and the vegetable 
garden. T +46 510 105 00.

LÄCKÖ CAMPING AND GUEST 
HARBOUR  
Läckö’s camping site is beautifully si-
tuated close to the castle. Just below 
the west wall of Läckö is a protected 
marina for 60 boats.

See www.lackoslott.se for more in-
formation. Right to change reserved.

  SCHLOSS LÄCKÖ

Das am Ufer des Vänersees gelegene 
Schloss Läckö geht bis auf das Mittel-
alter zurück. Bereits im Jahre 1298 leg-
te hier der Bischof von Skara, Brynolf 
Algotsson, den Grundstein zu einer 
befestigten Burg.  Eine Zeit lang spielte 
Schloss Läckö nur eine unbedeutende 
Rolle; erst als der Feldherr Graf Ja-
cob De la Gardie im Jahre 1615 Läckö 
als Darlehen übernahm, gewann es 
wieder an Bedeutung. Graf Magnus 
Gabriel De la Gardie übernahm das 
Schloss im Alter von 30 Jahren. Im 
Jahre 1654 wurden auf Läckö große 
Bauarbeiten eingeleitet. So wurde die 
Vorburg mit neuen Räumen versehen, 
die Küchenburg wurde erbaut und der 
Bau der Schlosskirche wurde durch 
Magnus Gabriel eingeleitet. Schloss 
Läckö ist als sagenumwobenes De la 
Gardie-Schloss berühmt. Hier gibt es 
heute Dauer- und Sommeraustellung-
en, Schlossgarten, Puppentheater und 
Opernvorstellung.

ÖFFNUNGSZEITEN 
April, Oktober: Wochenenden, siehe 
www.lackoslott.se für Details. 
1.5-9.6 Geöffnet für Führungen, 
täglich zu jeder vollen Stunde von 10 
bis 16 Uhr. 10.6-27.8 Täglich geöffnet 
von 10 bis 18 Uhr. 28.8-30.9 Geöff-
net für Führungen, täglich zu jeder 
vollen Stunde von 11 bis 16 Uhr, an 
den Wochenenden auch um 16 Uhr.

NATURUM VÄNERSKÄRGÅRDEN – 
VICTORIAHUSET 
Besucherzentrum und Ausstellung 
täglich geöffnet von 1.3-17.12. Konfe-
renzräume, Unterkunft, Restaurant. 
Aktivitäten für Schulen und Gruppen, 
Wanderwege und vieles mehr.

SOMMERAUSSTELLUNG 10.6–27.8 
”Drei Kronen” – made in Finland” 
Rörstrand Museum 
Fotoausstellung im naturum

OPERNVORSTELLUNGEN 15.7–5.8 
”Il Turco in Italia” von Rossini (auf 
Schwedisch). Karten www.lacko-
slott.se oder von dem Touristenbüro 
in Lidköping.

RESTAURANT & CAFÉ 
Im Stallcafé und Restaurant Hvita 
Hjorten können Sie von einer reich-
haltigen Speisekarte wählen.  
Tel +46 510 105 00.

LÄCKÖ CAMPING UND  
GASTHAFEN 
Läckö Camping mit Stellplätzen 
für Wohnwagen, Wohnmobile und 
Zelte hat vom 1.5-30.9 geöffnet. Der 
Gasthafen hat 60 Bootsplätze und 
befindet sich neben dem Schloß.

Siehe www.lackoslott.se für weitere 
Informationen. Änderungen vorbe-
halten.

Upplev lugnet  
i de rogivande  
omgivningarna

Lilla Slottsträdgården med 
dess rika växtlighet.

http://www.lackokinnekulle.se/
http://www.lackoslott.se/
http://www.lackoslott.se/
http://www.lackoslott.se/
http://slott.se/
http://www.lackoslott.se/


18 • www.lackokinnekulle.se

SAGOSLOTT MED NATURUM Läckö 
Slott är ett vackert barockslott beläget på 
Kållandsö. Slottet har en 700-årig historia 
med unika, bevarade barocksalar och en 
enastående utemiljö. Hit lockas storpublik 
sommartid till utställningar och konserter, 
vilket gör slottet till ett av Västsveriges mest 
besökta turistmål. År 2013 invigdes natu-
rum Vänerskärgården-Victoriahuset, beläget  

– Vänerns pärla
Kållandsö
Kållandsö är Vänerns näst största ö och en riktig pärla, en ö som har 
blivit ett populärt besöksmål året runt. Här finns många historiska be-
söksmål såsom välkända Läckö Slott och Spikens fiskehamn. Med sitt 
rika naturliv och sitt vackra kulturlandskap finns det många guldkorn 
på Kållandsö. Det går utmärkt att utforska ön med olika färdmedel 
som cykel, bil, båt, kajak eller till fots. 

bredvid Läckö Slott, av Kronprinsessan Vic-
toria. Naturum är en portal för Vänern och 
Vänerskärgården. I naturum ligger restau-
rang Hvita Hjorten, där du kan njuta av en 
god bit mat. Det går också bra att ta ett dopp 
i Vänern, antingen från den nya bryggan eller 
från sandstranden. 

SPIKENS FISKEHAMN Någon kilometer 
från Läckö Slott hittar du Spikens idylliska 
fiskehamn. Fiskehamnen har varit en central 
punkt för fisket i flera hundra år och är idag 
landets i särklass viktigaste hamn för det yr-
kesmässiga insjöfisket. Mest känd är kanske 
platsen för Vänerns röda guld, delikatessen 

FOTO: Jesper Anhede, Patrik Borgenhard, Hans Kongbäck

löjrom, som både fiskas och förädlas här. 
Sommartid fylls hamnen av båtgäster och be-
sökare som njuter av lokalt producerade deli-
katesser. Alltifrån rökt fisk i de charmiga fis-
kebodarna och en fika på Emeli’s i Spiken, till 
en lyxig middag gjord på vänerspecialiteter, 
hos välrenommerade Restaurang Sjöboden. 

SMÅ GULDKORN Förutom de mer väl-
kända besöksmålen finns här även mer 
okända pärlor att upptäcka, som exempelvis 
Navens fyr, vid inloppet till Ekens skärgård, 
som består av 120 olika öar.  Läckö Skans 
är ett fästningsverk anlagt 1676 av greve  
Magnus Gabriel De la Gardie, till försvar mot 

http://www.lackokinnekulle.se/
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danska trupper och som idag är ett naturreservat. Även 
S:ta Marie kapell har en unik historia, där kyrkan är res-
taurerad under 1670-talet med dopfunt från 1100-talet. 

I FRISKA LUFTEN Spelar du golf kan du passa på att 
njuta av både spelet och vackra naturupplevelser samti-
digt, vid Läckö Golf, som ligger på historisk mark. Paddlar 
du hellre kajak, finns det alla förutsättningar för detta. Till 
Stora Eken, som är den största ön i Ekens skärgård, tar du 
dig med kajak eller kanot från Läckö Slott och kan sedan 
följa den 6 km långa vandringsleden, som till stora delar 
går sjönära genom kuperad terräng. Hos Navens kajak 
kan du hyra kajak och få tips om vart i den vackra skärgår-
den det passar just dig bäst att paddla. 

För den som gillar att vandra finns flera fina vandringsle-
der i vacker och omväxlande natur på Kållandsö. Med olika 
längd, terräng och upplevelser finns det något som passar 
alla. Du kan starta vid Läckö Slott och gå leden Ropareud-
den, som är den yttersta spetsen mot ön Stora Eken. Leden 
går genom kuperad terräng. Med lite tur kan du här se både 
fiskgjuse och havsörn. Eller varför inte gå leden Kinneviken 
genom tät granskog, där du passerar lagunen som en gång 
varit en gammal damm, men idag är en fin badplats. 

Är det kulturlandskap som lockar så finns Vandringsled 
Fröfjorden som startar vid Otterstad kyrka. Här kan du 
utmed vägen titta på hällristningar, en gammal kyrkogård 
och kyrkplats. 

NÅGOT FÖR GOMMEN Här på ön finns två White 
Guide-omnämnda restauranger belägna. Restaurang 
Sjöboden i Spikens fiskehamn som specialiserat sig på 
Vänerfisk och Hvita Hjorten vid Läckö Slott, där man 
använder råvaror från den egna slottsträdgården eller 
närbelägna producenter. Dessutom finns flertalet caféer 
och ytterligare restauranger runt om på ön, Gästgiveri 
Traneberg, Spikens Brygga samt Hörvikens Café, Pub och 
Restaurang, alla vackert belägna med närhet till Vänern. 

SKÖN VILA För att i lugn och ro få tid att utforska Kål-
landsö rekommenderas övernattning i någon av de många 
bekväma boendena som finns på ön. För de som kommer 
sjövägen finns tre gästhamnar belägna i Spikens fiske-
hamn, Hörvikens Marina och Läckö Slott.

EVENEMANG ÅRET RUNT  På Kållandsö händer alltid 
något. Sommartid ordnas evenemang runt om på ön, med 
allt från opera till MC-träffar och golfturneringar. I Spikens 
fiskehamn finns tre stora mathändelser: Påskmarknad, 
Löjrommens dag i november och Julmarknad. I augusti är 
det Skärgårdsfest på Kållandsö när öns aktörer bjuder in 
till fest. Kom och upplev allt vad Kållandsö har att erbjuda!

  KÅLLANDSÖ

Kållandsö is Lake Vänern’s second largest 
island and a true gem, an island that has be-
come a popular year-round destination. It 
boasts many historical attractions such as 
well-known Läckö Castle and Spiken fishing 
village, Naven lighthouse and Läckö Skans. 
For those with an interest in culture, there 
are the castle opera performances and lo-
cal handicrafts. While anyone keen to learn 
about angling can gain an insight into the 
genuine art of freshwater fishing. With its 
rich outdoor life and picturesque cultural 
landscape, Kållandsö has many treasures to 
offer. The island is a great place to explore 
by a variety of means of transport – cycle, 
car, boat, kayak or on foot. The island is fil-
led with beautiful hiking trails, offering varied 
terrain and differing levels of difficulty. There 
is something to suit everyone. There are also 
several well-renowned restaurants and fan-
tastic cafés to sample on the island. If you 
want to stay overnight, you have a variety 
of options ranging from hotels and bed & 
breakfasts to campsites and a large selection 
of cottages. For those arriving by water, there 
are three guest harbours to moor at. Seve-
ral unique events take place throughout the 
year, often with a focus on food and locally-
produced delicacies. For anyone who enjoys 
the active outdoor life, you can kayak around 
the island, or why not play a round of golf in a 
historic setting? Come and enjoy Kållandsö!

  KÅLLANDSÖ

Die zweitgrößte Insel des Vänern ist eine 
echte Perle und ein ganzjährig attraktives 
Ausflugsziel. Hier finden Sie historische Se-
henswürdigkeiten wie das bekannte Schloss 
Läckö und das Fischerdörfchen Spiken, den 
Leuchtturm Navens fyr und die Befesti-
gungsruine Läckö Skans. Für Kulturfans gibt 
es eine Schlossoper und lokales Kunsthand-
werk. Wer sich für Binnenfischerei interes-
siert, kann hier einen Blick auf die Arbeit der 
Fischer werfen. Unter den Naturparadiesen 
und traumhaften Kulturlandschaften der 
Insel können Sie Ihren ganz persönlichen 
Geheimtipp entdecken. Erkunden Sie die In-
sel auf eigene Faust: mit dem Fahrrad, Auto, 
Boot, Kajak oder zu Fuß. Die Insel bietet herr-
liche Wanderwege mit jeweils unterschiedli-
chem Gelände und Schwierigkeitsgrad. Hier 
ist für jeden Geschmack etwas dabei. Zu 
einer wohlverdienten Pause laden mehrere 
renommierte Restaurants und gemütliche 
Cafés ein. Außerdem gibt es etliche Über-
nachtungsmöglichkeiten: Hotels, Bed & 
Breakfast, Campingplätze und unzählige Fe-
rienhäuschen. Wer zu Wasser anreist, kann 
in einem der drei Jachthäfen festmachen. 
Das ganze Jahr über finden verschiedene Ve-
ranstaltungen statt, darunter etliche kulina-
rische Events rund um regionale Spezialitä-
ten. Wer gern draußen aktiv ist, kann um die 
Insel paddeln oder auf historischem Boden 
eine Runde Golf spielen. Kållandsö wartet 
darauf, entdeckt zu werden!

För den som gillar  
att vandra finns flera fina 
vandringsleder i vacker  
och omväxlande natur.

Vill du läsa mer om Kållandsö?  
Gå in på www.kallandso.se

http://www.lackokinnekulle.se/
http://p�www.kallandso.se/
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LÄCKÖ SLOTT öppet dagligen 1/5-30/9 
10/6-27/8 »Tre kronor – made in Finland«, 1/7-12/8 Slottsäventyr för barn,  
15/7-5/8 »En turk i Italien« lekfull, komisk opera av Rossini, 11-12/8 Läckö Visfestival 
NATURUM VÄNERSKÄRGÅRDEN – VICTORIAHUSET öppet dagligen 1/3-17/12 
Lilla Slottsträdgården, Restaurang Hvita Hjorten, Café Stallet, camping 0510 48 46 60 lackoslott.se
 

Läckö Slott
Vänerskärgården – Victoriahuset

&

Kajakuthyrning!
vid Naven och Läckö Slott på Kållandsö

Naven och Läckö Slott | 0706 25 18 52 | lidkoping@point65.se
Mer info på www.naven.se

Spikens Fiskehamn Kållandsö • 0510-104 08 • boka@sjoboden.se • www.sjoboden.se

VÄLKOMMEN TILL RESTAURANGEN
I SPIKENS FISKEHAMN!
Vi erbjuder erkänt god mat i en unik miljö.

Vår specialitet är färsk fisk från Vänern.

Stola Herrgård - en 1700-talsdröm

www.stola.se 
0510-181 14 
stola@lidkoping.se

Visning
28 juni - 13 augusti ons, tors, lör, sön kl. 14.00. 
Pris 70 kr kontant. Ring för gruppbokningar

http://www.lackokinnekulle.se/
http://lackoslott.se/
mailto:lidkoping@point65.se
http://www.naven.se/
http://www.sjoboden.se/
mailto:boka@sjoboden.se
http://www.stola.se/
mailto:stola@lidkoping.se
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Naturskönt boende i Götene Källstorp

www.gotene.se/sjonara

Hästnära och tätortsnära boende.
Attraktiva tomter i ett typiskt villakvarter 
i ett naturskönt område.
Närhet till Götene centrum, Götene 
Ryttarklubb, Kinnekulle, skola och förskola.
Ett nära läge till såväl Kinnekulle, Skara
och Lidköping.

Sjönära boende i Källby Nordskog 3 etapp A

Sjönära och strandnära boende vid Vänern.
Attraktiva tomter i ett typiskt villakvarter 
i ett naturskönt område.
Närhet till bad, frilufts- och båtliv, natur och 
promenader.
Ett nära läge till såväl Götene, Skara och 
Lidköping, bra pendelmöjlighet till bland 
annat Göteborg. Närhet till Kinnekulle.

Attraktiva 
boendemiljöer 
i Götene och 
Kinnekulle-

bygden
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RAMSLÖK OCH ORKIDÉER Och visst är det lätt 
att bli hänförd av den magiska murgrönan som klättrar 
i de ädla lövträden eller när ramslöken slår ut på Munk-
ängarna och förvandlar bokskogen till ett hav av vita 
blommor. Precis som när de sandblandade markerna runt  
Österplana Hed färgas rödlila av orkidén Sankt Pers nycklar.

En annan raritet som endast blommar under ett par 
veckor i juni är orkidén guckuskon, som med sin stora och 
säregna blomma i skiraste gult och tegelrött är något av 
de mest uppseendeväckande man kan hitta i den svenska 
naturen. 

KALKRIKT PLATÅBERG Den generösa faunan är 
ett resultat av Kinnekulles geologiska uppbyggnad med 
kalkrik berggrund och många skiftande naturtyper. Det 
är ett så kallat platåberg, som till stor del är uppbyggt 
av sedimentära bergarter som ursprungligen är gammal 
havsbotten: sandsten, alunskiffer, kalksten och lerskiffer. 
På toppen ligger en hätta av hård diabas som har skyddat 
mot den erosion som nött ner det omgivande landskapet.

I Kinnekulles bergarter kan man hitta fossil från djur 
som levde i haven för flera miljoner år sedan, när de olika 
bergarterna bildades. En del döda djur som sjönk ned på 
botten lagrades in i bottenslammet och hårda delar om-
vandlades sedan långsamt till sten.

För några år sedan hittades en fossil meteorit här, som 
låg i 470 miljoner år gamla avlagringar. Det unika fyndet 
visar att meteoriterna som fallit i nutid inte nödvändigt-

vis behöver representera hela solsystemets historia och 
att det alltså finns delar av historien som människan inte 
känner till. 

UNIKA NATUROMRÅDEN Kinnekulle ingår i ett 
stort nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Stora 
delar av berget består av olika naturreservat. Det största 
är Österplana Hed och Vall med den ovanliga naturtypen 
alvar, som annars bara hittas på Öland och Gotland.

Munkängarna och Halla bjuder på magiskt vacker ädel-
lövskog: ek, alm, ask, lind, lönn, fågelbär och bok. På Kin-
nekulle finns också värdefulla ekområden med omkring 
1 500 grovstammade gammelekar spridda över bergets 
västra sida. 

Ursprungligen var Kinnekulle en ö i ett stort hav, vars 
vågor formade berget. Spåren av detta syns i de många 
klevarna – branter som markerar var havsnivån gick i slu-
tet av istiden. I dag blir klevarna magnifika vattenfall om 
våren, såsom Martorpsfallet och Bratteforsfallet. 

MÅNGA MEDELTIDA KYRKOR Historien är stän-
digt närvarande i det bördiga kulturlandskapet. De äldsta 
spåren efter mänsklig bebyggelse på Kinnekulle härstam-
mar från stenåldern, i form av bland annat gravplatser, 
hällristningar och odlingsrösen. 

Kinnekulle spelade även en central roll under kristnan-
det av Sverige. Det är inte för inte som romansviten om 
korsriddaren Arn spelades in i trakten. Olof Skötkonung 

Den som en gång besökt Kinnekulle kommer gärna tillbaka. För det här är en trakt fylld av fascinerande upp-
levelser året om. Det blommande berget har med sin vulkanliknande profil och rika natur förtrollat besökare i 

århundraden. En av dem är Carl von Linné, som kallade Kinnekulle för ”en plats ibland de märkvärdigaste i riket”.
Kinnekulle har även nyligen utnämnts till en av Sveriges vackraste platser av tidningen Sveriges Naturs läsare.  

I motiveringen stod det bland annat att ”landskapet fick en att tro att man hamnat i Nangijala”.

Kinnekulle
– Det blommande berget

TEXT: Agneta Renmark FOTO: Jesper Anhede, Niclas Silverstrand

http://www.lackokinnekulle.se/
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sägs ha döpts i Husaby i början av 1000-talet, och under 
hela medeltiden byggdes en lång rad kyrkor här. Väster-
plana kyrka, Medelplana kyrka och Forshems kyrka är 
några av de mest välbevarade – den senare var förresten 
just den kyrka där Arn fick sin uppenbarelse.

BLAND HERRGÅRDAR OCH SÄTERIER Från 
1600-talet och fram till slutet av 1800-talet blomstrade 
herrgårdskulturen på Kinnekulle. På västsidan ligger ett 
pärlband av ståtliga gods och herrgårdar kvar än i dag: 
Hönsäter, Hellekis, Råbäck, Trolmen, Hjelmsäter och 
Blomberg. 

Hellekis säteri är privatägt men trädgården, med sin 
fantastiska perennrabatt och doftande rosenträdgård, 
är öppen för allmänheten. Här kan man både äta en bit 
mat eller ta en kopp kaffe i det gamla orangeriet, titta på 
konstutställningar eller botanisera i växtbutiken. Säteriets 
park är känt för sina lövträd, såsom valnötsträd, äkta kas-
tanj och det ståtliga ginkgoträdet. 

TORN MED UTSIKT För den som gillar vida vyer är ett 
besök till Kinnekulles utsiktstorn ett måste. Det 19 meter 
höga tornet byggdes 1892 på bergets högsta topp: Hög-
kullen, 306 meter över havet. Utsikten är magnifik. Vid 
klart väder ser man åtta, nio mil över Vänern upp mot 
Skoghall, Karlstad och hela Värmlandsnäs. Västerut finns 
Kålland och Kållandsö med Läckö Slott och Hindens rev. I 
horisonten syns hela Dalslands kust samt Halle och Hun-

neberg. Vänder man blicken österut ser man Billingen och 
landskapen bort mot Karlsborg och Tiveden.

Alldeles bredvid tornet finns Drottningstenen samt 
olika kungligheters inskrifter i berghällarna sedan nästan 
200 år tillbaka i tiden. De senaste är från Viktoria och Da-
niel när de gjorde sin västgötaresa 2010.

VANDRA OCH CYKLA Utsiktstornet är även en per-
fekt plats att starta från om man vill ut på egna strövtåg, 
bland lummiga lövskogar, murriga barrskogar, blomrika 
betesmarker och klippiga stränder. Kinnekulle vandrings-
led är 45 kilometer lång och leder runt hela berget. Utöver 
denna finns ytterligare 20 kilometer markerade vand-
ringsleder. 

De asfalterade och natursköna vägarna inbjuder även 
till cykling med många trevliga stopp. Den som vill cykla 
mitt i naturen kan prova någon av de MTB-leder i sex olika 
längder som finns på Kinnekulle. Banorna är lagda så att 
de passar såväl nybörjare som proffs. Här finns möjlighet 
att göra allt från en enklare cykelutflykt till krävande stig-
ningar med branta backar.

STENBROTTET Missa inte ett besök vid Kinnekulles 
stenbrott – en hisnande plats där man kan se 40 meter av 
de mäktiga lager kalksten som Kinnekulle är uppbyggt på. 
Det rymmer fossil av bläckfisk och kräftdjur som levde i 
havet för 400 miljoner år sedan. Här finns också en liten 
damm där man kan fiska inplanterad ädelfisk. 

http://www.lackokinnekulle.se/
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FALKÄNGENS HANTVERKSBY I historisk bruksmiljö 
längs en idyllisk liten gata i Hällekis finns Falkängens Hant-
verksby med tio charmiga butiker där ett 80-tal hantverkare 
huserar, öppet från maj till september. Här finns också en my-
sig kaffestuga, samt ett vandrarhem för den som vill övernatta. 

LASSES GROTTA Detta är en av Kinnekulles märkli-
gaste sevärdheter, vilken byggdes av Lars Eriksson – även 
kallad Sveriges sista grottmänniska – i slutet av 1800-ta-
let. Här bodde han tillsammans med sin fru Inga i nästan 
30 år. I dag är det svårt att föreställa sig hur någon frivil-
ligt kan ha valt att ha den trånga grottan med sina fuktiga 
bergväggar som bostad.

RÅBÄCKS STENHUGGERI Vid hamnen i Råbäck lig-
ger Råbäcks mekaniska stenhuggeri – en av landets bäst 
bevarade arbetsplatser från 1800-talet. Här kan man få 
en känsla av hur det såg ut förr i tiden på någon av de an-
ordnade visningarna av detta välbevarade industriminne, 
där maskinerna fortfarande tas i bruk ibland. 

 
MATUPPLEVELSER SOM SMAKAR MER Kinne-
kullebygden bjuder även på många gastronomiska även-
tyr i form av caféer och restauranger. En pärla är Fors-
hems Gästgivaregård, vilket är Sveriges äldsta gästgiveri 
med rötter från 1200-talet. En annan är Berget Orangerie, 
som serverar vällagad mat med många gröna inslag under 
vinrankor och doftande citronträd.

På Kinnekullegården kan man njuta av en milsvid utsikt 
över bygden, tillsammans med en bit mat eller en god fika. 
Och på Hellekis Trädgårdscafé & kök serveras smörgåsar, 
soppa och varmrätter i orangeriet – dessutom finns här en 
härlig kakbuffé.

För den fikasugna är även Café på Klostret, beläget i en 
ombyggd lada i Blomberg, ett absolut måste. Missa inte 
heller Utsikten Kinnekulle, där du kan njuta av en avkopp-
lande fika med hela Vänern framför ögonen.

BADA OCH BO På och runt hela Kinnekulle finns ett 
ovanligt generöst utbud av gästvänliga Bed & Breakfast 
och trevliga vandrarhem i skiftande miljöer att upptäcka. 
Tälta, bo i husvagn eller hyra en liten stuga kan man göra på 
Kinnekulle camping – här kan man även ta sig ett uppfris-
kande dopp. Bada och sola kan man också göra på Blom-
bergs bad, här finns både sandstrand, klippor och brygga.

EN LEVANDE PLATS ÅRET RUNT Kinnekulle är plat-
sen där det alltid händer något. I april arrangeras motions-
loppet Kinnekulletrampet med tre olika distanser. I början av 
maj äger Vårrundan Kinnekulle rum, då dörrarna till konst-
närer, hantverkare, caféer och restauranger slås upp på vid 
gavel – i samma månad arrangeras även Nattvandring.

I juni firas Ramslökens dag med ramslökspromenad, 
workshop, marknad och ramslöksinspirerade menyer. I 
samma månad äger även Trail run rum, ett terränglopp 
för alla åldrar, liksom Kinnekulle Natur & Outdoor – ett 
helt nytt outdoorevent.

Kinnekulle Swim & Run arrangeras i augusti, en häftig 
utmaning där löpning i vackra miljöer kombineras med 
simning i Vänern. I september är det dags för Returrun-
dan Kinnekulle – höstens motsvarighet till Vårrundan. 
Sommar- och Vintergatan är festligheter som äger rum i 
juni respektive november.

Kom och upplev allt som det blommande berget har att 
erbjuda!

  KINNEKULLE

Once you have visited Kinnekulle, you will 
want to return; this is an area filled with 
fascinating experiences all year round. It’s 
not for nothing that Kinnekulle has recently 
been named one of Sweden’s most beautiful 
locations by readers of the magazine Sveri-
ges Natur. 

And it’s certainly easy to be captivated by 
the magical ivy that winds around the sta-
tely broad-leaved trees or the wild garlic that 
bursts into bloom at Munkängarna, transfor-
ming the beech forest into a sea of white. Or 
the meadows around Österplana Hed, which 
are turned purple by early purple orchids 
(Sankt Pers Nycklar). 

The profusion of fauna is a result of the 
geological structure of Kinnekulle. It is a 
so-called plateau mountain, made up of se-
dimentary rocks that were originally ancient 
seabed: sandstone, alum shale, limestone 
and clay slate. 

Large areas of Kinnekulle are now designated 
as a variety of nature reserves. The biggest is 
Österplana Hed och Vall with its unusual al-
var landscape. Munkängarna offer magically 
beautiful broad-leaved woodland, and on the 
western side of Kinnekulle is one of Europe’s 
most valuable areas of ancient oak trees. 

The oldest traces of human habitation on 
Kinnekulle date from the Stone Age, in the 
form of burial sites, petroglyphs and clea-
rance cairns, among other relics. 

Kinnekulle also played a central role during 
the Christianisation of Sweden. Many of the 
mediaeval churches remain well preserved to 
this day, such as the churches at Västerplana, 
Medelplana and Forshem.

Kinnekulle Observation Tower is a must for 
anyone who appreciates a great view. The 
vista from this 19-metre-high tower, built 
on the summit of the mountain, 306 metres 
above sea level, is magnificent. 

For those who like to wander on foot, the 
45-kilometre Kinnekulle hiking trail around 
the whole mountain is sure to fit the bill. If 
cycling is your preference, try one of the six 
mountain-bike trails of varying lengths, de-
signed to suit both beginners and pros.

  KINNEKULLE

Wer einmal am Kinnekulle war, kommt immer 
wieder gern zurück. Am magischen Berg sind 
das ganze Jahr über unvergessliche Erlebnisse 
garantiert. Nicht umsonst wurde der Kinnekul-
le von den Lesern der Zeitschrift „Sveriges Na-
tur“ („Die Natur Schwedens“) vor Kurzem zu 
einem der schönsten Orte Schwedens gekürt. 

Und der Berg ist ja auch ein wahrhaft magi-
scher Ort. Lassen Sie sich verzaubern von 
geheimnisvollem Efeu, das sich zart an den 
Edellaubbäumen emporrankt. Von dem 
weißen Blütenmeer, in das der Bärlauch das 
Naturschutzgebiet Munkängarna zur Blüte-
zeit verwandelt. Von der rotvioletten Farben-
pracht auf der Heide von Österplana, wenn 
die Orchidee Männliches Knabenkraut blüht. 

Seine vielfältige Pflanzenwelt verdankt der 
Kinnekulle den geologischen Gegebenheiten 
vor Ort. Es handelt sich um einen sogenann-
ten Tafelberg aus Sedimentgesteinen, die 
einst den Meeresboden bildeten: Sandstein, 
Alaunschiefer, Kalkstein und Tonschiefer. 

Der Kinnekulle besteht zum großen Teil aus Na-
turschutzgebieten. Das größte ist Österplana 
Hed och Vall mit der besonderen Landschafts-
form Alvar, einer fast baumlosen Grasheide. 
Das Naturschutzgebiet Munkängarna besteht 
aus wunderschönem Edellaubwald und auf der 
Westseite des Kinnekulle befindet sich einer 
der wertvollsten Alteichenbestände Europas. 

Die ältesten menschlichen Spuren am Kin-
nekulle stammen aus der Steinzeit, in Form 
von u. a. Grabstätten, Felszeichnungen und 
Lesesteinhaufen. 

Auch während der Christianisierung Schwe-
dens spielte der Kinnekulle eine wichtige 
Rolle. Viele der heute noch vorhandenen 
mittelalterlichen Kirchen sind gut erhalten, 
zum Beispiel die Kirchen von Västerplana, 
Medelplana und Forshem.

Wer schöne Ausblicke liebt, sollte auf den 
Aussichtsturm des Kinnekulle steigen. Die 
Aussicht von dem 19 Meter hohen Turm auf 
dem Gipfel in 306 m Höhe ist atemberaubend. 

Wer gern auf Schusters Rappen unterwegs 
ist, kann auf dem Wanderweg Kinnekulle 
auf 45 km rund um den ganzen Berg laufen. 
Sie fahren lieber Rad? Dann probieren Sie 
doch eine der sechs Mountainbike-Strecken. 
Unter den angebotenen Distanzen und Sch-
wierigkeitsgraden finden Sie bestimmt eine 
Strecke, die Ihnen Spaß macht.

http://www.lackokinnekulle.se/
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OLOF SKÖTKONUNG & S:T SIGFRIDS KÄLLA 
Mest känt är Husaby för att Olof Skötkonung lät döpa 
sig här omkring år 1000 efter Kristus. Han härskade från 
990-talet fram till sin död 1022 och var den förste kung 
som regerade över både Svealand och Västergötland. 
Olof Skötkonung är också den förste sveakung som döp-
tes och bidrog till Sveriges kristnande. 

S:t Sigfrids källa är platsen där Olof Skötkonung döptes 
av den engelske biskopen Sigfrid, vilket gett källan dess 
namn. Här har många döpts genom åren och källan an-
vänds även idag för dop. På hällarna runt källan finns in-
huggna signaturer efter mer nutida svenska kungligheter 
som varit här på visit. 

HUSABY KYRKA & BISKOPSBORGEN Husaby 
kyrka härstammar från 1000-talet och är Sveriges allra 
första biskopskyrka, tillika en av landets äldsta byggnader. 
Trippeltornet ger kyrkan en säregen karaktär och kyrko-
rummet har kvar sin medeltida atmosfär. I triumfbågens 
norra vägg finns en så kallad ambo, en medeltida predik-
stol. Dopfunten och triumfkrucifixet är från 1200-talet. 

Närliggande biskopsborgen från 1100-talet var troligen 
Olof Skötkonungs kungsgård och därefter bostad för bi-
skoparna i Skaraborg fram till reformationen 1527. 

KUNGSSTIGEN RUNT Ett bra sätt att uppleva alla se-
värdheter i Husaby är att vandra Kungsstigen, som är 1,5 
kilometer lång. Utmed vägen passerar man både Husaby 
kyrka, biskopsborgen och S:t Sigfrids källa. Här och var 
finns inbjudande bänkar utplacerade, där man kan sitta 
och njuta. Efter promenaden finns det möjlighet att ta en 
trevlig fika på hembygdsgården.

HÄLLRISTNINGAR & GROTTOR En kilometer öster 
om Husaby finns hällristningarna vid Flyhov. De härstam-
mar från bronsåldern och är ovanligt stora för att vara i in-
landet. Figurerna föreställer människofigurer, skepp, hjul, 
fotsulor, älvkvarnar, svärdslipningsrännor och djurfigurer. 
Den mest kända är den så kallade yxguden – en mansge-
stalt med höjd bronsyxa.

Ett par kilometer väster om Husaby kyrka ligger Lasses 
Grotta, där jägaren Lasse i Berget och hans fru Inga bodde 
i 30 år under slutet av 1800-talet. Grottan finns bevarad 
och är ett populärt turistmål.

Det finns flera pilgrimsleder att vandra i trakten. Från 
Husaby kan man till exempel vandra till Lidköping, Skara 
och Forshem. Karta och pilgrimspass finns att hämta i 
Husaby kyrka.

Husaby   – Här blir 
historien levande

Husaby, en lantlig idyll som ligger strax  
söder om Kinnekulle, har en intressant  
historia som sträcker sig mer än 1 000 år 
tillbaka i tiden. Under tidig medeltid var detta 
en av landets mest betydande platser med 
sin kyrka, biskopsborg och heliga källor.

  HUSABY

Husaby has a history stretching back more 
than 1,000 years. During the early Middle 
Ages it was one of the most important sett-
lements in the country. Husaby is best known 
for the fact that Olof Skötkonung was bapti-
sed here in 1000 AD. He was the first king to 
reign over both Svealand and Västergötland 
and he was instrumental in the Christianisa-
tion of Sweden. St Sigfrid’s well is the spot 
where Olof Skötkonung was baptised by the 
English bishop Sigfrid. Husaby church da-
tes from the 11th century and was Sweden’s 
very first cathedral. The triple tower gives 
the church a distinctive character, while the 
interior retains its mediaeval atmosphere. 
The nearby bishop’s castle dating from the 
12th century probably belonged to Olof Sköt-
konung. One good way to experience all the 
sights in Husaby is to follow Kungsstigen 
(the King’s trail), which is 1.5 kilometres long. 
East of Husaby are the petroglyphs at Flyhov, 
which date from the Bronze Age. West of Hu-
saby church is Lasse of the Mountain’s Cave, 
where hunter Lasse and his wife Inga lived for 
30 years in the late 19th century. 

  HUSABY

Die Geschichte von Husaby reicht mehr als 
1.000 Jahre zurück. Im frühen Mittelalter 
war Husaby ein bedeutendes Zentrum des 
Landes. Vor allem ist Husaby als Taufstätte 
von Olof Skötkonung bekannt, der sich hier 
durch den englischen Bischof Sigfrid um 
1000 n. Chr. taufen ließ. Er war der erste 
König, der über Svealand und Västergötland 
herrschte und die Christianisierung Schwe-
dens vorantrieb. Schauplatz der Taufe war 
die Quelle des Hl. Sigfrid. Die Kirche von 
Husaby, Schwedens erste Bischofskirche, 
stammt aus dem 11. Jahrhundert. Zu den Be-
sonderheiten der Kirche gehören der Kirch-
turm mit den drei Spitzen und der mittelal-
terlich geprägte Innenraum. Der in der Nähe 
befindliche Bischofssitz aus dem 12. Jahr-
hundert diente Olof Skötkonung vermutlich 
als Königshof. Die Sehenswürdigkeiten von 
Husaby können Sie sich entlang des 1,5 km 
langen Spazierweges Kungsstigen erwan-
dern. Östlich von Husaby befinden sich die 
Felszeichnungen von Flyhov aus der Bron-
zezeit. Westlich der Kirche von Husaby liegt 
Lasses Grotta. In dieser Höhle wohnten Ende 
des 19. Jahrhunderts der Jäger Lasse i Berget 
und seine Frau Inga 30 Jahre lang. 

 TEXT: Agneta Renmark FOTO: Jesper Anhede
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Vid foten av Kinnekulle och alldeles intill Vänerns strand ligger 
Hällekis, ett genuint brukssamhälle där det sjuder av liv och konst-
närligt skapande i natursköna omgivningar. Här blandas spännande 

industrihistoria med dagens entusiastiska 
småföretagare, konstnärer och hantverkare 
på ett lustfyllt och inspirerande sätt.

– Genuin  
bruksmiljö  
möter konst- 
närligt skapande

FALKÄNGENS HANTVERKSBY Sommartid är Falk- 
ängens Hantverksby ett av Kinnekulles mest besökta ut-
flyktsmål. Byn består av en pittoresk huvudgata med åtta 
hus från sekelskiftet, hus som förr var arbetarbostäder för 
anställda vid cementfabriken som låg här.

Samtliga hus är omsorgsfullt renoverade och rymmer i 
dag tio olika hantverksbutiker, där ett 80-tal hantverkare 
och konsthantverkare från hela landet finns på plats och 
representerar det mesta i hantverksväg: ull, vävt, glas, 
målat, silver, keramik, trä, tråd, smide och textil.

Här kan man lära sig mer om svenskt hantverk och slöjd 
och köpa fina bruks- och konstföremål. Hantverkarna de-
monstrerar även gärna sina tekniker och kunskaper de 
flesta dagar under sommaren.

FIKA I SEKELSKIFTESMILJÖ Mitt i byn ligger Falk- 
ängens kaffestuga med stor uteservering. Här kan man ta 
en paus och njuta av den välbevarade sekelskiftesmiljön.

Falkängens logi och konferens är öppet året runt för 
fester, möten, boende och konferenser.

På Falkängen finns även en doftande örtagård och flera 
intressanta museer att besöka: ett vagnsmuseum, ett 
bruksmuseum och ett stenmuseum med en fossil- och 
mineralutställning, där man kan lära sig allt om Kinnekul-
les och Västgötabergens unika geologi.

Den som vill ha en aktiv semester kan hyra en cykel eller ta 
en härlig promenad och upptäcka de vackra omgivningarna. 

ALLA VÄGAR BÄR TILL HÄLLEKIS Hällekis ligger 
strategiskt placerat vid Vänerns strand och den som kom-
mer hit med båt kan lägga till vid gästhamnen Hönsäter 
Hamn som ligger i Sjöråsviken. Här finns ett tiotal gäst-
platser med både färskvatten och el. Gästhamnen har bra 
service med närhet till en välsorterad livsmedelsbutik. 

Det finns även ställplats för husbilar i hamnen och Kinne-
kulle Camping ligger bara en lite bit bort.

Till Hällekis kan man även ta sig från Göteborg med 
hjälp av Kinnekulletåget, med flera direktförbindelser 
dagligen. Missa inte butiken Naturligtvis i det gamla Sta-
tionshuset i Hällekis, som har ett stort utbud av ekologis-
ka och rättvist tillverkade kläder av bomull, hampa, linne, 
ull och bambu som passar hela familjen.

Sjönära 
       Hällekis

  HÄLLEKIS

At the foot of Kinnekulle lies Hällekis, a pro-
ductive industrial community bustling with 
life and creativity in picturesque surroun-
dings close to the lake. Here, you will find an 
enjoyable and inspiring mix of industrial his-
tory and modern enthusiastic entrepreneurs, 
artists and craftspeople. 

In summer, Falkängen Handicraft Village is 
one of Kinnekulle’s most popular excursion de-
stinations. It is made up of a picturesque main 
street lined with eight houses from the turn of 
the 20th century, which used to be home to 
employees at the former cement factory. 

All the houses have been painstakingly reno-
vated and now accommodate ten different 
handicraft shops, where around 80 or so ar-
tisans and craftspeople work, representing 
a whole spectrum of handicraft skills: wool, 
weaving, glass, painting, silver, ceramics, 
wood, sewing, wrought-iron work and textiles. 

Refreshments are available in the centrally-
located Falkängens Kaffestuga with its large 
outdoor seating area. You can sit and take 
a break here, while enjoying the carefully-
preserved turn-of-the-century setting. 
Falkängen’s accommodation and conference 
facilities are open all year round for tourists, 
parties, meetings and conferences.

  HÄLLEKIS

Am Fuß des Kinnekulle befindet sich Hälle-
kis. In der einstigen Industriesiedlung blüht 
heute eine sprudelnde Kreativität inmitten 
wunderbarer Natur direkt am Seeufer. Die 
lebendige Industriegeschichte des Ortes ver-
schmilzt mit den heute hier ansässigen Klei-
nunternehmern, Künstlern und Handwerkern 
zu einer quirligen, inspirierenden Mischung.

Im Sommer ist das Handwerkszentrum Fal-
kängens Hantverksby eines der beliebtesten 
Ausflugsziele am Kinnekulle. An der maleri-
schen Hauptstraße stehen acht Häuser aus der 
Zeit um die Jahrhundertwende, einstige Arbei-
terunterkünfte der stillgelegten Zementfabrik.

Sämtliche Häuser sind liebevoll renoviert 
und beherbergen zehn kleine Ateliers und 
Werkstätten. Rund 80 Profis arbeiten hier an 
allerlei Kunsthandwerk: Wolle, Webwaren, 
Glas, Malerei, Silber, Keramik, Holz, Schmie-
dekunst und textile Handarbeiten. 

Im gemütlichen Café Falkängens Kaffestuga 
mit großzügigem Außenbereich können Sie 
eine Pause einlegen und sich in die Zeit der 
Jahrhundertwende zurückversetzen lassen. 
Das Tagungszentrum von Falkängen ist ganz-
jährig geöffnet. Hier können Sie übernachten, 
Feste feiern, Familientreffen organisieren 
und Tagungen veranstalten.

TEXT: Agneta Renmark FOTO: Jesper Anhede, Stefan Sjöö
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VÅRRUNDAN KINNEKULLE Varje årstid har sina 
speciella evenemang och händelser på Kinnekulle. Den 
första helgen i maj bjuder bygdens alla konstnärer och 
konsthantverkare in till Vårrundan Kinnekulle – med vid-
öppna dörrar till gallerier, butiker, ateljéer, bygdegårdar 
och konstnärshem.

– Det är ett kreativt möte mellan människor, natur och 
kultur när våren är som vackrast och berget blomstrar 
som mest, säger Anders Karlsson, ordförande i förening-
en Mötesplats Kinnekulle, som anordnar arrangemanget.

Vårrundan Kinnekulle, som i år äger rum 6-7 maj, bru-
kar locka tiotusentals besökare, som inte bara kan ta del 
av det rika utbudet av lokal skaparglädje utan även besöka 
alla caféer, restauranger och andra besöksmål. 

En bra utgångspunkt för besökarna är samlingsutställ-
ningen i Österplana kyrka, där alla aktörer presenterar sig 
och visar i korthet vad de erbjuder, och där du kan få hjälp 
och guidning för att hitta rätt i det digra utbudet. 

VÅRRUNDEKONSERT OCH SOMMARSALONG 
Vårrundekonserten i Hangelösa kyrka är en del av Vårrun-
dan Kinnekulle. I år är det Viktoria Tolstoy med band som 
uppträder i kyrkan lördag 6 maj. Temat är musik från filmens 
värld. Har du inte möjlighet att gå på denna konsert arrang-
eras det flera andra konserter runt Kinnekulle hela året. 

Ett helt nytt kulturevenemang i Kinnekulles närhet är 
Sommarsalong, fylld av lokal konst och med vernissage 12 
juni. Utställningen pågår sedan hela sommaren på Konst-
rummet i Götene centrumhus.

Musik på Slott och Herresäten runt om i kommunen 
bjuder också på ett spännande sommarprogram, bland 
annat på Mariedals slott. Det handlar om unika konserter 
i unika och historiska miljöer, där högklassiga artister och 
publik verkligen kommer varandra nära.

RETURRUNDAN KINNEKULLE Den andra helgen 
i september, när naturen återigen bytt skepnad och hela 
berget sprakar i rött och orange, är det dags för Returrun-
dan Kinnekulle. Här är temat återanvändning av kunskap 
och material, med byggnadsvård och gamla renoverings-
objekt i fokus, liksom traditionella hantverk, antika före-
mål och second hand.

I år äger arrangemanget rum 9-10 september. En av alla 
spännande aktörer är Handens hus, där man kan få goda 
tips och idéer om hur man kan återanvända material och 
gamla saker.

Missa inte heller att besöka skördemarknaden i Husaby, 
där traktens alla odlare och matproducenter samlas för 
att visa upp, bjuda på smakprover och sälja sitt utbud av 
allt från frukt och grönt till nyslungad honung.

– En plats för konst & kultur
Kinnekulle

  EVENTS AT KINNEKULLE

Kinnekulle has its fair share of seasonal 
events to take in. On the first weekend in 
May, when spring is at its most beautiful and 
the mountain is in full bloom, all the artists 
and craftspeople in the district open up their 
workshops and studios for Vårrundan Kinne-
kulle. The event, which takes place this year 
on 6-7 May, is a creative meeting between 
people, nature and culture, with galleries, 
shops, studios, rural community centres and 
artists’ homes all open to the public. 

The second weekend in September, when na-
ture is once again taking on a new guise and 
the whole mountain is ablaze with reds and 
oranges, is time for Returrundan Kinnekulle. 
The theme is re-use of knowledge and ma-
terials, with a focus on building maintenance 
and old objects for renovation, as well as 
traditional handicrafts, antique objects and 
second-hand items. 

This year’s event takes place on 9-10 Sep-
tember. One of the many exciting contribu-
tors will be Handens Hus, where you can get 
some smart tips and ideas for recycling. 

And be sure to visit the harvest market at Hu-
saby, where all the growers and food produ-
cers from around the district gather to show 
off and sell their wares, everything from fruit 
and vegetables to freshly-extracted honey.

  VERANSTALTUNGEN  
        AM KINNEKULLE

Am Kinnekulle ist immer etwas los. Am er-
sten Maiwochenende, wenn der Frühling am 
schönsten ist und sich der Berg in ein Blü-
tenmeer verwandelt, laden die Künstler und 
Kunsthandwerker der Region zum Kunstfes-
tival Vårrundan Kinnekulle ein. Das Festival, 
ein kreatives Potpourri aus Mensch, Natur 
und Kultur, findet dieses Jahr am 6./7. Mai 
statt. Alle Galerien, Läden, Ateliers, Hofgü-
ter und Künstlerwerkstätten sind dann für 
Besucher geöffnet.

Am zweiten Septemberwochenende, wenn 
die Natur ihr Gewand wieder wechselt und 
der Berg in Rot und Orange leuchtet, steigt 
das Festival Returrundan Kinnekulle, bei 
dem man altes Wissen und Material wieder 
aufleben lässt. Hier dreht sich alles um Reno-
vierung, Restaurierung, traditionelles Hand-
werk, Antiquitäten und Second Hand. 

In diesem Jahr findet das Festival am 
9./10. September statt. Im Handens hus zum 
Beispiel erhalten Sie clevere Tipps und Ideen 
rund um das Thema Wiederverwendung.

Einen Besuch wert ist auch der Erntemarkt in 
Husaby, auf dem alle Erzeuger und Anbieter 
aus der Region ihre Produkte feilbieten. Hier 
können Sie frisches Obst und Gemüse sowie 
feinen Honig erstehen.Vill du läsa mer om Kinnekulle?  

Gå in på www.kinnekulle.se

 TEXT: Agneta Renmark

http://www.lackokinnekulle.se/
http://www.kinnekulle.se/
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Välkommen in där textilt hantverk 
och antikhandel delar rum.
Du möts av en butik i vacker 
gårdsmiljö med sommarcafé och 
trädgårdsinspiration.

Medelplana, Tel 0510-54 42 40
www.handenshus.se

Öppet:
Maj-aug, tor-sön kl 12–18
Apr och sep, sön kl 12–17

Välkomna till
    

Tre och fem rätters middagar under vår, sommar 
och höst med säsongens lokala råvaror.
Pub och Grill i trädgården. Öl från eget bryggeri. 
Gourmetjulbord i adventstid. Bordsbeställning.

Kinnekulle
PRISAD GASTRONOMI 
I GENUIN OCH BEVARAD 
GÄSTGIVERIMILJÖ. 

Öppet från påsk till jul. Läs mer om erbjudanden och info på www.forshem.se

1564-2015

Gästgivarparet Stefan och Miriam   
Tel 0501 - 420 55     

453 år
1564-2017

453 år
Köttex - sedan 1987

Öppet: Måndag-lördag 7.00-18.00
Lundängsgatan 9 Götene • Telefon 0511-596 51 • www.kottex.com

Aktuella 
catering-

erbjudanden
kottex.com

Öppet: Måndag-lördag 7.00-18

I butiken fi nns:

• Manuell ostdisk

• Svenskt grillkött i olika 

  smaker och marinader

• Potatissallader (sommarens 

  potatissallad en favorit)

• Sallader
• Svenska charkvaror

• Delikatesser

• Smörgåsar

• Portionsrätter

• ”Presentsortiment” 

   av olja, vinäger, fudge, 

   marmelader och mycket 

   mycket annat

Öppen verkstad och ateljébutik 
under sommaren 2017

27 juni - 1 september
Tisdag - Lördag 11 - 16

Handgjorda kollektioner, reparationer 
och specialtillverkningar.

Gössäter, Gössätersvägen 8, 533 94 Hällekis
0510-540 244  www.lenaochfredrik.se

http://www.lackokinnekulle.se/
http://www.handenshus.se/
http://www.forshem.se/
http://www.kottex.com/
http://kottex.com/
http://www.lenaochfredrik.se/
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BÅDE I GÖTENE CENTRUM och i Kin-
nekullebygden hittar du många små butiker 
med ett utbud utöver det vanliga. Vare sig du 
söker skor, kläder, inredning eller skönhetspro-
dukter, kommer du att hitta mer än du väntat 
dig. Här samsas flertalet små mysiga affärer 
med ett utbud som är valt med omsorg, långt 
ifrån de stora kedjornas standardsortiment. 
Letar du efter inspiration, tips och shopping-
glädje har du kommit rätt. Här sätts kunden i 
fokus och det är lätt att känna sig välkommen. 

LOKALT & GENUINT Hela området 
präglas av ett miljötänk, och handlarna som 
fokuserar på ekologiska produkter är många. 
Det är lätt att hitta lokalt producerade varor 
när du shoppar i Götene och på Kinnekulle, 
då man är stolt över lokala traditioner och 
den egna tillverkningen. Och vad slår väl att 
komma hem med något unikt och välgjort, 
som ingen annan har!

HANTVERK & EKOLOGISKT När du vill 
uppleva riktigt fint hantverk och en historisk 
bruksmiljö, tar du en tur till Falkängens Hant-
verksby. Här finns tio butiker med konst och 

När du vill hitta det där lilla extra som inte alla andra har, styr du 
kosan mot Götene och Kinnekulle och passar på att njuta av unika 
miljöer på vägen. Här blir du alltid väl bemött med personlig service 
och ett stort fokus på kunden.

  SHOPPING IN GÖTENE

In Götene liegen kleine charmante Läden dicht 
beieinander. Das Personal ist sehr service-
orientiert, sodass man sich als Kunde rundum 
wohlfühlen kann. Schuhe, Kleidung, Einrichtung, 
Handwerk oder Wellnessprodukte – hier werden 
Sie auf jeden Fall fündig. Die einheimischen An-
bieter legen großen Wert auf regionale und um-
weltfreundliche Produkte. Man ist stolz auf das 
authentische und traditionsreiche Angebot. Es 
gibt sogar eigene Gütezeichen, mit denen Pro-
dukte aus regionaler Herstellung gekennzeichnet 
werden. Die Region ist außerdem reich an Kun-
sthandwerk und kleinen Handwerksläden. Wenn 
sich beim Shopping der kleine Hunger meldet, 
muss man nicht lange suchen. Im riesigen lo-
kalen Angebot finden Sie alles, was der Magen 
begehrt – vom Straußenfleisch auf der Straußen-
farm oder feinen Abendessen mit 5 Gängen im 
Forshems Gästgivaregård bis hin zu gemütlichen 
Cafés mit eigener Bäckerei.

  SHOPPING IN GÖTENE

Götene is packed with cosy, genuine shops. The 
service is first-rate, and as a customer you are 
sure to feel well looked after. Whether you are 
looking for shoes, clothing, homewares, handi-
crafts or beauty products, you will find more than 
you expected. The entire district is permeated 
by a focus on locally-produced and eco-friendly 
goods. Local residents are proud of their heri-
tage and look to safeguard traditions. You will 
find stickers indicating that products are locally 
produced, and the region boasts a plethora of 
craftspeople and small handicraft shops. And 
when you get hungry from shopping, there are 
plenty of local options to choose from. With choi-
ces ranging from ostrich meat direct from the 
ostrich farm or a 5-course dinner at Forshems 
Gästgivaregård to cosy cafés with their own bak-
ery, there really is something for all tastes.

hantverk, ett café och vandrarhem. Ett 80-tal 
hantverkare och konsthantverkare från hela 
landet samsas här varje sommar. Från byn tar 
du dig lätt vidare till det gamla Stationshuset 
i Hällekis där butiken Naturligtvis erbjuder 
många olika ekologiska varor. Och i Medel-
plana hittar du Handens Hus med vävateljé 
och butik med hantverk, antikt och allmoge.

CAFÈ & RESTAURANG Efter en stunds 
shopping är magen väl värd en påfyllning och 
i området finns ett antal trevliga caféer och 
restauranger. På Forshems Gästgivaregård kan 
man behaga gommen med en 5-rätters gour-
metmeny, för den som vill njuta stort. Vill du äta 
på andra höjder rekommenderar vi Kinnekulle-
gården, som ligger på toppen av det blomman-
de berget. Lockar det med kaffe och bakverk 
finns det hembakat från eget bageri på Café på 
Klostret i Blomberg. Både på Hellekis Säteri och 
Berget Orangerie kan du kombinera gommens 
njutning med vackra miljöer både inne och ute. 
Väljer du att åka till Broby Struts kan du både 
passa på att äta det lite ovanliga strutsköttet 
och handla med dig olika strutsprodukter hem 
och kanske överraska nära och kära.

Shopping
vid det 
blommande berget
FOTO: Jael Jansdotter  

http://www.lackokinnekulle.se/
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Kinnekulle Utsiktstorn

Gamla Rådhuset

Hällekis Säteri

Husaby kyrka

Hindens revFalkängens hantverksby

12
besöksmål

du inte 
får missa

http://www.lackokinnekulle.se/
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Munkängarna

Limtorget

Läckö Slott

Stora Stenbrottet

Läs mer på 
www.lackokinnekulle.se 

Spikens Fiskehamn

Rörstrand Museum

http://www.lackokinnekulle.se/
http://www.lackokinnekulle.se/
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kollängens vandrarhem info & bokning:
tel 0511-102 48 eller 0708-420 492  

www.kollangen.se

Bo naturskönt, nära Kinnekulle med 
vandringsleder och Vänerns badplatser.

Varmt välkommen!
Ulf & Lena

Bo trivsamt i en gårdsbyggnad intill Kollängens 
Tingshus med anor från 1700-talet. Vandrar-
hemmet erbjuder 4 rum med 8 sköna bäddar. I 
det gemensamma köket kan man laga sin mat och 
vill man grilla finns dessa till låns. Frukost och 
sänglinne kan du beställa. Cyklar och vespor finns 
för uthyrning. 

Njut av en kopp kaffe med hembakat eller 
en bit mat i trädgården eller orangeriet.

        0510-54 41 00   www.hellekis-cafe.se

Rosenträdgård • Perenna rabatter • Exotiska träd
Öppettider: 15 april - 15 sept kl. 12-18. 

Entré 20 kr. 

Konstutställningar 
i Stora Växthuset

0510-54 40 11

www.hellekis.com

Välkommen till
kyrkorna kring Kinnekulle

Du får hämta
kraft ur en källa
som aldrig sinar,
för Gud är evig

Gudstjänst firas varje söndag
www.svenskakyrkan.se/gotene

 
 

Idas Café i Broby Skola 

 

Serverar hembakade kakor i en 
mysig och annorlunda miljö! 

 
www.brobyskola.com  

 

Den naturrika 
mötesplatsen för alla!

På toppen av Kinnekulle 
ligger Kinnekullegården 
med en fantastisk utsikt 
över nejden. Här fi nns fi na 
vandringsleder, ett utsikts-
torn och en slalombacke.

Öppet alla dagar! 

Ring för information.

Dagens lunch • Á la Carte • Helgmeny 
• Temakvällar • Smörgåsar 

• Kaffe och bakverk • Glass

Telefon 0510-54 40 40        www.kinnekullegarden.com

Lunchbuffé – Sommarbuffé – A la Carte
Helgbuffé – Temakvällar – Dagkonferens

www.kinnekullegarden.com   0510-54 40 40

Följ Kinnekullegården på

Välkommen till toppen av ljuvliga Kinnekulle!

    14:45*, 15:15

Tor Vuxen 140:-    16:10, 16:50*
Barn 70:-
Familj 370:-

Anm. * = rälsbuss

UPPLEV EN RESA BAKÅT I TIDEN
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Fr. Skara:            17:00, 19:00

   Söndagar 2/7 - 27/8

Fri parkering

  Fr. Skara: 12:00*, 12:30, 

  Fr. Lundsbrunn 13:25*, 14:00, 

Tis- o. torsdagar 4/7-15/8

Fr.Lundsbrunn 18:10, 20:00

SKARA - LUNDSBRUNNS JÄRNVÄGAR

Ångtågsresa i lugnt tempo. I Lunds- 
brunn finns kaffe, glass,.m.m.

Tel: 0511-13636   www.sklj.se   kontakt@sklj.se

Boka stuga & boende i 
Destination Läckö-Kinnekulle

www.lackokinnekulle.se

http://www.lackokinnekulle.se/
http://www.kollangen.se/
http://www.hellekis-cafe.se/
http://www.hellekis.com/
http://www.svenskakyrkan.se/gotene
http://www.brobyskola.com/
http://www.kinnekullegarden.com/
http://www.kinnekullegarden.com/
http://www.sklj.se/
mailto:kontakt@sklj.se
http://www.lackokinnekulle.se/
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I 150 år har vi serverat mat på Stadshotellet. Från frukost och lunch, 
till middag och fest. Välkommen till en unik miljö mitt i Lidköping.

RESTAURANGEN

F ÖR  B OK NING A R
lidkopingstadshotell.se • 0510-220 85

http://lidkopingstadshotell.se/
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KOM UT PÅ SJÖN Har du tillgång till egen båt är möj-
ligheterna till strandhugg många. Gästhamnar med all 
service du kan önska finns det gott om. Och om du ger dig 
iväg på en lite längre utflykt väntar unika naturupplevelser 
i ett friskt innanhav med tusentals öar. För den som ingen 
egen båt har finns möjligheten att följa med på en anord-
nad tur. Till exempel med Vikingaskeppet Sigrid Storråda 
eller en tur till Lurö eller naturreservatet Djurö. För den 
som vill ha en lite mer fysisk utmaning finns det kajaker 
och kanoter att hyra, och då kommer du riktigt nära sjön. 

GÄSTHAMNAR I destinationen finns många fina 
gästhamnar som erbjuder all service du kan behöva. Till  
exempel Hörvikens Marina som är ett av Kållandsös många 
smultronställen. Här befinner du dig nära naturen och skär-
gården, känner doften från fiskrökeriet och kan njuta av ett 
härligt båtliv bland fiskare, sjömän och vanliga öbor. 

Spiken har sedan lång tid tillbaka varit känt som fiske-
hamn och har också en gästhamn. I rökerierna kan man 
köpa rökt lax, sik och lake. Man säljer även färsk fisk och 
löjrom. 

Upplev Vänern
Destination Läckö-Kinnekulle ligger precis intill Vänern och har en 22 mil lång kustremsa 
och en skärgård med 22 000 öar, kobbar och skär. Vänern brukar kallas ett innanhav, och 
ser man till storlek och mångfald liknar sjön faktiskt ett hav. Här kan du göra ett strand-
hugg, lägga till vid en gästhamn, ta ett dopp i det blå eller varför inte testa fiskelyckan. 

FOTO:  Jesper Anhede, Niclas Silverstrand

http://www.lackokinnekulle.se/
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Precis nedanför Läckö Slotts västra mur ligger en skyddad 
gästhamn. Här kan du göra ett besök i sagoslottet och äta 
gott på restaurang Hvita Hjorten. 

Hos Lidköpings Gästhamn finns en nyrenoverad service-
byggnad och behöver man fylla på med förnödenheter 
är det inte långt att promenera till affärer och stadens 
centrum. 

Hönsäter Hamn i Hällekis ligger i Sjöråsviken, vid foten 
av det blommande berget Kinnekulle. Vill du lämna båten 
en stund finns Falkängens Hantverksby ovanför hamnen 
och i närområdet en kulturbygd med en helt unik fauna.

NYA BAD VARJE DAG Du ska förstås också passa på 
att besöka våra badplatser. De är många, så prova gärna 
ett nytt varje dag hela sommaren och hitta egna favorit-
platser. De flesta är långgrunda, har fina sandbottnar och 
service i form av till exempel caféer. Vi kan inte berätta 
om alla här, utan får nöja oss med några exempel.

Svalnäs, även kallad Vänerns Riviera, på Kållands västkust 
har en flera kilometer lång sandstrand. Den är mycket 
barnvänlig med långgrund botten och tack vare de ofta 
västliga vindarna brukar vattentemperaturen vara extra 
behaglig här.

Villabadet är en strand inte långt från Lidköpings cent-
rum. Här har man en fin vy över Kinneviken och Kinne-
kulle. Stranden är långgrund med fin sandbotten. I ena 
änden av stranden ligger Skogshyddan med servering och 
minigolf och i andra änden ligger en liten lekplats.

Nedanför Kinnekulles västsluttning ligger Blombergs 
bad. Här kan ni välja om ni vill bada från sandstranden, 
klipporna eller från bryggan. Det finns även gräsytor där 
det går att breda ut sin filt för att ligga och njuta i solen. 
Viken är långgrund och ganska skyddad.

Vid Kinnekulle camping finns också en fin badplats. Även 
här är det långgrunt med sandbotten, men det finns också 
möjlighet att bada från bryggorna. På området finns toalett, 
lekplats, kiosk och minigolf.

TESTA FISKELYCKAN Vänern erbjuder många möj-
ligheter till fiske för den som vill testa på fiskelyckan. Det 
kommer fiskare från både när och fjärran för att uppleva 
detta innanhavs fiske. Det är fritt att fiska med handred-
skap och fiskar som du kan få på kroken är till exempel 
gös, abborre, gädda, sik, lax och öring. I sjön finns hela 35 
arter, vilket gör sjön till Sveriges artrikaste. Har man ingen 
egen båt men vill komma ut på sjön för att fiska, finns det 
företag som gärna hjälper dig och skräddarsyr fisketuren 
efter dina önskemål.

  EXPERIENCE LAKE VÄNERN

Destination Läckö-Kinnekulle has 220 ki-
lometres of shoreline beside Lake Vänern 
and an archipelago of 22,000 islands, islets 
and skerries. Go ashore, call at a guest har-
bour, take a dip at a bathing spot or enjoy the 
beauty of Lake Vänern just as you want. Lake 
Vänern is usually referred to as an inland sea, 
and when you look at its size and diversity it 
actually resembles a sea. Even more so if you 
think of all the possibilities for exploring by 
boat, fishing, bathing or simply being near 
the water. If you have access to your own 
boat, there are numerous delightful pos-
sibilities for going ashore. There are plenty 
of guest harbours with all the services you 
might want. And if heading off on a slightly 
longer trip, unique nature experiences await 
in this fresh inland sea with thousands of is-
lands. And don’t forget to visit our bathing 
spots. These are so numerous that you can 
try a new one every day of the summer. Many 
are shallow with a fine sandy bottom and 
services in the form of cafés, etc., making 
them ideal for families with young children. 
Lake Vänern also offers numerous fishing 
possibilities for those who want to try their 
luck. Fishermen come from near and far to 
experience fishing in this inland sea. Fishing 
with sport-fishing equipment is free and the 
types of fish you could be catching include 
zander, perch, pike, whitefish, salmon and 
salmon trout.

  WUNDERVOLLER VÄNERN

Die Ferienregion Läckö-Kinnekulle bietet 
220 km Vänernküste und einen Schärengarten 
mit 22.000 Inselchen und Schären. Planen Sie 
schöne Landausflüge, machen Sie im Jachtha-
fen fest, baden Sie am Strand oder genießen Sie 
am wundervollen Vänersee einfach, wonach 
Ihnen der Sinn steht. Der Vänersee wird auch 
als „Schwedens Binnenmeer“ bezeichnet – der 
Größe nach ist der Vergleich durchaus ang-
ebracht. Das bezieht sich vor allem auch auf die 
vielfältigen Freizeitmöglichkeiten: Bootstouren, 
Angeln, Baden oder einfach nur am Wasser die 
Seele baumeln lassen. Mit dem eigenen Boot 
eröffnen sich hier unzählige Möglichkeiten 
für unvergessliche Landausflüge. An Jachthä-
fen mit allen erdenklichen Serviceangeboten 
mangelt es nicht. Auf längeren Ausflügen war-
ten fantastische Naturerlebnisse in einem glas-
klaren „Binnenmeer“ mit Tausenden Inselchen. 
Besonders einladend sind natürlich auch unse-
re Badestrände. Es sind so viele, dass der Som-
mer nicht reicht, um alle auszukundschaften. 
Etliche davon bieten flache, feine Sandstrände 
sowie Serviceeinrichtungen wie zum Beispiel 
Cafés – vor allem geeignet für Familien mit 
Kindern. Sie möchten einmal Ihr Anglerglück 
versuchen? Dann sind Sie am Vänern genau 
richtig. Die Fischgewässer dieses „Binnen-
meers“ locken Angler von Nah und Fern. Das 
Angeln mit Handrute ist kostenlos. Im Vänern 
können Sie zum Beispiel Zander, Barsch, Hecht, 
Maräne, Lachs und Forelle fangen.

De flesta badplatserna är lång-
grunda, har fina sandbottnar och  
service i form av till exempel caféer.

http://www.lackokinnekulle.se/
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VIKINGASKEPP I SIKTE Starta semestern med ett 
besök i Kinnekulle utsiktstorn, högt över marken, för att se 
vartåt färden ska gå. Här kan ni spana in vilket område som 
ska utforskas härnäst. Man ser nämligen många mil vid klart 
väder och höjden ger en hisnande känsla. Kanske siktar ni 
Sigrid Storråda, ett av världens största havsgående vikinga-
skepp. Passa på att ta en speciell barntur på den spännande 
båten, det blir ett riktigt äventyr. Båten kör turer vid Läckö 
Slott, en spännande plats där barnen kan pröva på något av 
slottsäventyren, med skattjakt eller kanske Läskiga Läckö. 
Väl här kan naturum Vänerskärgården-Victoriahuset, 
granne med slottet, väcka upptäckarlusten ännu mer. Kolla 
in gråsuggor under lupp eller gå med på småkrypssafari 
och leta efter spännande djur som ser ut som små drakar.

BÖCKER OCH KÄGLOR Skulle vädret trilskas, kan 
ni slinka inomhus och utmana familjemedlemmarna på en 

bowlingrunda. Är man flera familjer, kan man boka en hel 
avdelning och ha musik och discobowling. Vill man ta det lite 
lugnare, lockar det moderna stadsbiblioteket i Lidköping med 
gratis utlåning av DVD-filmer, en mysig barnavdelning och 
ett café med smarriga saker. För den som gillar att skapa är ett 
besök i Skaparverkstan på Rörstrand Center att rekommen-
dera, passa på att måla en kakelplatta eller prova på att dreja. 

FART OCH FLÄKT Efter en stund i bokhörnan, kan det 
vara skönt att höja pulsen. Då är det dags att ge sig iväg till 
gokartbanan i Lidköping. Här kan ni köra er riktigt trötta, 
för detta är en av Sveriges längsta banor. Är vädret sådär 
så finns det ett raceroom där man kan köra via simulatorer.

En annan populär plats för barn är Stadsträdgården i 
Lidköping, allra helst lekplatsen Blomsterleken. Här finns 
fina och roliga figurer att klättra på, som är utsågade av 
ekar som en gång stått i parken.

Ta en spännande tur med ett vikingaskepp, kör ikapp på Sveriges längsta 
gokartbana eller gå på småkrypssafari. I Destination Läckö-Kinnekulle finns 

det alltid massor av roliga saker att göra för stora och små.

Barnsligt skoj 
– för hela familjen

FOTO: Martin Frick, Petter Magnusson, Stadsnära Lantgård
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På KronoCamping i Lidköping kan du utmana dina nära 
och kära på äventyrsgolf. Eller ta en tur till den häftiga 
skateparken i Götene. Det är en lång svängande bana 
med streetyta och gott om hinder och hopp där det går 
att åka skateboard, BMX och kickbike. Efteråt kan ni varva 
ner med en tur på Skara-Lundsbrunns Järnvägar. Här tuf-
far ni fram med lok och vagnar från järnvägens storhetstid 
under 1900-talets första hälft. 

MASSOR MED FISK På Vänermuseet i Lidköping 
kan barnen lära sig spännande saker om bland annat 
skepp och skeppsvrak. Här finns också ett gigantiskt 
akvarium med massor av fisk, hela 40 olika sorter, som 
finns i Vänern. Ibland ser man också en kräfta eller två 
smyga runt bland stenarna. För den som vill prova fis-
kelyckan på riktigt finns det många fina möjligheter vid 
Vänern. Vill man höja chansen till napp, är det värt att 
prova Stora stenbrottet på Kinnekulle med inplanterad 
regnbågsöring.

STADSNÄRA LANTGÅRD I Råda ligger Lidköpings 
Stadsnära Lantgård, där hela familjen kan hälsa på djuren, 
vandra runt i hagarna, snickra i snickeboa, uppleva livet 
på en bondgård och bara ha det lugnt och skönt en stund i 
lantlig miljö. Här träffar ni kor, höns, får, hästar och åsnan 
Oscar. Det finns en särskild klapphage, där det finns djur 
som gillar att bli kliade. Gården är öppen alla dagar och 
glass och kaffe finns alltid till försäljning.

  CHILDREN’S ACTIVITIES

Läckö-Kinnekulle always has masses of fun 
things to do for the whole family. Take a 
voyage on a Viking ship, clamber among fan-
tastic wooden figures in Stadsträdgården or 
challenge the family to a game of crazy golf. 
At Vänermuseet, children can learn more 
about ships and wrecks, and it’s also home to 
a gigantic aquarium with 40 different kinds 
of fish. Or what about a castle adventure in-
volving a treasure hunt at Läckö Castle? And 
be sure to visit the Naturum Visitor Centre 
Vänerskärgården-Victoriahuset, which is right 
next door to the castle. Here, you can learn all 
about the archipelago, go on a bug safari and 
discover creatures you never knew existed. If 
you want to sample life in the country, a visit 
to Lidköping’s Stadsnära Lantgården (Urban 
Farm) offers a delightful experience. It is home 
to rabbits, sheep, cows and horses, some of 
whom can be petted. For fishing enthusiasts, 
there are many excellent spots around Lake 
Vänern where you can try your luck. The grand 
quarry (Stora Stenbrottet) on Kinnekulle of-
fers good chances of a bite or two, with stock-
ed rainbow trout. If speed and excitement are 
what you’re looking for, then why not visit one 
of the local go-kart tracks or the superb skate 
park in Götene? Finish with a ride on the Ska-
ra-Lundsbrunn Railway. Here, you puff along 
with a locomotive and carriages from the gol-
den era of the railway in the early 1900s.

  FÜR KINDER

Die Region Läckö-Kinnekulle bietet Spaß 
und Spiel für die ganze Familie. Sie können 
auf einem Wikingerschiff mitfahren, auf den 
Holzfiguren im Stadtpark herumklettern oder 
die Familie zu einer Runde Minigolf heraus-
fordern. Im Museum Vänermuseet gibt es 
Wissenswertes zu Schiffen und Wracks sowie 
ein riesiges Aquarium mit 40 Fischarten zu 
bestaunen. Schloss Läckö lädt zu spannenden 
Abenteuern mit Schatzsuche ein. Außerdem 
befindet sich hier das interessante Naturzen-
trum Vänerskärgården-Victoriahuset, in dem 
Sie Informationen über den Schärengarten 
erhalten, kleines Getier erforschen und kuriose 
Tierarten entdecken können. Auf dem Erleb-
nisbauernhof Stadsnära Lantgården in Lid-
köping gibt es Landleben zum Anfassen. Hier 
warten Kaninchen, Schafe, Kühe und Pferde 
auf ihre Streicheleinheiten. Angelfreunde kön-
nen an den vielen schönen Angelstellen rund 
um den Vänern ihr Glück versuchen. Im großen 
Steinbruch am Kinnekulle hat man gute Chan-
cen, eine der eingesetzten Regenbogenforellen 
zu erwischen. Wer Lust auf Tempo und Adre-
nalin hat, kann eine der Gokart-Bahnen in der 
Region oder den coolen Skatepark in Götene 
besuchen. Etwas gemütlicher geht es auf der 
Museumsbahn Skara-Lundsbrunns Järnvä-
gar zu. Hier reisen Sie mit einer Dampflok und 
Waggons aus der Blütezeit der Eisenbahn in 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

http://www.lackokinnekulle.se/


11-12 augusti Porslinsfestivalen  på Rörstrand Center

28 juli Läckövarvet  – halvmaraton i böljande småkuperad Kållandsönatur 12 augusti Kinnekulle Swim & Run  

– sim- och springtävling för motionärer

30 juli Diggiloo på Läckö Slott  

– en storslagen konsert 18-20 augusti Harley Davidson Club Sweden– internationell träff i Lidköping

15 juli-5 augusti Opera på Läckö Slott  

– En turk i Italien
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12 november Löjrommens dag i Spikens fiskehamn  
– känn, kläm och smaka på Vänerns röda guld

9-10 september Returrundan Kinnekulle 
– en helg med fokus på hållbarhet

9 september Rally X Nordic

– Rallycross på Kinnekulle Ring

11-19 november Vintergatan i Hällekis 
– julhandel med bykänsla

Läs mer om alla evenemang 
på www.lackokinnekulle.se 

26 augusti Skärgårdsfest Kållandsö  – öns aktörer öppnar upp sina verksamheter

29 september - 1 oktober EM i insjötrolling/Kållandsöträffen med 

Spikens fiskehamn som utgångshamn
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Välkommen till 

I Lidköping är det lätt att känna sig välkommen – staden där nya som gamla 
besökare tas emot med värme och nyfikenhet. Här finns ett utbud som är värdigt 
en större stad, men med småstadens charm i behåll. Läget vid Vänern gör staden 

synnerligen levande och det är alltid nära till bad och vattenaktiviteter.  
Landsbygden runtomkring sjuder också av liv och kulturhistoria.

Lidköping
vid Vänern

MYCKET ATT VÄLJA PÅ Lidköping präglas av små-
stadsidyllens känsla av närhet, där allt är lagom stort och 
det mesta nås till fots. Samtidigt finns ett ovanligt rikt 
utbud av sevärdheter, kultur, evenemang, restauranger, 
caféer och butiker. Det går lätt att fylla lediga dagar 
med nya och härliga upplevelser för sinnet, kroppen och 
gommen. För den som gillar stadsliv i den mindre sta-
den, är det enkelt att slå sig ner på något av alla caféer 
och bara betrakta omgivningarna och livet som pågår. 
Samtidigt finns den levande landsbygden nära till hands 
för den som vill uppleva både natur och kultur. Men det 
som verkligen gör Lidköping speciellt är kanske ändå att 
Lidköpingsbornas hjärtan klappar så starkt för sin stad 
och sin kommun. Det skapar en stämning som får alla 
besökare att trivas – och många att återvända, inte säl-
lan för gott. 

LIDKÖPINGS HJÄRTA Den självklara utgångspunk-
ten för både besökare och invånare är Nya stadens torg, 
som anlades av greve Magnus Gabriel De la Gardie redan 
på 1670-talet. Torget är nära 22 000 kvadratmeter stort 
och kantas av 62 skogslindar. På onsdagar och lördagar 
lockas Lidköpingsbor och besökare till den livliga torghan-
deln. På torget ligger det karakteristiska Gamla Rådhuset 
som också är stadens symbol. Det tillhörde en gång i tiden 
Magnus Gabriel De la Gardie och användes från början 
som jaktslott eller lusthus – här går åsikterna isär – på Kål-
landsö. Redan i slutet av 1600-talet transporterades det 
till torget och inhyser i dag turistbyrå och konditori. 

STADSTRÄDGÅRD MED MUSIKSCEN Stadsträd-
gården var från början odlingslotter för Lidköpings invåna-
re. I dag är det en vacker plats, väl värd en stilla promenad, 

FOTO: Martin Frick, Patrik Borgenhard
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med konstfulla planteringar och nya trädgårdsinstallatio-
ner varje år. Upplysande informationstavlor gör platsen 
till ett riktigt växtbibliotek för den intresserade.  På den 
stora scenen i parken bjuds det ofta på musik- och kul-
turarrangemang och då går Lidköpingsborna man ur huse.

SPORT & MODERNT BIBLIOTEK Som besökare kan 
du även uppleva utställningar, idrott, kultur och mässor 
i Sparbanken Lidköping arena. Höst- och vintertid bjuds 
det på många spännande bandymatcher i arenan, som 
drar stora mängder trogna hemma-fans. Även som besö-
kare är det lätt att dras med i den intensiva stämningen 
och väl värt ett besök. En annan välbesökt mötesplats är 
det moderna stadsbiblioteket som öppnade 2013 och in-
rymmer även café och konsthall.

MEDELTIDA ANOR På andra sidan Lidan, österut, hit-
tar du Gamla staden som gör skäl för sitt namn. År 1446 
fick man sina stadsprivilegier och redan på medeltiden 
fanns här en handelsplats. I mitten av 1800-talet brann 
området, men några delar runt Limtorget klarade sig och 
du kan strosa bland de pittoreska husen, som är den sista 
resten från Lidköpings medeltida stadsplan. Här samsas 
konstnärer, konsthantverkare, café och boktrycksmuseum 
och hela området andas mycket historia.

VÄLKOMMEN När du njutit av alla upplevelser och 
kroppen och sinnet fått sitt, är det kanske ändå den öppna 
och nyfikna atmosfären du kommer att minnas bäst och 
vilja uppleva igen. Så välkommen till Lidköping – en små-
stadsidyll med ett inspirerande liv och mycket värme.

  LIDKÖPING BY VÄNERN

It’s easy to feel at home in Lidköping – a city 
where new visitors are greeted with curio-
sity and warmth. You will be welcomed to a 
charming city with vibrant street life, an 
abundance of cafés, attractive restaurants 
and inviting shops. Its location by Lake Vä-
nern, with its stunning archipelago, makes 
it a particularly vibrant city, and the rural 
communities round about are also bustling 
with life and have a wealth of cultural history. 
For sports enthusiasts, there are a variety 
of events every year, at both elite and non-
competitive level, to watch or participate in. 

Lidköping is a small-town idyll characterised 
by a feeling of closeness, where everything is 
perfect in size and most things are accessible 
on foot. The obvious starting point for both 
visitors and residents is Nya stadens torg, the 
square constructed by Count Magnus Gabriel 
De la Gardie in the 1670s. On Wednesdays and 
Saturdays local residents and visitors are att-
racted to the lively market stalls. The square is 
also home to the characteristic Old Town Hall 
(Gamla Rådhuset), which is also the symbol of 
the city and today houses a bakery and the tou-
rist information office. Stadsträdgården (city 
park) offers inspiring flower beds and garden 
installations, while not far away is the modern 
city library, incorporating both a café and an art 
gallery. Just a short stroll to the east across the 
river Lidan is the old town, dating back to the 
Middle Ages. Here, you can wander among the 
picturesque buildings, housing craftspeople, 
artists, cafés and a printing museum. Lidköping 
is a friendly place with the diversity of a big city 
but in a small and convenient format. But what 
really makes Lidköping special is the fact that 
local residents are so enthusiastic and devoted 
to their city and their municipality. Welcome!

  LIDKÖPING AM VÄNERN

Lidköping: kleine Stadt mit großem Herzen. 
Hier fühlt man sich als Gast sofort wohl. 
Die charmante, quirlige Stadt mit zahlreic-
hen Cafés, gemütlichen Restaurants und 
attraktiven Läden macht Ihren Aufenthalt 
zu einem besonderen Erlebnis. Die Lage 
am Vänern mit seinem herrlichen Schä-
rengarten tut ein Übriges dazu und auch 
die nähere Umgebung hat einiges zu bieten. 
Sportfans können bei verschiedenen jähr-
lichen Events aus Freizeit- und Leistungs-
sport dabei sein – entweder als Zuschauer 
oder als Teilnehmer. 

Lidköping bietet alle Vorteile einer Kleinstad-
tidylle. Hier scheint alles vertraut, nah und 
gut zu Fuß erreichbar. Den Mittelpunkt der 
Stadt bildet der Platz Nya stadens torg, der 
um 1670 durch den Grafen Magnus Gabriel 
De la Gardie angelegt wurde. Mittwochs und 
samstags herrscht hier reges Markttreiben. 
Außerdem steht hier das alte Rathaus, das 
Wahrzeichen der Stadt, in dem heute eine 
Konditorei und die Touristeninformation un-
tergebracht sind. Auf Gartenfreunde warten 
im Stadtpark inspirierende Pflanzen- und 
Gartenarrangements. Einen Katzensprung 
entfernt befindet sich die moderne Stadt-
bibliothek, in der auch ein Café und eine 
Kunsthalle untergebracht sind. Etwas weiter 
im Osten, auf der anderen Seite des Flusses 
Lidan, liegt die Altstadt mit ihrem mittelal-
terlichen Flair. Die malerischen Häuschen 
beherbergen heute Handwerker, Künstler, 
Cafés und ein Buchdruckmuseum. Lidköping 
– klein, aber oho! Hier finden Sie die Vielfalt 
der Großstadt im Taschenformat. Und das 
wirklich Besondere an Lidköping ist die aus-
geprägte Heimatliebe der Stadtbewohner. 
Herzlich willkommen!Vill du läsa mer om Lidköping?  

Gå in på www.lidkoping.se

http://www.lackokinnekulle.se/
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4 km väster om Lidköping mot Örslösa 
Information & bokning 0510-223 06

Gårdsbutiken öppen: 
Mån-fre kl 13-18 (juni-aug kl 11-18), lör kl 10-14

 • Gårdsbutik fylld med lokalt producerade 
delikatesser

• Gårdshotell & konferens i lantlig miljö
• Restaurang för bokade grupper hela året

www.narebo.se

Välkommen till
Närebo

 
 
 
 

Affär och Kafé 
0510-80008 eller 070-5236767 

Välkomna till Handel, Service och Sång ! 

Öppet:
ons-fre 

13-18.00 
lör-sön 

11-16.00 

Apelås gård Lidköping     www.bpl.se/apelas

5/7-5/8:
tis-fre 

13-18.00 
lör-sön 

11-16.00

Svenska kyrkan i Lidköping inbjuder till 
musik, gudstjänster och övrig verksamhet 
i tre kyrkor. Ta del av utbudet i lokaltid-
ningen NLT eller på vår hemsida. 

Under sommaren hålls S:t Nicolai kyrka öppen. 
Vard. kl. 12-18 och lörd kl. 10-14. Söndagar  
vid gudstjänst och musik.

Kontakta gärna kansliet om du undrar något.  
Tel: 0510-684 00 

Öppen sommarkyrka

www.lidkopingsforsamling.se

Vigrum Krog & Kafé  

 restaurang – galleri – kafé – butik - trädgård

Öppet: 29 april  – 17 december   
för öppettider och info se:  www.vigrum.com 

Tyger
En av Sveriges största tygaffärer, 500 kvm.
Gardintyger, klädestyger, möbeltyger m m.
Öppet: Mån-fred 13.00-18.00 Lörd: 10.00-13.00.

STOR SORTERINGLÅGA PRISER

Lidköping

N. Härene
Lovene

KRISTINEDAL

Saleby

Väg 44

Mot Vara
Trollhättan

Hovby

GPS-pos:
N 58° 24.408 
E 13° 7.650

Kristinedals Fabriker
Lagerförsäljning Saleby
Tel: 0510-53 03 50

K
lipp ur annonsen.    V

i läm
nar 10%

 vid köp! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 www.tun.se 

Tunbygdens 
Hembygds-
museum med 
konst och 
skolmiljö från 
1700- talet. 

F7 Gårds & 
Flottiljmuseum 
med gula villan, 

   ett 40-tals-
museum samt 

riktiga flygplan. 

Stenkullen, 
Sveriges näst största 

bronsåldersröse. 

88 mm bred 

57 mm hög 

UPPLEV TUNBYGDEN! 
  

www.fi lsback.com   •   0510-500 74

http://www.lackokinnekulle.se/
http://www.narebo.se/
http://www.bpl.se/apelas
http://www.lidkopingsforsamling.se/
http://www.vigrum.com/
http://www.tun.se/
http://www.filsback.com/
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SÖDER OM LIDKÖPING Vigrum Konst-
Form ligger strax söder om Lidköping. Här 
kan du besöka konsthantverksbutiken och 
äta på den välrenommerade  restaurangen.

Söder om Lidköping ligger också Resville – 
som kallas "Sveriges vackraste hôla". Här bil-
dar ån Flian en serie vattenfall och i dag finns 
tre kvarnar, en vacker gammal landsvägsbro 
från 1861 och ett café på platsen. 

Vid ån Flian ligger också Kristinedals in-
dustriminne. Röda tegelbyggnader påminner 
om den tid då Kristinedals ullspinneri var ett 
av de större textilföretagen i länet. I en av  
fabriksbyggnaderna finns en butik där du hit-
tar ett brett sortiment av tyger och tillbehör. 

EN TUR LÄNGS VÄNERSLINGAN 
Vänerslingan är Skaraborgs första turistväg 
och går längs strandsträckan strax väster om 
Lidköping. Här finns vacker natur med många 
kulturhistoriska sevärdheter, gårdsbutiker 
och vandringsleder. 

Utmed Vänerslingan hittar du bland annat 
Närebo som har gårdsbutik, restaurang, café 
och hotell i lantlig miljö. Sommaren 2017 spe-
lar dessutom Esplanadteatern sommarlust-
spel på Närebo.

Den gamla kulturbygden Källstorp är i dag 
ett så kallat Natura 2000-område, ett om-
råde inom EU med en särskilt värdefull natur. 
Här finns vandringsleder längs kusten och 
mysiga grillplatser nära vattnet. 

Landsbygden runt Lidköping 
sjuder av liv. Här väntar härliga 
upplevelser i naturens, kulturens och historiens tecken. Och så finns det 
förstås många trevliga butiker, caféer och restauranger som väntar på dig. 

  LANDLEBEN UM LIDKÖPING

Die ländlich geprägte Gegend um Lidköping hat 
einiges zu bieten. Neben unvergesslichen Erlebnis-
sen rund um Natur, Kultur und Geschichte warten 
viele charmante Läden, Cafés und Restaurants auf 
Sie. Entlang der Seestraße Vänerslingan westlich 
von Lidköping liegen zum Beispiel das Naturpara-
dies Källstorp, der größte Grabhügel Westschwe-
dens und mehrere Museen. In der Gemeinde Tun 
finden Sie ein Heimatmuseum, den Steinhügel 
Stenkullen mit Spuren aus der Eisen- und der Bron-
zezeit und das Flugzeugmuseum F7 Gårds- och 
Flottiljmuseum. Südlich von Lidköping befindet 
sich der Hof Vigrum mit Kunsthandwerksladen 
und Restaurant. Hier stehen auch das Industri-
edenkmal Kristinedal mit einem Stoffgeschäft 
und die alte Mühle Resville, an der die Wasserfälle 
des Flüsschens Flian rauschen. Ebenfalls einen 
Abstecher wert ist das Hofgut Stola. Es gehört zu 
den am besten erhaltenen Herrenhäusern der Ka-
roliner. Sehenswert ist außer dem Hauptgebäude 
auch die Gedenkstätte aus dem 18. Jahrhundert.

  RURAL LIDKÖPING

The rural communities around Lidköping are 
bustling with life. Delightful natural, cultural and 
historical experiences await.  And, of course, 
there are numerous attractive shops, cafés and 
restaurants to be visited. Along the so-called 
Vänerslingan west of Lidköping, for example, 
there’s the Källstorp nature reserve, western 
Sweden’s biggest burial mound and several mu-
seums. The community of Tun is home to a ho-
mestead museum, Stenkullen, a site with traces 
from the Iron and Bronze Ages, and F7 Gårds- 
och flottiljmuseum (country estate/Air Force 
museum). To the south is Vigrum handicraft 
shop and restaurant. There is also Kristinedal’s 
industrial heritage site with textile shop and the 
former mill district of Resville, where the river 
Flian forms a series of cascades. Don’t miss Stola 
manor house, which is one of the best-preserved 
Carolinian manor houses in the country. In addi-
tion to the main building, the 18th-century me-
morial grove is worth a visit.

Naturreservatet Hindens rev är ett fem  
kilometer långsmalt näs som sträcker sig ut  
i Vänern. Här är fantastiskt fint att vandra 
året runt.

I närliggande Skalunda fanns under med-
eltiden en kungsgård. I dag hittar du flera 
fornlämningar här, bland annat Västsveriges 
största gravhög. 

TUN Stanna till på Tuns hembygdsmuseum 
som ligger i Silvii skola och har en mängd his-
toriska föremål från trakten. I Tun finns också 
Stenkullen som är ett område med spår från 
järn- och bronsåldern, bland annat i form av 
ett gravröse och en offerkälla. Behöver du 
handla något, eller är sugen på en fika då ska 
du stanna till hos Cul i Tun affär och kafé. På 
F7 Gårds- och Flottiljmuseum skildras hur 
den gamla herrgården Såtenäs förvandlades 
till en modern flygflottilj efter 1940. 

ÄLDRE OCH NYARE HISTORIA Missa 
inte Stola herrgård som är ett av landets 
bäst bevarade karolinska herresäten. För-
utom huvudbyggnaden är minneslunden från 
1700-talet värd ett besök. Historia av lite mo-
dernare snitt finns på Rackeby Kiosk & Musik-
utställning – ett eldorado för musik- och tek-
nikintresserade. Och på Backgårdens Turism 
& Kultur i Lavad finns ett gårdsmuseum med 
gamla bruksföremål och ett dockmuseum.

landsbygdLevande
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VÄLBEVARAD & LIVFULL STADSKÄRNA  
Lidköping är en historisk sjöstad och en han-
delsplats för besökare sedan medeltiden. 
Stadskärnan från Magnus Gabriel De la Gar-
dies dagar är välbevarad och full av liv. Stadens 
utbud präglas av tradition, hantverk, design 
och mode. Missa inte toppmoderna Orion- 
huset, tidigare bibliotekshus men numera fyllt 
med kläder och mode.

Kläd- och inredningsbutiker finns belägna 
i kvarteren runt torget och i de köpcentrum 
som finns på gångavstånd från stadskärnan. 
Rörstrand Center, Framnäs köpcentrum och 
Änghagens handelsplats har samtliga ett brett 
utbud för hela familjen - och gratis parkering. 

TORGHANDEL På onsdagar och lördagar, 
framför det vackra röda Gamla Rådhuset, fylls 
hela Nya stadens torg med knallar. Att strosa 
runt bland delikatessbodar, närproducerat, lo-
kalt hantverk, blommor och kläder är mycket 

De flesta som besöker Lidköping för första gången slås av hur mysigt det är 
med alla små butiker - och hur trevligt de blir bemötta! Lidköpingsborna är 
stolta över sin vackra stad och är måna om att alla besökare ska känna sig 
välkomna. De som kommer hit en lördagsförmiddag blir glatt överraskade av 
den livliga torghandeln och förvånas över alla anrika konditorier och fina caféer 
som finns, fulla med folk. I Lidköping fikar man nämligen. Ofta och gärna!

  SHOPPING IN LIDKÖPING

Gäste, die zum ersten Mal nach Lidköping kom-
men, sind sofort angetan vom Charme der Stadt 
mit all ihren Lädchen und der Warmherzigkeit 
der Bewohner. Die Einheimischen sind stolz auf 
ihre schöne Stadt und möchten, dass sich hier 
alle Gäste wohlfühlen. Lidköping ist eine histo-
rische Hafenstadt und schon seit dem Mittelalter 
ein Handelsplatz. Der quirlige Stadtkern ist gut 
erhalten. Rörstrand Center und die Einkaufszen-
tren Framnäs und Änghagen haben ein breites 
Angebot für die ganze Familie – und kostenlose 
Parkplätze. Mittwochs und samstags füllt sich 
der Platz Nya stadens torg vor dem altehrwür-
digen roten Rathaus mit unzähligen Ausstellern. 
In den kopfsteingepflasterten Gassen lebt die 
Porzellangeschichte des Städtchens in dekorati-
ver Keramik auf Straßen und Plätzen weiter. Die 
Läden bieten ein breites Sortiment – von Einrich-
tung und Mode bis hin zu Schmuck und Blumen. 
Sind die Füße müde gelaufen, laden an nahezu 
jeder Ecke gemütliche Cafés zu einer Pause ein. 

  SHOPPING IN LIDKÖPING

Most people visiting Lidköping for the first time 
are struck by how charming it is with all its small 
shops – and the warmth of the welcome! Local 
residents are proud of their beautiful city and 
keen to ensure visitors are made to feel wel-
come. Lidköping is a historic maritime town and 
has been a trading centre for visitors since the 
Middle Ages. The centre is well preserved and 
full of life. The Rörstrand Center, Framnäs shop-
ping centre and Änghagens shopping centre all 
offer a wide selection of stores to appeal to the 
whole family – and free parking. On Wednesdays 
and Saturdays, the whole of Nya stadens torg, in 
front of the beautiful old red Town Hall, is filled 
with market stalls. The cobbled streets of the 
town are dotted with reminders of Lidköping’s 
past as a porcelain Manufacturer in the form of 
ceramic embellishments on streets and squares. 
You will find everything from homewares and 
fashion to jewellery and flowers in the shops. Al-
most every quarter offers cafés for a spot of in-
viting relaxation between shopping expeditions. 

populärt bland Lidköpingsborna. Torghandeln 
har arrangerats på detta vis sedan 1671.

SMÅSTADSSHOPPING De kullerstens-
belagda gatorna i staden varvas med inslag 
från stadens porslinshistoria genom flera ke-
ramiska utsmyckningar. Du hittar allt från in-
redning och mode till smycken och blommor 
i butikerna. I nästan varje kvarter finns caféer 
som bjuder in till en stunds avkoppling mellan 
shoppingrundorna. Här bjuds på service och 
expertis, personligt och genomtänkt – Lidkö-
ping sticker ut! 

Gamla stadens erbjuder retrobutiker och 
nostalgiträffar, medan Nya staden har centrala 
shoppinggallerior, där litet möter stort. Lid-
köping är personligt och erbjuder småstads-
shopping när den är som bäst!

Besök Lidköpings shoppingsida:  
www.shoppinglidkoping.se 

Shopping
i mysig miljö

        Kulturen
blomstrar

FOTO: Martin Frick

http://www.lackokinnekulle.se/
http://www.shoppinglidkoping.se/
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Lidköping bjuder på ett rikt utbud av konst- 
och kulturupplevelser i unika miljöer under 
sommarperioden. Utställningar, föreläs-
ningar och konserter skapar spännande 
möten i sommarstaden Lidköping!

NATIONALDAGEN Nationaldagen firas 6 juni tra-
ditionsenligt med fest mitt i stadens hjärta - Stadsträd-
gården fylls med ett varierat utbud för alla åldrar. Det blir 
föreställningar för barnen, prova-på-aktiviteter, Stadsmusik-
kåren med drillflickor, nationaldagstal, utdelning av sti-
pendier, spännande framträdanden och gott om musik 
och underhållning. Välkommen på folkfest!

UNIKA KONSERTER Välkomna till ännu en säsong 
med lustfyllda musikupplevelser på slott, herrgårdar och 
andra intressanta miljöer från Västergötlands rika historia. 
I konsertserien Musik på Slott och Herresäten blir konser-
ten till en helhetsupplevelse. Det bjuds på högklassiga ar-
tister i den historiska miljön som skapar ett unikt möte där 
artister och publik verkligen kommer varandra nära. 

Se sommarens konsertprogram: www.musikpaslott.se

SOMMAR I TRÄGÅRN Sommarkvällarna på Dina-
scenen i Stadsträdgården, Lidköpings gröna hjärta, har 
etablerats hos både bofasta och tillresta. Varje vecka från 
juni till augusti bjuds det på underhållning för hela famil-
jen. Det blir allt från folkvisa, pop och rock till klassisk mu-
sik och utomhusbio.

I år intar bland annat Miss Li, Tomas Andersson Wij 
och Jakob Karlberg scenen. Arrangemangen är tillgäng-
liga för alla och entréfria. Se sommarens konsertprogram: 
www.lidkoping.se/sommaritragarn

LIDKÖPINGS KONSTHALL Visar i sommar skulpturer 
och målningar av Moa Anderson. I sina verk utforskar hon 
frågor kring åldrande, kvinnlighet, identitet och förvänt-
ningarna kring dessa. Med värme och humor ger hon sig 
i kast med ideal som präglar våra uppfattningar. Moa An-
derson visar ett alternativ till den allmänt spridda bilden av 
att tanter ska vara snälla, väna och bullbakande. Hon me-
nar att det har blivit dags för den starka, envisa, excentriska 
och alldeles vanliga tanten att ta revansch och ta plats i det 
offentliga rummet. Utställningen pågår 17/6-26/8. 

  CULTURE IN LIDKÖPING

With Swedish National Day celebrations and summer concerts 
in Stadsträdgården and at idyllic locations all around Skaraborg 
you will be guaranteed unexpected experiences. This, together 
with exhibitions at Lidköping Art Gallery, will ensure a memora-
ble summer 2017 in Lidköping. We promise high class and great 
breadth with everything from majorettes to classical music and 
heavy rock. A warm welcome to another summer in Lidköping!

  KULTUR IN LIDKÖPING

Mit den Feiern zum schwedischen Nationalfeiertag und Som-
merkonzerten im Stadtgarten und an beschaulichen Plätzchen 
in der Region Skaraborg sind im Sommer 2017 unvergessliche 
Erlebnisse garantiert. Zusätzlich wartet Lidköping mit Kun-
stausstellungen in der städtischen Kunsthalle auf. Geboten 
wird ein erstklassiges Programm mit einer bunten Mischung 
aus Tanzgarden, klassischer Musik und heißen Rhythmen. Der 
Sommer in Lidköping erwartet Sie!

Miss Li

Tomas Andersson Wij

Jakob Karlberg

FOTO: Brorbror, Jesper Brandt, Whoa Whoa Gustafsson

        Kulturen
blomstrari Lidköping

http://www.lackokinnekulle.se/
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I Lidköping, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever vi 
nära vattnet, nära vardagen och nära varandra.  
Och samtidigt finns gott om plats för både människor 
och företag att växa!

Vi mixar livskvalitet och framåtanda med ett hållbart 
tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara 
medborgarservice.

boilidkoping.nu

http://www.lackokinnekulle.se/
http://boilidkoping.nu/


 www.lackokinnekulle.se • 47

Öppet 7 dagar i veckan • www.framnaskopcentrum.nu
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Välkommen till Rörstrand Center
MUSEUM   SHOPPING   MAT   HÄLSA   DESIGN

Fabriksgatan 4  Lidköping  •  Öppet alla dagar*  •  Se erbjudanden och evenemang på *www.rorstrandcenter.se

www.lidens.nu

Gamla Läckövägen 63 Lidköping

Öppet alla dagar
Ring 0510-172 70 för öppettider
Obs! Stängt midsommarhelgen.

Välkommen

till 4 000 m2

blommor och

trädgård!

www.shoppinglidkoping.se

Á la carte   Lunch 
Catering    Deli

Lunch:  Mån-fre 10-15 
Á la carten:  Mån-Lör 18-sent, 

Mellbygatan 10, Lidköping
Telefon: 0510-280 80

www.mellbygatans.se

Öppettider

http://www.lackokinnekulle.se/
http://www.framnaskopcentrum.nu/
http://www.rorstrandcenter.se/
http://www.lidens.nu/
http://www.shoppinglidkoping.se/
http://www.mellbygatans.se/
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290-ÅRS PORSLINSHISTORIA Ett stenkast från 
Lidköpings torg, i den gamla porslinsfabriken ligger Rör-
strand Museum. Här samsas 290 års porslinshistoria och 
folkkära serviser med konstgods som bedårat en värld.  

Med drömmar om det förnäma kinesiska porslinet 
startades Rörstrand i Stockholm 1726. Vitglaserad fajans 
målades med blått för att efterlikna porslin, och en säre-
gen, svensk keramisk konst föddes. Blått på vitt var Rör-
strands specialitet också på 1800-talets storserviser och 
1900-talets vackrare vardagsvara. I Rörstrand Museum 
kan du följa historien runt en av Europas äldsta porslins- 
fabriker. Vid sidan av flera hundra års servisgods finns 
också konstgods av sin tids främsta keramiska konstnärer. 

GUNNAR NYLUND – KERAMISK ÄVENTYRARE 
Rörstrands Gunnar Nylund är en av våra mest kända och 
folkkära keramiker och formgivare. Kanske kan man kalla 
honom ”vanlig” i ordets bästa bemärkelse. Hans föremål 
finns överallt i många hem: djurskulpturer, slanka vaser, 

stiligt stengods. Att ha en ”nylundare” hemma ger glädje 
och stolthet, en kärlek som hållit i sig genom åren. 2017 
är det 20 år sedan Gunnar Nylund gick ur tiden och Rör-
strand Museum hyllar honom med en sommarutställning 
som visar hans breda spektrum som konstnär och desig-
ner, men också som privatperson och Lidköpingsbo. Det 
blir en formfest med stengods, serviser, ”Nylunds Zoo”, 
hans keramiska fauna, grov funkiskeramik, jultallrikar och 
utsökta kaffekoppar. 

Gunnar Nylund föddes 1904 och växte upp i konst-
närskretsar i Helsingfors och Köpenhamn. Pappan Felix 
Nylund var skulptör och hos honom lärde sig sonen att 
skulptera. 1925 fick han plats på danska porslinsfabriken 
Bing & Gröndahl, där han lärde sig formgivaryrket. 1931 
anställdes Nylund som konstnärlig ledare på Rörstrand, 
där han förverkligade sina funktionalistiska idéer och gav 
fabriken ett tydligt uttryck. Nylund ritade omkring 60 
serviser under sin första tid på Rörstrand. Han demokra-
tiserade stengodset genom industriella system för for-

Rörstrand  museum
TEXT: Eklund/Nordström FOTO: Jesper Anhede, Daniel Ström

http://www.lackokinnekulle.se/
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  RÖRSTRAND MUSEUM

Das Rörstrand Museum befindet sich nur einen 
Katzensprung vom Platz Lidköpings torg ent-
fernt in der alten Porzellanmanufaktur. Gezeigt 
werden hier 290 Jahre Porzellangeschichte, 
volkstümliches Tafelgeschirr und Kunstkeramik, 
die Herzen auf der ganzen Welt erobert hat. Hier 
sehen Sie die besten und schönsten Stücke von 
den hochwertigen Fayencen des 18. Jahrhun-
derts bis hin zu modernen Werken von Filippa 
K. Gezeigt werden liebevoll ausgewählte Klas-
siker und Kleinode, Küchenporzellan, luxuriöse 
Keramik und künstlerische Experimente aus der 
Schatzkiste des Museums.

Im Sommer finden im Museum werktags jeweils 
um 11:00 Uhr und um 14:00 Uhr Führungen statt. 
Im Museumscafé können Sie auf feinstem Rör-
strandsporzellan hausgemachte Kuchen, feine 
Gerichte vom kalten Mittagsbüfett und warme 
Sandwiches genießen. 

Auch in diesem Sommer werden auf Schloss 
Läckö und auf Schloss Rosersberg bei Stockholm 
Ausstellungen präsentiert. Das schwedische 
Königshaus ließ bei Rörstrand in der 290 Jahre 
langen Geschichte der Porzellanmanufaktur im-
mer wieder Kunstgegenstände und Tafelgeschirr 
anfertigen. Von Rörstrand stammen Service für 
festliche und repräsentative Anlässe und bei un-
zähligen Staatsbesuchen wurde auf erlesenem 
Rörstrandsporzellan gespeist. Die Ausstellung 
„Königliches Porzellan von Rörstrand“ wird 
verlängert und ist auch in diesem Sommer auf 
Schloss Rosersberg bei Stockholm zu sehen.

Öffnungszeiten 
Mo-Fr 10-17, Sa 10-16, So 11-15 
Woche 26-32: Mo-Fr 10-18, Sa 10-16, So 11-15

  RÖRSTRAND MUSEUM

Welcome to Rörstrand Museum, located just a 
stone’s throw from the square in Lidköping, in the 
former porcelain factory. Its displays cover 290 
years of porcelain history and feature well-loved 
tableware combined with decorative ware that has 
captivated a whole world. You will find the best and 
most beautiful pieces here, everything from 18th-
century high-class faience to modern Filippa K. 
There are classics and hidden gems, domestic por-
celain, luxury ceramics and artistic experiments, all 
carefully selected from the museum’s storehouse.

The museum offers daily guided tours at 11.00 and 
14.00 in summer. You can enjoy coffee and cakes 
or lunch in the Rörstrand Museum Café. They 
serve home-made cakes, a cold lunch buffet and 
hot sandwiches on the finest Rörstrand porcelain. 

Once again this summer we will be holding ex-
hibitions at Läckö Castle and Rosersberg Palace 
just outside Stockholm. Many members of the 
Swedish Royal Family have taken an interest in 
Rörstrand’s decorative ware and tableware over 
its 290-year history. Rörstrand has produced 
wedding and other official dinner services, and 
countless state visits have been served on beauti-
ful Rörstrand porcelain.  The exhibition “Kungligt 
porslin från Rörstrand” (Royal Porcelain from Rör-
strand) is being extended and will be on show this 
summer at Rosersberg Palace outside Stockholm.

Opening hours 
Mon-Fri 10-17, Sat 10-16 Sun 11-15 
Weeks 26-32 Mon-Fri 10-18 Sat 10-16 Sun 11-15

mer, glasyrer och låga prislappar. 1932 slog 
Nylund igenom stort som stengodspionjär. 
Rörstrand talade i tidens anda om ”estetisk 
sanering” och perfekt bruksvara och Nylunds 
keramik skulle stå för god smak på såväl var-
dagsgods, presentsaker som gravurnor. En 
nylundare var en föremålsdröm om bättre liv 
och status. Hans konstgods kom att definie-
ra hur ”finsaker” skulle prägla moderna hem, 
en syn som vi ännu idag lever med. Så blev 
sakerna kvar hos de gamla modernisterna, i 
fönstersmygen hos mormor och morfar. Idag 
upptäcker vi Gunnar Nylund igen.

Under femtiotalet arbetade Nylund mest 
med offentliga keramiska väggar, medan hans 
seriegods och djurskulpturer sålde stadigt. I 
slutet av 1960-talet lanserades Nylunds jul-
tallrikar, en serie som löpte i hela 31 år. På 
äldre dagar lanserade han fantastiska och allt 
märkligare planer, baserade på hans teorier om 
platsvinkelsystemet som styrde universum. 
Inte konstigt att Gunnar Nylund mot slutet av 
sitt liv kallades för ”Skånes Leonardo Da Vinci”.

Utställningen invigs den 11 juni och finns i 
Rörstrand Museum till 27 augusti.

FIKA PÅ FINPORSLINET! Lidköping är 
en stad med en stark fikakultur och många 
caféer. I Rörstrand Museums Café serve-
ras hembakade kakor alltid på finaste Rör-
strandsporslin. 

Vardagar erbjuds en kall lunchbuffé med 

diverse tillbehör, bland annat caféets egen 
och mycket omtyckta ”Drömstadslimpa” 
med namn efter den stadsdel som planera-
des härbärgera Rörstrands anställda. Alla 
dagar erbjuds varma smörgåsar samt årets 
specialitet ”Rörstrandskakan” som utsetts i 
baktävlingen under våren. 

VI FORTSÄTTER ATT FIRA KUNGLIGT! 
Även denna sommar bjuder vi på utställningar 
på Läckö Slott samt på Rosersbergs Slott 
strax utanför Stockholm. 

Det svenska kungahuset har under Rör-
strands 290 år haft många medlemmar med 
intresse för Rörstrand. Gustav III:s hovar-
kitekt Jean-Eric Rehn uppdrogs att rita Rör-
strands första egna mönster. Oscar II sam-
lade på 1700-talsfajans, Prins Eugen hade 
ofta Rörstrands konstnärlige chef Alf Wallan-
der på besök på Waldemarsudde. Gustav VI 
Adolf intresserade sig för Carl-Harry Stålha-
nes stengods och på senare år har Prins Carl 
Philip medverkat i framtagningen av serien 
”Svenska Rödlistan”. Rörstrand har tillverkat 
bröllops- och representationsserviser och 
otaliga statsbesök har serverats på vackert 
Rörstrandporslin. Fjolårets succé med Rör-
strand Museum och Kungliga Hovstaternas 
samarbete runt utställningen ”Kungligt pors-
lin från Rörstrand” förlängs och finns även 
denna sommar att se på Rosersbergs Slott 
utanför Stockholm.

ÖPPETTIDER

Mån-fre 10-17 
Lör 10-16 Sön 11-15
 
V. 26-32:  
Mån- fre 10-18 
Lör 10-16 Sön 11-15

Fri entré!

 Sommarutställning "Gunnar Nylund  
- keramisk äventyrare"

Vill du läsa mer om Rörstrand?  
Gå in på www.rorstrand-museum.se

http://www.lackokinnekulle.se/
http://www.rorstrand-museum.se/
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MUSEUM, SHOPPING, MAT, HÄLSA, DESIGN 
Rörstrands fabrikslokaler är en del av vårt svenska kul-
turarv där det vita guldet formats och dekorerats i över 
hundra år. 2005 brändes det sista godset och idag sker 
all tillverkning utomlands. På Rörstrand Center finns idag 
istället 140 verksamma företag, och fler personer arbetar 
nu på området än under Rörstrands storhetstid.

Rörstrand Museum är områdets kärna. De gedigna 
samlingarna spänner över nästan tre århundraden, från 
1726 fram till idag. Museet har ett eget café där det ser-
veras lunch, hembakt och årets korade Rörstrandskaka.

DESIGN OCH SHOPPING På centrat finns en av Sve-
riges få aktiva porslinsfabriker. Här produceras bl.a. den 
välkända Waldermarsuddekrukan och prisbelönta serien 
Dancing Dune. I de gamla fabrikslokalerna finns outlets 
med flera tusen kvadratmeter härlig designshopping, till-
sammans med unika mindre butiker som bl.a. tillhanda-
håller blommor, keramik och foto.

HÄRLIG MAT OCH BAKVERK I den tidigare silon 
ryms en restaurang och skybar med imponerande utsikt 
över Vänern och Lidköping. Området har ett eget kondito-
ri och ytterligare ett café med bakverk, choklad och glass.

HÄLSA Det finns möjlighet till en stunds härlig av-
koppling eller träning hos någon av områdets alla hälso-
verksamheter och även tillgång till ett apotek och hjälp-
medelsbutik. Hos Iittala Outlet är barnen, mot en liten 
kostnad, välkomna att måla sin egen mugg .

Under året anordnas återkommande populära evene-
mang, såsom Kaffekalaset, LFK Påskmarknad, Porslins-
festivalen och Mer jul på Rörstrand Center.

Hjärtligt välkommen till Rörstrand Center!

Välkommen till  
Rörstrand Center!

  RÖRSTRAND CENTER

Rörstrand Center is part of our Swedish cultural heritage, where 
‘white gold’ has been shaped and decorated for over a hundred 
years. The former Rörstrand factory site is now home to 140 
stores and businesses, with the Rörstrand Museum at its heart. 
The centre has outlets offering several thousand square meters 
of wonderful designer shopping together with unique and in-
spiring smaller stores. If you are looking for some relaxation or 
exercise, you can visit the area’s health venues or have a go at 
throwing in the creative workshop. Restaurants and cafés offer 
expertly-prepared dishes and home-made cakes in unique set-
tings. Welcome!

  RÖRSTRAND CENTER

Rörstrand Center gehört zum schwedischen Kulturerbe. Hier 
wird seit über hundert Jahren das weiße Gold geformt und 
verziert. In den alten Porzellanmanufakturen von Rörstrand 
sind heute 140 Läden und Betriebe angesiedelt. Den Mittel-
punkt der Anlage bildet das Rörstrand Museum. Hier finden 
Sie neben Outlets mit schönem Design auf mehreren Tausend 
Quadratmetern individuelle, originelle Lädchen. Sie möchten 
mal abschalten? Besuchen Sie einen der vielen Wellness- und 
Fitnesstempel auf dem Gelände oder töpfern Sie in der Werk-
statt Skaparverkstaden mal selber. In den Restaurants und Ca-
fés können Sie in gemütlicher Atmosphäre feine Gerichte und 
hausgemachtes Kaffeegebäck genießen. Herzlich willkommen!

ÖPPETTIDER

Vardagar 10-18* 
Lördagar 10-16* 
Söndagar 11-15*  
*Se varje butiks hem-
sida för ev. avvikande 
öppettider.

Vill du läsa mer om Rörstrand?  
Gå in på www.rorstrandcenter.se

FOTO: Daniel Ström

http://www.lackokinnekulle.se/
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TA DEL AV många olika perspektiv på tiden. 
Den som är så mätbar och standardiserad men 
samtidigt något vi alla upplever på vårt eget 
sätt. Låt dig inspireras till att vara här och nu i en 
utställning producerad av Regionmuseet Kristi-
anstad i samarbete med ungdomsgrupper från 
Kristianstadstrakten och Högskolan i Skövde. 

TIDENS GÅNG ÄR överlag i fokus på  
Vänermuseet under sommaren. Det blir vis-
ningar i museets magasin, en tidskapsel där 
bland annat tusentals hantverks- och sjöfarts-
föremål bevaras. Vi håller också öppet hus i 
museilägenheten i kvarteret Ajax, där du kan 
kliva in i ett kök och vardagsrum i ett arbetar-
hem där tiden låsts till 1925.

ETT ANNAT TEMA är förstås vatten – 
som alltid. Vänermuseet, den stora sjöns mu-
seum, är en plats som bubblar, porlar, låter, 
berör och fascinerar! Vänermuseet är också 

Vänermuseet hänger med tiden!
Varför känns det ofta som att tiden inte räcker till? Går det att spara 
tid och vad gör vi med den tid vi har sparat? Är snabbare alltid bättre? 
Besök Vänermuseet i sommar för att få en djupdykning i tid. Dra i nöd-
bromsen och stämpla in i "Det ligger i tiden", en interaktiv utställning 
och spännande miljö som behandlar människans relation till tiden. 

  VÄNERMUSEET

Das moderne Museum erzählt von Vergang-
enheit und Gegenwart des großen Vänersees, 
die dem Besucher in lebendigen Ausstellungen 
und spannenden Experimenten näher gebracht 
wird. Die Ausstellungen kreisen um die Them-
en Burgen, Kirche und Macht, Schiffsfahrt und 
Unterwasserarchäologie, Fischereiwesen und 
Landwirtschaft, Umwelt und Klima. Im att-
raktiven Aquarienbereich ist unter anderem 
ein 20 Quadratmeter großes Aquarium un-
tergebracht. Im Museumsshop laden allerlei 
Kunsthandwerk, Bücher und Spielsachen zum 
Stöbern ein – vieles davon umweltschonend 
und fair produziert.

  VÄNERMUSEET

Vänermuseet is the big lake and aquatic muse-
um. It’s an open, lively and “forward-looking” 
museum with exhibitions and experiments 
that combine history and present day. Cast-
les, churches and power, ships and exciting 
wrecks, fishing and agriculture, the environ-
ment and climate are all covered. The popular 
aquatic section includes a large aquarium of 
20 square metres. The museum shop features 
a large selection of local handicrafts, books 
and toys, most of which are eco-friendly and 
fairtrade labelled.

ett av få miljöcertifierade museer i världen 
och har blivit något av en lokal arena för frågor 
kring hållbar utveckling.

Som vanligt är det mycket som händer för 
barn på museet och i skaparverkstaden i som-
mar, inte minst på vattentema. Håll utkik på 
museets hemsida eller följ oss på facebook.  

Ta också en tur på basutställningen Väner-
land som visar hur Vänern kommit till, spännan-
de vrak på sjöbotten, hur Lidköping växt fram, 
hur skepp och varor transporterats från främ-
mande länder och hur landskap, fiskar och djur 
förändrats över tiden. Akvariedelen På djupet, 
med många av de runt 40 fiskarter som simmar 
i Vänern, är många yngre besökares favorit och 
innefattar bland annat ett akvarium i jättefor-
mat och i avdelningen Vänerpower kan du ex-
perimentera med de krafter som finns i Vänern. 

Vill du läsa mer om Vänermuseet? 
Gå in på www.vanermuseet.se

ÖPPETTIDER

Mån-fre 10–17
(gäller juni-aug) 
Övriga året stängt 
måndag
Lör-sön 11–16

TEXT: Hanna Sundblad FOTO: Martin Frick, Hanna Sundblad, Anna Winér
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Avis 
Biluthyrning

  Boka din bil på 
  www.avis.se 
  eller på tel. 
  0510-66460

Västgötagatan 253

Kom & njut av utsikten och den goda maten!

Ingenting är omöjligt ALLT går att lösa! 

 (både på verandan och i restaurangen)

Framnäsvägen 2   tel: 0510-20074

se
RESTAURANG & CATERING

-Bröllop
-Konferens
-Event

-Lunch
-Catering
mm- mm

stans goaste mjukglass !!?
Sommartid även kiosk med 

Öppettider  9-19 (lörd-sön 10-18)

 Måndag-Fredag lunch
 från 11.30

övriga tider ring & boka

Öppettider

LidkÖpings VAndRARHEM
mitt i hjärtat av staden! 

Enkelrum 380 kr Kostnad för frukost,  
Dubbelrum 590 kr lakan, handduk och städ  
Bäddpris 250 kr tillkommer.
STF-rabatt -50 kr

lidkopingsvandrarhem.com
0510-66430

Från minsta citybil till stora kombi och minibus-
sar. Under helger och weekends har vi extra för-
månliga priser. Välkommen till Europcar.

Toveks Personbilar, Wennerbergsvägen 33. 
Telefon 0510-688 52.

Vi har hyrbilen.

EUROPCAR LOGO

File: 20151623E 
Date : 22/01/2015
AC/DC validation :  
Client validation : 

Kontakta Hertz på 
0510-86621
www.lidbil.se

Behöver du hyra bil 
under semestern?

Hyr din bil hos Hertz på Lidbil 
i Lidköping Mellbygatan 48. 

Välkommen! 

http://www.lackokinnekulle.se/
http://www.avis.se/
http://lidkopingsvandrarhem.com/
http://www.lidbil.se/
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Edward Hotel Skaragatan 7 | 0510 – 79 00 00 | edwardhotel.se 
Feeling Restaurant & Wine bar Skaragatan 7 | 0510-615 20 | feelingrestaurang.se

Hotellet i Lidköping!

Bo på ett av Best Westerns bästa hotell i Skandinavien!
Centralt beläget fyrstjärnigt **** hotell med omtanke och behaglig hemkänsla.

I Gamla staden i Lidköpings centrum hittar du oss. Charmigt med trevlig atmosfär för affärsresenären, 
familjen, golfaren eller turisten. 

Ambitionen är att skapa en skön "hemkänsla"

Feeling Restaurant & Wine bar är en stämningsfull restaurang med känsla för mat och dryck.
Närproducerade råvaror som är noga utvalt för att hamna på menyn.

Vi erbjuder också ett bra urval av viner på glas och en välkomponerad barmeny. 

http://www.lackokinnekulle.se/
http://edwardhotel.se/
http://feelingrestaurang.se/
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Smaka på
ATT DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE har 
stolta mattraditioner märks på de fantastiska råvaror som 
kommer härifrån. Förutom alla delikatesser som kan skör-
das vilt finns här även många ambitiösa odlare och lokala 
matproducenter som förädlar det jorden ger.

En av dem är Mia Jonson, som driver ekologiska lant-
bruket Lilla Labäck, som förser såväl lokala matbutiker 
som en handfull av Sveriges bästa krogar med färska 
primörer – från den första späda glasrabarbern i mars till 
dess att de sista rotsakerna plockas ur jorden i oktober.

– Vi började med att odla sparris men nu har vi ett 40-
tal olika produkter och utökar hela tiden, säger Mia Jon-

Bördiga jordar, soliga slätter och kalkrika berg har begåvat trakterna  
runt Destination Läckö-Kinnekulle med ett rikt skafferi. Här hittar man 

allt från nyskördad sparris och hemkokt hallonmarmelad från småskaliga 
matproducenter till vildväxande delikatesser som ramslök.

son, som drivs av lika delar passion och energi.
Hon förklarar att närheten till Vänern gör klimatet milt 

och odlarvänligt. Medan hennes grönsaker kräver lätta, 
sandiga jordar utan stenar finns här även kraftiga, lerhal-
tiga jordar runt omkring, som lämpar sig väl för odling av 
spannmål.

LOKALA MATHANTVERK Andra lokala matprodu-
center vars produkter kan avnjutas på plats eller köpas 
med hem är bland annat Resville Mathantverk. Här för-
finas frukt och bär med varsam hand till saft, sylt, mar-
melad i spännande smaker och kombinationer – helt utan 

- Destination Läckö-Kinnekulle

TEXT: Agneta Renmark FOTO: Jesper Anhede, Jonas Ingman

http://www.lackokinnekulle.se/
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onödiga tillsatser. Produkterna sötas med Kravmärkt 
socker eller med honung från den egna bigården. 

Gårdsbutiken på Närebo har ett brett sortiment av lo-
kalproducerat – allt från ostar och andra mejeriprodukter 
till ägg och chark, mjöl, gryn och bröd. Den egenodlade 
gurkan är basen i verksamheten och finns att köpa både 
färsk och inlagd. 

Den som besöker Café på Klostret möts också av ett 
härligt utbud av närproducerade produkter i sin bästa sä-
song. Förutom alla läckra bröd och bakverk finns här även 
bland annat marmelad, smaksatta oljor och drycker av 
olika slag.

BRYGGT OCH PRESSAT I byn Forshem ligger Kin-
nekulle bryggeri. Här bryggs mellan 6 000 och 10 000 
liter öl om året, som distribueras till lokala restauranger 
och pubar. Produktionen är hantverksmässig och görs på 
traditionellt sätt av enbart vatten, malt, humle och jäst. 
Förutom högklassigt öl erbjuds även guidningar i brygge-
riet och kurser i ölbryggning. 

Drycker av ett helt annat slag hittar man hos Bramleys, 
som drivs av Joacim Holgersson. Förutom ett hundra-
tal olika sorters äpplen odlar han även päron, plommon, 
körsbär, krikon och bigarråer, som efter skörd pressas till 
must i det egna musteriet på Kålland. Totalt handlar det 
om 15 000 fruktträd, varav merparten finns på Kålland 
och Kinnekulle.

FRÅN STRUTS TILL SIKLÖJA Broby struts är Väst-
sveriges största strutsfarm, med gårdsbutik och naturnä-
ra produktion, där besökarna själva kan se hur djuren har 
det på gården. Jämfört med andra köttslag har strutskött 
ett högt proteininnehåll och innehåller lite fett, vilket gör 
det till ett spännande val även ur hälsosynpunkt.

I Sveriges största sjö fiskas siklöja, från vilken Väner-
löjrommen kommer – en riktig delikatess. Fisket är små-
skaligt och bedrivs med nät med en speciell maskstorlek 
för att enbart de större fiskarna ska fångas. Fångsten tas 
omhand direkt där den landas genom att fisken först ska-
kas ur näten. Sedan vidtar ett hantverk där rommen kläms 
ur fisken för hand och sedan vispas, sköljs, silas, torkas 
och saltas.

RAMSLÖK – EN VILD DELIKATESS Runt det kalk-
rika Kinnekulle finns en annan vild delikatess, som under 
vår och försommar sveper in skogsängarna i en magisk 
och finstämd doft av lök: ramslök. Det är de blanka och lil-
jekonvaljlika bladen man använder i matlagningen medan 
blommorna är vackra som dekor. Smaken påminner om 
både purjolök och vitlök och måste upplevas. Varför inte 
i form av en läcker ramslökssoppa eller en ramslökspesto 
på någon av de lokala restaurangerna?

VÄLKOMMEN TILL BORDS Hela området runt  
Destination Läckö-Kinnekulle bjuder på oförglömliga 
upplevelser runt det dukade bordet. Här finns både mysi-
ga caféer och krogar av högsta klass – hela nio caféer och 
fyra restauranger är med i White Guide. Restaurang Hvita 
Hjorten vid Läckö Slott blev dessutom utsedd till Årets 
Kulturrestaurang 2016 under Restauranggalan.

Krögarna sätter ofta en ära i att förädla säsongens 
bästa råvaror från just lokala odlare, fiskare, bönder och 
jägare. Och den fikasugna bör definitivt inte missa att 
prova Läckökringlan – ett lokalt bakverk som är en dröm 
av frasig wienerdeg, aprikosmarmelad och vit glasyr.

  WONDERFUL FLAVOURS

Fertile soil, sunny plains and lime-rich rock 
have endowed the areas around Destination 
Läckö-Kinnekulle with an abundant larder. It 
is home to many ambitious growers and local 
food producers who make the most of what 
the land provides. The proximity to Lake 
Vänern makes the climate mild and condu-
cive to cultivation, while the lake itself offers 
freshly-caught fish and vendace roe. 

Lilla Labäck, Resville Mathantverk, Närebo, 
Broby Struts and Café på Klostret are just some 
of the local food producers who also have as-
sociated farm shops, where customers can 
buy everything from jams and marmalades to 
freshly-harvested vegetables, fresh meat and 
cured meats, and bread and pastries. 

There are also several exciting beverage produ-
cers, such as Bramleys, which processes apples 
and other locally-grown fruit to produce a fla-
voursome juice, while local brewery Kinnekulle 
Bryggeri produces high-quality artisan beers. 

Wild garlic grows in abundance on lime-rich 
Kinnekulle, and in spring and early summer it 
envelops the woodland meadows with a ma-
gical and delicate scent of onion. The glossy, 
lily-of-the-valley-like leaves are used for cu-
linary purposes, while the flowers provide 
beautiful decoration. The flavour is suggestive 
of both leek and garlic and really has to be ex-
perienced. Why not try it in the form of a de-
licious wild garlic soup at a local restaurant? 

In other words, the whole area around Desti-
nation Läckö-Kinnekulle is made for unfor-
gettable culinary experiences. You will find 
both cosy cafés and top-quality restaurants 
– a total of nine cafés and six restaurants are 
listed in the White Guide. The Hvita Hjorten 
restaurant at Läckö Castle was also named 
Cultural Restaurant of the Year 2016.

  KULINARISCHE KOSTBARKEITEN

Fruchtbare Böden, viel Sonnenschein und 
kalkreiche Hänge bringen in der Ferienregion 
Läckö-Kinnekulle Leckerbissen in Hülle und 
Fülle hervor. An jeder Ecke finden sich Er-
zeuger und Anbieter von Spezialitäten aus 
regionalem Anbau. Der Vänern sorgt für ein 
mildes, wachstumsförderndes Klima sowie 
für frischen Fisch und Löjrom, den speziellen 
Maränenrogen.

Viele der regionalen Anbieter haben Hofläden, 
in denen man leckere Konfitüren und Gelees, 
frisches Gemüse, feine Fleisch- und Wurstwa-
ren sowie Brot und Gebäck erstehen kann, zum 
Beispiel Lilla Labäck, Resville Mathantverk, Nä-
rebo, Broby Struts und Café på Kloster.

Auch feine Getränke werden hier produziert. 
Bramleys stellt aus Äpfeln und anderen regio-
nal angebauten Obstsorten feine Säfte her, die 
Brauerei Kinnekulle Bryggeri bietet erstklassi-
ge Biere aus handwerklicher Brautradition an.

Rund um den kalkreichen Kinnekulle wächst 
eine wilde Delikatesse: der Bärlauch, der den 
Wald im Frühling und im Frühsommer in sei-
nen würzigen Duft hüllt. In der Küche werden 
die glatten, dem Maiglöckchen ähnlichen 
Blätter verwendet, während die Blüten eine 
hübsche Dekoration abgeben. Sein Aroma 
erinnert an Lauch und Knoblauch – das muss 
man einfach mal probieren! Unser Tipp: eine 
leckere Bärlauchsuppe in einem der hiesigen 
Restaurants.

Die gesamte Ferienregion Läckö-Kinnekulle 
ist nämlich ein Eldorado für Feinschmecker. 
Hier lässt sich erstklassig tafeln – ganze neun 
Cafés und sechs Restaurants sind im White 
Guide, dem schwedischen Gastronomiefüh-
rer, verzeichnet. Das Restaurant Hvita Hjorten 
am Schloss Läckö wurde außerdem als Kultur-
restaurant des Jahres 2016 ausgezeichnet.

Ramslök påminner om 
både purjolök och vitlök och 
måste upplevas.

http://www.lackokinnekulle.se/
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HÖSTPROMENADER När löven byter färg på träden 
är det otroligt vackert att promenera i Destination Läckö-
Kinnekulle. Med många vandringsleder finns det någon 
som passar för alla. Ta med dig din egen matsäck och njut 
i den härliga naturen. Utefter flera av vandringslederna 
finns grillplatser där det passar utmärkt att grilla exem-
pelvis korv eller varför inte pinnbröd. 

SHOPPA OCH ÄT GOD MAT För den som känner 
att shoppingsuget faller på finns det unika butiker både 
i Lidköping och Götene som bör besökas. Med ett utbud 
från både stora kedjor till unika butiker hittar du allt du 

Destination Läckö-Kinnekulle är ett område som är väl värt ett besök även 
under höst och vinter. Vare sig du vill vara inne eller ute finns det mycket 

att uppleva. Bowla, ta en härlig promenad, besöka ett museum, shoppa och 
njuta av god mat är bara några saker som finns att göra i destinationen. 

behöver. När kylan kommer kan det vara skönt att bara 
slå sig ner med nära och kära på ett mysigt café för att 
njuta av något gott och något varmt att dricka. För den 
som hellre vill äta en bit mat finns många bra restauranger 
i hela destinationen. Var sig du är sugen på tapas, ham-
burgare eller en finare middag hittar du det du söker. Vill 
man avsluta dagen med en aktivitet finns bowlingbanor 
både i Götene och Lidköping.  

SKRIDSKOR Ett av Sveriges bästa bandylag, Villa Lid-
köping BK, har sin hemmaplan i Lidköping. Så vill du se 
bandy på högsta nivå ska du se till att se dem spela en 

Bortom  sommaren
Njut av höst och vinter

FOTO: Roger Borgelid, Martin Frick, Jonas Ingman, Anders Olofsson
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match i Sparbanken Lidköping Arena. Vill du själv åka 
skridskor finns det under flera tillfällen möjlighet att åka 
när arenan har öppet för allmänheten. Det anordnas ock-
så skridskodisco och juldagen är en populär dag att mötas 
upp och åka tillsammans.

VINTERAKTIVITETER När vintern kommer och isen 
lägger sig på Vänern är det en häftig upplevelse att åka 
långfärdsskridskor på sjön. Tänkt dig att glida fram på en 
stilla och frusen sjö. Ta med fikakorgen och njut i naturen. 
Friluftsfrämjandet träffas vid flera tillfällen och åker till-
sammans för den som inte vill åka ensam. Det är dock väl-
digt viktigt att tänka på säkerheten när man åker skridskor 
på en sjö då isen är ett levande och föränderligt material.  

Gillar du att åka längdskidor finns det även möjlighet till 
detta i Destination Läckö-Kinnekulle. Så fort snön faller är 
det dags att ta fram vallan och längdskidorna för att göra 
dig redo om du vill ut i spåret. Det finns bland annat fina 
spår båda på Kinnekulle och i Råda. 

MUSEUM OCH KONSTHALL När man bara kän-
ner för att vara inne finns flera museer som är öppna året 
runt. Bland annat Vänermuseet där du får veta allt om li-
vet i och runt omkring innanhavet Vänern. Till exempel är 
akvariedelen populär bland de yngre. Rörstrand Museum 
som ligger i centrala Lidköping berättar historien om en 
av Europas äldsta porslinsfabriker. Lidköpings Idrotts- 
museum ligger i Kylanderskolan i Stadsträdgården i Lid- 
köping. Här finns det mesta samlat från Lidköpings 
idrottshistoria. Lidköpings konsthall ligger i samma bygg-
nad som Stadsbiblioteket. Här varierar utställningarna 
med jämna mellanrum.  

VÄNERNS RÖDA GULD När hösten är här kan du 
upptäcka och uppleva Vänerns röda guld, löjrommen. Sik-
löjan, som är fisken man fiskar för att sedan ta tillvara på 
löjrommen, får fiskas mellan 17 oktober och 17 december, 
så det är en intensiv period för fiskarna. Efter det krävs det 
ett fantastiskt hantverk för att ta tillvara på löjrommen 
när den ska klämmas, vispas, sköljas, silas, torkas och 
slutligen saltas. På löjrommens dag i Spikens fiskehamn 
kan besökarna få en inblick i löjromsberedningens fantas-
tiska hantverk. Du kan också boka ett löjromsäventyr och 
verkligen sätta guldkant på hösten med en mathantverks-
resa för alla sinnen.  

JULSTÄMNING Redan från slutet av oktober kan du 
komma i julstämning i Destination Läckö-Kinnekulle. 
Med julmarknader, julbord, tomteparader, julkonserter 
och mycket mer är det inte svårt. Handla dina julklappar 
i mysig småstadsmiljö, njut av en god fika på ett mysigt 
café eller varför inte ett härligt julbord. 

Välkommen att uppleva Destination Läckö-Kinnekulle 
året runt!

  AUTUMN & WINTER

Destination Läckö-Kinnekulle is an area that 
is well worth a visit in autumn and winter too. 
Whether you want to be indoors or out, there 
is much to enjoy. Going bowling, taking a 
delightful stroll as the leaves change colour, 
visiting one of the many museums, shopping 
and enjoying good food are just some of the 
things to do here. One of Sweden’s best ban-
dy teams, Villa Lidköping BK, calls Lidköping 
home. So if you want to see some top-level 
bandy, come and watch a match at the Spar-
banken Lidköping Arena. Or if you want to go 
skating yourself, the arena opens its doors for 
regular public sessions. When winter comes 
and the ice forms on Lake Vänern, tour ska-
ting out on the lake is a fantastic experience. 
Imagine yourself gliding along across a se-
rene, frozen lake. If you enjoy cross-country 
skiing, you can do that too in Destination 
Läckö-Kinnekulle. As soon as the snow falls, 
it’s time to get out the ski-wax and cross-
country skis in preparation for getting out on 
the trails. When winter is on its way, you can 
discover and sample Lake Vänern’s red gold, 
vendace roe, at the fishing village of Spiken. 
The vendace, which is the fish that is caught 
for its roe, may only be caught between 17 
October and 17 December, so this is a busy 
period for the fishermen. Extracting the roe 
is a process that requires some expertise as 
well. Right from the end of October you can 
get into the festive spirit here, with Christmas 
markets, Christmas buffets, Santa parades, 
Christmas concerts and much more.

  HERBST- UND WINTERZAUBER

Auch im Herbst und im Winter kann man in 
der Ferienregion Läckö-Kinnekulle drinnen wie 
draußen magische Momente erleben. Sie kön-
nen Bowling probieren, durch den leuchtenden 
Herbstwald spazieren, eines der vielen Museen 
besichtigen, nach Herzenslust shoppen, schlem-
men und vieles mehr. In Lidköping ist eins der 
besten nationalen Bandyteams zuhause: Villa 
Lidköping BK. Wenn Sie also einmal erstklassi-
ges Bandy, den Vorläufer des Eishockeys, sehen 
möchten, kommen Sie am besten zu einem Spiel 
in die Sparbanken Lidköping Arena. Sie möchten 
lieber selbst Schlittschuh fahren? Die Eisbahn 
ist zu bestimmten Terminen auch für die Allge-
meinheit geöffnet. Wenn der Vänern im Winter 
von einer dicken Eisschicht bedeckt ist, kann man 
auf Schlittschuhen kilometerweit auf dem See 
dahingleiten. Auch Langlauf ist in der Ferienre-
gion Läckö-Kinnekulle möglich. Wenn der erste 
Schnee fällt, heißt es: Ski wachsen und raus auf 
die Loipe! Erleben Sie die Magie des Winters, 
wenn Sie über einen stillen, zugefrorenen See gle-
iten. Wenn der Winter naht, wird es Zeit für das 
rote Gold des Vänern. Dann können Sie im Fisch-
erdörfchen Spiken Löjrom, den schwedischen 
Kaviar, kosten. Der Fang der Kleinen Maräne, 
die den begehrten Rogen liefert, ist nur zwischen 
dem 17. Oktober und dem 17. Dezember erlaubt – 
eine intensive, arbeitsreiche Zeit für die Fischer! 
Anschließend wird der Löjrom nach traditio-
neller Handwerkskunst gewonnen. Bereits ab 
Ende Oktober stimmen Sie Weihnachtsmärkte, 
Weihnachtsbüfetts, Adventsumzüge, Advents-
konzerte und vieles mehr auf Weihnachten ein.

När hösten är här kan du 
upptäcka och uppleva Vänerns 

röda guld, löjrommen.

http://www.lackokinnekulle.se/
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KINNEKULLETÅGET Med Kinnekulletå-
get kan man ta sig direkt från Göteborg el-
ler Örebro till Lidköping och Kinnekulle. Det 
finns flera direkttåg, medan man i vissa fall 
får byta i Herrljunga när man kommer från 
Göteborg. På under två timmar tar du dig 
smidigt och bekvämt från Göteborg till Lidkö-
ping och Kinnekulle. 

Med Kinnekullebanan tar du dig rakt ut 
i Kinnekulles vackra natur. Du kan stiga av 
vid stationerna Forshem, Hällekis, Råbäck, 
Blomberg, Trolmen och Källby. Från varje 
plats har man nära till Kinnekulles olika se-
värdheter. Tåget går med flera turer dagligen 
i båda riktningarna.
Läs mer på www.vasttrafik.se

BUSS Visst är det härligt att resa kollektivt, 
bara att gå ombord på bussen och sjunka ner 
i sätet med en spännande bok eller tidning. 
Från Stockholm finns möjligheten med en di-
rektbuss – Skaraborgaren. Den tar dig till och 
från Lidköping på cirka 5 timmar. Kommer du 
från Skövde eller kanske Trollhättan går det 
direktbussar flera gånger per dag. 

Väl på plats i destinationen kan man till 
exempel ta bussen till Spikens fiskehamn, 
Kinnekulle eller Tun och på sommaren även 
till Läckö Slott. Du hittar alla hållplatser och 
information om vart du kan åka på Västtra-

Till Destination Läckö-Kinnekulle kan du komma på flera 
olika sätt och väl på plats finns det många sätt att ta sig runt 
på. Här kommer några förslag på färdmedel du kan använda 
förutom bilen så klart. 

fiks hemsida eller via ett besök på turistbyrån  
i Lidköping. 
Läs mer på www.vasttrafik.se

HUSBIL Kommer du med husbil till desti-
nationen och vill ha en ställplats över natten 
finns några stycken att välja på. Exempelvis 
vid Läckö Slott, Lidköpings Östra hamn, Häl-
lekis hamn eller Lundsbrunns golf. Det finns 
också flera fina campingar som erbjuder 
husbilsplatser för den som hellre vill ha det. 
Tömningsstationer finns på ett flertal platser 
i området. 

HYRA BIL Kommer du utan bil och öns-
kar hyra en när du är på plats i Destination 
Läckö-Kinnekulle finns flera biluthyrare att 
välja mellan. Bland annat Avis, Hertz, Europ-
car, Åkessons bil och Härene bil. Kanske vill 
du ha en sportbil, en minibuss, en liten bil el-
ler en familjebil. Hos dessa uthyrare finns det 
mesta att välja på. 

CYKLA Att upptäcka Destination Läckö-
Kinnekulle på cykel är ett fantastiskt sätt. Det 
finns flera fina cykelleder att välja bland. Till 
exempel kan du cykla från Lidköping till Marie-
stad, på Kinnekulle eller varför inte runt på Kål-
landsö. Har du ingen egen cykel med dig finns 
flera cykeluthyrare som gärna hjälper dig.

  GETTING AROUND

There are a variety of options for getting to and 
around Destination Läckö-Kinnekulle. Here are 
some transport suggestions. If coming from Go-
thenburg or Örebro, you can take the Kinnekulle 
train service that runs direct to Lidköping and 
Kinnekulle. Or why not come by bus direct from 
Stockholm? Once here, there are many car hire 
services to choose from. Cycling is also a fantas-
tic way to explore this destination. If you don’t 
have your own, there are numerous locations to 
rent one.

  ANREISE UND VERKEHR

Die Ferienregion Läckö-Kinnekulle ist außer mit 
dem Pkw auch mit anderen Verkehrsmitteln gut 
zu erreichen und zu erkunden. Hier einige Tipps: 
Von Göteborg oder Örebro aus fährt der Kinne-
kullezug direkt nach Lidköping und Kinnekulle. 
Von Stockholm gibt es eine direkte Busverbindu-
ng. Ein Auto leihen können Sie vor Ort bei einer 
der zahlreichen Autovermietungen. Aber auch 
vom Fahrradsattel aus lässt sich die Gegend pri-
ma entdecken. Fahrräder können ebenfalls bei 
mehreren Anbietern geliehen werden.

TIPS!

Vill du åka någonstans 
där det inte finns ordinarie 
busstrafik? Då kan du åka 
med Närtrafik som är till 
för alla som vill åka från 
landsbygden till tätort eller 
tvärtom. Resorna bokas i 
förväg på 0771-91 90 90.

Ta dig runt med lätthet 

http://www.lackokinnekulle.se/
http://www.vasttrafik.se/
http://www.vasttrafik.se/




• Två övernattningar på hotell  
eller i stuga

• Startkort till Nattvandring, 
Pilgrimsvandring och Kinnemilen

• Två- eller Tre-rätters middag
• Entré till Kinnekulle Utsiktstorn  

och Hellekis Säteris trädgård
• Shoppingerbjudanden

Pris från 1 320:- per person

3-dagars vandring PÅ KINNEKULLE 26-28 MAJ

• En övernattning i dubbelrum
• Fika på tre utvalda caféer
• Lättare lunch på Rörstrand Museum
• Guidad visning av Rörstrand Museum
• Två-rätters middag
• Shoppingerbjudanden 
• Tillval: prova på att dreja

Pris från 1 240:- per person, barn  

under 12 år i extrabädd från 680:-

Fika och njut I PORSLINSTADEN LIDKÖPING

• En övernattning i dubbelrum
• Två-rätters middag
• Båttur till Djurö inkl. guidad tur i 

nationalparken
• Fika samt lunch på Djurö
• Entré till Läckö Slott
• Shoppingerbjudanden

Pris från 1 815:- per person, barn 

under 12 år i extrabädd från 1 200: -

Expedition Djurö

• En övernattning i dubbelrum
• Två-rätters middag
• Entré till Läckö Slott och Vänermuseet
• Shoppingerbjudanden

Pris från 845:- per person, barn  

under 12 år i extrabädd från 295:-

Läcköpaket 1/5 – 30/9

• En övernattning på hotell, 
vandrarhem eller i stuga

• Lunch på Hellekis Trädgårdscafé 
& Kök

• Entré Kinnekulle utsiktstorn
• Entré Hellekis Säteris trädgård
• Shoppingerbjudanden

Pris från 655:- per person, barn under 

12 år i extrabädd från 185:-

Kinnekullepaket 1/5 – 30/9

4, 11 och 18 november
• En övernattning i dubbelrum
• Löjromsinspirerad lunch på 

Restaurang Sjöboden i Spiken
• Följ med på en upplevelsetur ut 

på Vänern
• Var med och bered löjrommen 

hos Spikudden
• Löjromssupé
• Guidad visning av Läckö Slott
• Shoppingerbjudanden

Pris från 2 280.- per person, barn 

under 12 år i extrabädd från 1 460:-

Finns även som dagpaket från 1 120:- 

per person, barn under 12 år från 995:-

Löjromsäventyr I VÄNERN

Fre-lör eller lör-sön
• En övernattning i dubbelrum 
• Två-rätters middag
• Shoppingerbjudanden

Pris från 715:- per person, barn 

under 12 år i extrabädd från 295:-

Weekendpaket I LIDKÖPING

• En övernattning i dubbelrum
• Frukt, choklad och dryck på rummet
• Tre-rätters middag
• Shoppingerbjudanden

Pris från 1 180 :- per person, barn  

under 12 år i extrabädd från 420:-

Gourmetpaket I LIDKÖPING

Premiär 15 juli därefter 18, 19, 21, 22, 25,  
26, 28, 29 juli samt 1, 2, 4 och 5 augusti
• Operabiljett till årets föreställning  

”En turk i Italien”
• En övernattning i dubbelrum 
• Två- eller Tre-rätters middag
• Entré samt parkeringsbiljett till  

Läckö Slott
• Shoppingerbjudanden

Pris från 1 155:- per person, barn  

under 12 år i extrabädd från 415 :-

• Operabiljett till årets 
föreställning ”En turk i Italien”

• Kall operatallrik på Café Stallet 
alternativt tre-rätters middag på 
Restaurang Sjöboden

• Parkeringsbiljett till Läckö Slott

Pris från 570:- per person, barn 

under 12 år från 245:-

Läckö Slott OPERAPAKET MED LOGI

OPERAPAKET MED DAGBESÖK

7-8 oktober. Läckö Slott
• En övernattning i dubbelrum
• Yoga- och uteträningpass
• Två luncher
• Två-rätters middag
• Mörkervandring på Läckö Slott
• Shoppingerbjudanden

Pris från 2 670:- per person

Yoga- och träningsweekend

Paketerade upplevelser 2017

Bokningsavgift 50 :-/ bokning tillkommer vid bokning via telefon. Med reservation för prisändringar.  



• En övernattning på hotell, 
vandrarhem eller i stuga

• Två-rätters middag
• Vandringskartor
• Shoppingerbjudanden

Pris från 710: - per person, barn 

under 12 år i extrabädd från 210: -

Vandringspaket I DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE

• En övernattning på hotell, 
vandrarhem, stuga eller B&B

• Trollingfiske hel-/halvdag
• Två-rätters middag
• Shoppingerbjudanden

Pris från 2 940: - per person för 

heldag, halvdag från 2 540: -

Trolling- och fiskeupplevelse PÅ VÄNERN

• En övernattning i dubbelrum
• Ståplatsbiljett inkl. 

matchmagasin
• Pubmeny innan match
• Shoppingerbjudanden

Pris från 725:- per person, barn 

under 12 år i extrabädd från 425:-

Bandypaket I LIDKÖPING

• En övernattning i dubbelrum
• Cykelhyra
• Cykelkarta
• Två-rätters middag
• Shoppingerbjudanden

Pris från 865:- per person

Cykelupplevelse I DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE
• En övernattning i dubbelrum
• Hyra av mountainbike alt. ta 

med egen cykel
• Cykelkarta
• Två-rätters middag
• Shoppingerbjudanden

Pris från 1 115:- per person

MTB PÅ KINNEKULLE 

• En övernattning i dubbelrum
• Lott i Vårrundans lotteri
• Tillval: Vårrundekonsert 

eller middag på Forshems 
gästgivaregård

Pris från 505:- per person, barn 

under 12 år i extrabädd från 125:-

Vårrundan PÅ KINNEKULLE 6-7 MAJ

• En övernattning i dubbelrum 
• Heldagshyra av 

kajakutrustning
• Guide hela dagen
• Lunch inkl måltidsdryck
• Två-rätters middag
• Shoppingerbjudanden

Pris från 1 875:- per person

Guidad kajakupplevelse I VÄNERN

• En övernattning i dubbelrum
• Heldagshyra av kajakutrustning
• Lunch inkl måltidsdryck
• Två-rätters middag
• Shoppingerbjudanden

Pris från 1 290:- per person

Kajakäventyr på egen hand I VÄNERN

• Två övernattningar i dubbelrum
• Två stycken, två-rätters middagar
• Entré till Läckö Slott, Kinnekulle 

Utsiktstorn, Hellekis Säteris 
trädgård och Vänermuseet

• Vandringskartor i området
• Shoppingerbjudanden
• Tillval: cykelhyra 1 dag

Pris från 1 575:- per person, barn 

under 12 år i extrabädd från 590:-

Natur- och kulturupplevelser  1/5 – 30/9

• En övernattning i dubbelrum
• Greenfee på 1 bana
• Två-rätters middag
• Shoppingerbjudande
• Tillval, greenfee på ytterligare 1 bana

Pris från 1 050:- per person

Golfpaket I DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE

• En övernattning i dubbelrum på 
hotell eller vandrarhem

• Ramslöksinspirerad lunch
• Tre-rätters gourmetmiddag 

med ramslökstema
• Presentpåse med 

ramslöksprodukter
• Shoppingerbjudanden

Pris från 1 470:- per person, barn 

under 12 år i extrabädd från 460:-

Ramslökspaket KINNEKULLE 13/5 – 17/6

• En övernattning i dubbelrum
• Tre-rätters middag med lokala 

specialiteter
• Lunch på Hellekis 

Trädgårdscafé & Kök
• Entré till Läckö Slott, Kinnekulle 

Utsiktstorn, Hellekis Säteris 
trädgård och Vänermuseet

• Shoppingerbjudanden

Pris från 1 225:- per person, barn 

under 12 år i extrabädd från 475:-

Smaka på DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE 1/5 – 30/9

Bokning & info: www.lackokinnekulle.se eller 0510-200 20

http://www.lackokinnekulle.se/
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HIER FINDEN SIE IHRE UNTERKUNFT! 

Hier finden Sie Informationen zu verschiedenen 
Übernachtungsmöglichkeiten in der Ferienregion 
Läckö-Kinnekulle. Zur Auswahl stehen Hotels, Ju-
gendherbergen, Pensionen, Ferienwohnungen, Bed & 
Breakfast, Ferienhäuschen und Campingplätze. Wei-
tere Informationen zu Übernachtungsmöglichkeiten 
finden Sie auf www.lackokinnekulle.se sowie unter 
der Telefonnummer +46 (0) 510-200 20 oder in den 
Touristeninformationen von Götene und Lidköping.

Sommerpreise in fett, regelmäßige in Klammern. 
Änderungen vorbehalten.

NATURUM VÄNERSKÄR- 
GÅRDEN – VICTORIAHUSET 
Beläget mitt i Vänerns unika 
natur- och kulturmiljö, i direkt 
anslutning till Läckö Slott. 
Rum med hotellstandard och 
oslagbar utsikt mot Vänern och 
Läckö Slott. 

Enkelrum  1290:- 
Dubbelrum  1590:- 
Rum m. balkong el. sjöutsikt  1690:- 
Familjerum (2 vx o 2 barn)  1990:- 
Premium rum  2090:- 
inkl. frukostbuffé. 

Tel 0510-484660 
naturum@lackoslott.se 
www.lackoslott.se/naturum 

eng Located in Lake Vänern's 
unique natural and cultural envi-
ronment by Läckö Castle.

NÄREBO GÅRDSHOTELL & 
KONFERENS 
Vackert beläget på landsbygden 
nära skog, friluftsområde och bad.  
4 km väster om Lidköpings centrum. 
6 rum med hotellstandard, byggt 
2012. Gratis wi-fi & parkering. 
Gårdsbutik med lokala delikatesser, 
restaurang och grönsaksodlingar. 
Enkelrum  750:- 
Dubbelrum  990:- 
x-bädd 300:-
inkl. frukost. 
 
Råda Närebo 1, 531 96 Lidköping 
Tel 0510-223 06 
gardsbutiken@narebo.se 
www.narebo.se 
GPS: N 58. 31240 E 13. 5890 

eng 6 new hotel rooms with toilet 
and shower. 4 kilometer to the city 
center of Lidköping.

BÄVERLI HILLS STUGHOTELL 
Bo mysigt nära naturen i vackra 
kåtor med sköna sängar och ka-
miner. Promenadväg till Vänerns  
strand, med närhet till golf  
och motorbanor. Fri internet  
och parkering. Bastukåta och 
grill- och wokplats. 

Enkel  990:- 
Dubbel  1490:- 
Svit  1690:- 
Inkl. kvällsfika och frukost.

Klövet 82 
Tel 070 5466265 
annette@baverlihills.se 
www.baverlihills.se 

eng Cozy living close to nature 
in comfortable beds. Sauna and 
fireplace available.

BEST WESTERN PLUS
EDWARD HOTEL **** 
Centralt beläget högklassigt  
hotell med omtanke och behaglig 
hemkänsla. Restaurang, vinbar 
och gym. 
Enkelrum  925:- (1520:-) 
Queen 1 pers  975:- (1645:-) 
Queenbed 2 pers  1390:- (1825:-) 
Dubbelrum  1790:- (1950:-) 
Svit  2290:- (2550:-) 
x-bädd 250:- 
inkl. frukost. 
Sommarpriser gäller 19/6–13/8

Skaragatan 7
Tel 0510-79 00 00 
www.edwardhotel.se 

eng A comfortable and charming 
hotel with a pleasant, homey 
atmosphere in the city center. 
Restaurant and winebar.

HOTELL GUSTAF 
Renoverat 2010 i centrala Göte-
ne, nära Kinnekulle. I anslutning 
finns Café Elvira, läkarmottag-
ning och träningsanläggningen 
LifeClub. I priset ingår kaffe/
te, internetuppkoppling, fri 
parkering och fri tillgång till hela 
träningsanläggningen. 
Enkelrum  850:- (990:-)
Dubbelrum  1050:- (1190:-)
3-bäddsrum  1190:- (1290:-)
4-bäddsrum 1390:- (1490:-)
x-bädd  150:- 
inkl. frukostbuffé.
Sommarpriser gäller 17/6-18/8
Järnvägsgatan 2, 533 32 Götene
Tel 0511-590 10,  
info@hotellgustaf.se
www.hotellgustaf.se

eng Centrally located hotel in 
Götene.

HOTELL LÄCKÖ ***  
GRAND HOTEL 
Ett mysigt hotell som bibehållit 
sin gamla charm och hemtrev-
liga känsla. Centralt med perfekt 
utgångsläge för både shopping 
och nöjen! 
Enkelrum  895:- (995:-) 
Dubbelrum  1190:- (1295:-) 
Dubbelrum Superior 1395:- (1495:-) 
3-bäddsrum  1495:- (1595:-) 
Svit  1795:- (1995:-) 
x-bädd  250:- 
inkl. frukostbuffé. 
Sommarpriser gäller 23/6–10/8. 
Gamla Stadens Torg 5 
Tel 0510-230 00 
kontakt@hotellacko.se  
www.hotellacko.se 

eng A cozy and charming hotel 
from the 19th century located in 
central Lidköping.

HOTEL RÅDHUSET 
Ett modernt och hemtrevligt 
hotell med personlig atmosfär. 
Centralt beläget med gång-
avstånd till restauranger och 
shopping. 

Enkelrum  895:- (1090:-) 
Dubbelrum  1100:- (1450:-) 
3-bäddsrum  1395:- (1700:-) 
4-bäddsrum  1590:- (1900:-) 
x-bädd  250:- 
inkl. frukost. 

Sommarpriser gäller 26/6–11/8

Nya Stadens torg 8
Tel 0510-222 36 
info@hotellradhuset.se 
www.hotellradhuset.se 

eng Modern family hotel, located 
by the square in central Lidköping.

Här hittar du information om olika boendealternativ i 
Destination Läckö-Kinnekulle. Välj mellan hotell, vand-
rarhem, pensionat, lägenheter, Bed & Breakfast, privata 
stugor och campingar. Mer information om boendena 
hittar du på www.lackokinnekulle.se samt att du kan 
ringa 0510-200 20 eller besöka Götene och Lidköping 
turistbyrå. 

Sommarpriser i fet stil, ordinarie inom parentes. 
Reservation för ändringar.

FIND YOUR ACCOMMODATION! 

Find your accommodation in Läckö-Kinnekulle region 
here. Choose your favorite among hotels, pensions, 
Bed & Breakfast, youth hostels, apartments and camp 
grounds. Find English description after the eng mark 
at the bottom of every column. If you want more 
information you can visit www.lackokinnekulle.se, 
call +46 (0)510-200 20 or visit Götene and Lidköping 
tourist office. 

Summer prices in extra bold type, ordinary prices  
in brackets.
Right to change reserved. 

HOTELL

HOTELL

HOTELL STUGHOTELL

STADSHOTELLET 
En klassisk mötesplats med 
anor från mitten av 1800-talet. 
Vackert beläget mitt i centrala 
Lidköping. Restaurang med ute-
servering, relaxavdelning, fritt 
internet samt fri parkering. 
Enkelrum  895:- (1190:-) 
Dubbelrum  1290:- (1590:-) 
3-bäddsrum  1490:- (1890:-) 
Svit  2190:- (2490:-) 
x-bädd  350:- 
inkl. frukost. 
Sommarpriser gäller 26/6–11/8. 

Gamla stadens torg 1 
Tel 0510-220 85 
info@lidkopingstadshotell.se 
www.lidkopingstadshotell.se 

eng A classic meeting place. Res-
taurant, relaxroom, free wireless 
internet access and free parking.

PARK HOTELL 
Ett mindre hotell med hem-
trevlig känsla och gammaldags 
vacker interiör. Placerat mitt 
emot den vackra Stadsträd-
gården. Endast 10 minuters 
promenad in till centrum. 

Enkelrum 795:- 
Dubbelrum 995:- 
x-bädd  350:- 
inkl. frukost.

Mellbygatan 24
Tel 0510-243 90 
info@parkhotellidkoping.se 
www.parkhotellidkoping.se 

eng Small charming hotel opposite 
the town garden. Own parking.

Boka ditt 
boende här!

BOKA STUGA & HUS 
Turistbyrån för Götene och  

Lidköping förmedlar ca 25 privata 
stugor och hus runt om i destina-

tionen. Allt från centralt i Lidköping 
till Kållandsö och Kinnekulle.  

Läs mer och boka på  
www.lackokinnekulle.se

http://www.lackokinnekulle.se/
http://www.lackokinnekulle.se/
+46 (0) 510-200 20
mailto:naturum@lackoslott.se
http://www.lackoslott.se/naturum
mailto:gardsbutiken@narebo.se
http://www.narebo.se/
mailto:annette@baverlihills.se
http://www.baverlihills.se/
http://www.edwardhotel.se/
mailto:info@hotellgustaf.se
http://www.hotellgustaf.se/
mailto:kontakt@hotellacko.se
http://www.hotellacko.se/
mailto:info@hotellradhuset.se
http://www.hotellradhuset.se/
http://www.lackokinnekulle.se/
http://www.lackokinnekulle.se/
+46 (0)510-200 20
mailto:info@lidkopingstadshotell.se
http://www.lidkopingstadshotell.se/
mailto:info@parkhotellidkoping.se
http://www.parkhotellidkoping.se/
http://www.lackokinnekulle.se/
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FALKÄNGENS VANDRARHEM  
& KONFERENSANLÄGGNING
Bo i charmig bruksmiljö, lägen-
heter 2–5 bäddar med egen 
dusch, toa & pentry. Vandra 
eller hyr cykel. Kaffestuga och 
Hantverksbutiker maj–augusti. 
Konferens året runt. Festlokaler. 
Julmarknad i november.
Bädd/dygn  260:-/vuxen
Barn t.o.m. 15 år  135:-
Enkelrum  360:-/dygn
Linne inkl. handduk  90:-
Frukost end. sommartid 70:-/vuxen
Hällekis, Kinnekulle
Tel 0510-54 06 53
info@falkangen.se 
www.falkangen.se

eng Youth hostel; apartments with 
shower and pentry in handicraft 
village close to lake Vänern, hiking 
trails and lovely nature.

KOLLÄNGENS VANDRARHEM
Bo trivsamt bredvid Kollängens 
Tingshus från 1700-talet. Vand-
rarhemmet erbjuder 4 rum med 
8 bäddar. Cykel- och vesputhyr-
ning. Väg 44 mellan Lidköping 
och Götene. Bussförbindelse 
finns (buss 106).

Bädd/dygn  300:- (225:-)
Frukost/person  60:- 
Lakan o. handduk  100:- 

Sommarpriser gäller 20/6–28/8.

Bokning & information
Tel 0511-102 48, 070-842 04 92
www.kollangen.se

eng Youth hostel in an old setting 
by road 44 between Götene and 
Lidköping.

NILS TOLSGÅRDENS  
VANDRARHEM
Vandrarhem i lantlig miljö vid 
foten av Kinnekulle. Här finns 
två stugor med två bäddar i 
varje. I rummen finns ekologiskt 
kaffe/te. Stugorna bokas via 
www.booking.com. Möjlighet 
till ställplats för husbil samt tält-
plats, bokas via telefon mån-fre 
8-16. Hundar och andra husdjur 
är varmt välkomna!
Stuga  400:-/person 
(sänglinne och handduk ingår) 
Tältplats  50:-/natt 
Ställplats  100:-/natt
Nils Tolsgården 1, 533 91 Götene 
Tel 0511-340 705
www.kooperativet.nu

eng Hostel in the countryside near 
by Kinnekulle. Dogs and other pets 
are very welcome!

STF LIDKÖPINGS  
VANDRARHEM
Centralt boende i äldre, pitto-
reskt handelshus. Totalt finns 70 
bäddar i 1/2/3/4/5/6-bädds-
rum. Fri Wi-Fi. Fri parkering. 
Trädgård i söderläge. Boka 
Online!
1-bäddsrum  380:-
2-bäddsrum  590:-/2 vuxna
Bädd i sovsal  250:-
Frukostbuffé  70:-/person
Sänglinne o handduk  100:-/person
Slutstäd enkelrum  80:-/rum
Slutstäd övriga rum 40:-/person 
Gamla Stadens Torg 4 
Tel 0510-664 30
Fax 0510-233 00
info@lidkopingsvandrarhem.com
www.lidkopingsvandrarhem.com

eng Youth hostel in central  
Lidköping. 70 beds in 23 rooms.

PENSIONAT KARLSLUND 
Rofyllt och vackert läge, ett av 
Sveriges äldsta pensionat. 

Enkelrum  675:- 
Dubbelrum  995:- 
Minidubbelrum  875:- 
Familjerum  1375:-* 
*fyra vuxna  1500:- 
inkl. frukost 

Gössätersvägen 15,  
Gössäter, Kinnekulle 
Tel 0510-54 00 17,  
0703-09 78 45
info@pensionatkarlslund.se 
www.pensionatkarlslund.se 

eng One of Swedens oldest boar-
ding houses. Quiet and beautiful 
location in Gössäter, Kinnekulle.

BILLYS BED & BREAKFAST 
34 bäddar i 2- eller 4-bäddsrum.  
Sällskapsrum, bastu mm.

Hotellstandard 445:-/person i 
dubbelrum. 
Egna lakan och handduk 350:-/person 
i dubbelrum. 
Enkelrumstillägg 100:-
Barn under 12 år i extrasäng erhål-
ler 40% rabatt på ovannämnda 
priser. Frukostbuffé ingår. Alla 
rum har egen dusch och toalett 
samt terrass och TV. Betala med 
kontanter, kort eller bitcoin.

Gösslunda Nasenborg 2, 
Lidköping
Tel 0510-171 93, 070-537 49 63
www.billysbedandbreakfast.se

eng 34 beds in 2- and 4 bedrooms in 
the countryside. Lounge and sauna.

LÄCKÖ STRAND
Bo vid Vänerns strand med 
sjön för ögonen och skogen i 
ryggen. Vandrarhem och B&B 
med enkel- och dubbelrum. 
Café som serverar mat och fika 
av lokalproducerade och/eller 
ekologiska råvaror. Du hittar 
oss ca 5 km från Läckö Slott och 
Spikens Fiskehamn. 

Priser från 455:- person/dygn
Öppet 1/4-30/10.

Tel 0510-100 47
info@lackostrand.se
www.lackostrand.se
www.facebook.com/lackostrand

eng Lakeside pension, youth hostel 
and campsite near Läckö Castle.

TROLMENS BED & BREAKFAST
Kinnekulles mysigaste B&B med 
hotellstandard och sjöutsikt. 
Egen TV, dusch och toalett. 
Gemensamt kök och tillgång 
till trädgård. Bufféfrukost ser-
veras varje morgon. Värdparet 
berättar gärna om Kinnekulles 
sevärdheter och sina egna 
smultronställen. 

Pris från 800:-
Öppet hela året.

Tel 0510-54 41 37, 0708–47 16 09
info@trolmensbb.se
www.trolmensbb.se

eng Kinnekullè s nicest B&B, 
private bath, TV, kitchen, break-
fast. Lakeview. English, deutsch, 
francais.

ÅLYCKE BED & BREAKFAST
Vi finns i Vinninga mitt emellan 
Lidköping och Skara. Flygel-
byggnad med ett dubbelrum  
och ett 4-bäddsrum. Tv-rum, 
terass, tillgång till trädgård.  
Fullt utrustat kök. Endast kon-
tant betalning.

Bädd 400:-/dygn
Inkl lakan, handdukar och frukost. 
Hundtillägg 100:-/hund & dygn
Öppet året runt.

Ålycke, Vinninga
Tel 0510-500 94, 070-573 96 29 
knut.amark@fro.se
www.alyckebedandbreakfast.se

eng In Vinninga between Lidköping 
and Skara. One double room and 
one 4-bed room. Kitchen.

ÄVENTYRSGÅRDENS  
VANDRARHEM VID KINNEKULLE
Bo charmigt på landet där ni 
möter våra djur. Vi värnar om 
miljön. Cykel- och vandringsle-
der i närheten. Cykeluthyrning. 
Hönorna bjuder på färska ägg.

Bädd  250:-/dygn
Familjerum  700:-/dygn
Lakan och handduk  75:- 
Rum el. stuga  700:-/natt

Bokning och information
Tel 0766-26 21 31, 0510-54 13 43
Källbytorp, Ängahöjen
www.aventyrsgarden-kallby.se
Koordinater för GPS:
X: 58.513805, Y: 13.325257

eng Youth Hostel close to hiking 
trails and beautiful nature on 
Kinnekulle.

MEDELPLANAGÅRDEN  
PÅ KINNEKULLE
Lägenheter med 1 rum & kök. 
Naturskönt beläget, nära  
vandringsled på Kinnekulle.
 
2 bädd  450:-/natt
4 bädd  550:-/natt
x-säng  100:-/natt

Öppet april–sept el enl ök.

Råbäck, Kinnekulle 
Tel 070-537 69 13, 070-695 21 66
www.medelplanagarden.se

eng Apartments near hiking trail 
on Kinnekulle.

KINNEKULLE CAMPING  
&  STUGBY ****
Familjecamping belägen intill 
Vänerns strand vid foten av 
Kinnekulle. Vacker natur, 
vandringsled, lekplats, minigolf, 
hopptorn, trampbåtar, motor-
båt, studsmattor m m. 

Camping från  195:-/dygn 
Stugor från  400:-/dygn 
Villavagn från  895:-/dygn

Öppet 7/4–10/9.

Hällekis, Kinnekulle 
Tel 0510-54 41 02
info@kinnekullecamping.se
www.kinnekullecamping.se

eng Family camp ground with ca-
bins right by lake Vänern, Hällekis.

KRONOCAMPING   
LIDKÖPING *****
Unikt läge vid Vänern med 
gångavstånd till centrum. 
Toppanläggning med populär 
restaurang, glasscafé, äventyrs-
golf, spahus med bubbelpool & 
bastu, konferens & aktivitetshus 
samt gratis bad i utomhuspooler 
(juni-aug).
Camping från 225:-/dygn
Fullt utrustade stugor med dusch/wc 
2 bädds stuga från  600:-/dygn
4 bädds stuga från 900:-/dygn
6 bädds stuga från  1200:-/dygn
Läckögatan, Lidköping
Tel 0510-268 04
info@kronocamping.com
www.kronocamping.com

eng 5 star camp ground by lake  
Vänern. 10 min walk from Lidköping 
city center.

LÄCKÖ SLOTT CAMPING  
OCH GÄSTHAMN
Naturskönt belägen camping 
200 m från slottet för husvagn, 
husbil och tält. Skyddad 
gästhamn alldeles intill slottet. 
Servicebyggnader finns. Evene-
mang och utställning på slott 
och naturum. Möjlighet att hyra 
cykel och kajak. Närhet till bad 
och båtturer i Ekens skärgård.
Camping (jun–aug)  200:-/dygn 
Övrig tid  150:-/dygn
Gästhamn  120:-/dygn
El  30:-/dygn
Camping öppen från 1/5–30/9.
Tel 0510-48 46 68
info@lackoslott.se 
www.lackoslott.se

eng Camp ground located 200 
meters from Läckö Castle. Guest 
harbour with service building.

FILSBÄCKS CAMPING 
Familjecamping invid Vänerns 
strand. 4 km öster om Lidkö-
ping. Jämna fina gräsytor. Här 
finns bad, minigolf, boulebana, 
cykeluthyrning, minilivs, kiosk, 
gatukök och café.

Camping från  240:-/dygn
El  40:-/dygn
Campingstuga 
2-bädds från  400:-/dygn
4-bädds från  600:-/dygn

Öppet året runt.

Tel 0510-54 60 27
filsback@telia.com
www.filsbackscamping.se

eng Camp ground located 4 km 
from Lidköping.

BED & BREAKFAST

VANDRARHEM

PENSIONAT

TURISTLÄGENHETERCAMPING
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FLER ÄN 500 EVENEMANG I  
DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE! 

Evenemangsutbudet i Destination Läckö-Kinne-
kulle är stort. Med fler än 500 evenemang per år 
kan alla hitta evenemang som passar just dem. 
Allt från musikuppträdanden till marknader, fes-
tivaler, idrottsevenemang, både stora och små. 

För alla evenemang se  
www.lackokinnekulle.se/evenemang

Evenemangskalender 2017

11/3 KONSTUTSTÄLLNING EVA HILD  

Konsthallen Lidköping. Pågår till 6/5

30/3-1/4 TREND-DAGAR Lidköping

1/4 POWERMEET VÅRMARKNAD  
Sparbanken Lidköping Arena 

5/4 SVANTE THURESSON & CLAES CRONA TRIO 
Folket Hus, Lidköping 

6/4 JOE LABERO Show i Sparbanken Lidköping Arena 

8/4 UTSTÄLLNINGEN ”BILDER SOM FÖRÄNDRAR 
VÄRLDEN” Vänermuseet. Pågår till 30/4

8-9/4 PÅSKMARKNAD SPIKENS FISKEHAMN 

Delikatesser till påskbordet

11-13/4 PÅSKLOVSKUL Vänermuseet

13/4 PÅSKPARAD Götene

14/4 PÅSKMARKNAD  

Rörstrand Center med Lidköpings FK

20/4 GÖTENE VÅRMARKNAD  

Traditionell knallemarknad

21-23/4 BILBYTARHELG Lidköping

21-23/4 KINNEKULLETRÄFFEN - SM I TROLLING 

Hönsäters hamn, Hällekis

21-23/4 GEOCACHEVENT i Destination Läckö-Kinnekulle

22/4 MÅ GOTT I GÖTENE  

Ett event om livsstil och hälsa

22/4 KINNEKULLETRAMPET  

Cykelmotionslopp med start i Götene

22/4 JÄTTELOPPIS Sparbanken Lidköping Arena

22-23/4 LÖPARHELG Läckö Slott

28-29/4 DANSFESTEN I LIDKÖPINGS FOLKETS 

PARK Dans till Black Jack, Claes Lövgrens, Blender, 

Sannex, Donnez, Framed, Casanovas & Kindbergs

29/4 KONSTUTSTÄLLNING PELLE G. HANSSON 
Vigrum. Pågår till 4/6

29/4 LIDKÖPINGS STADSLOPP Löpartävling längs 

Kinneviksstranden. Start och mål på Framnäs IP

29/4-1/5 LÄCKÖ-KINNEKULLEHOPPET  
Hästtävling Lidköpings Ridhus

30/4 VALBORGSMÄSSOAFTON Hällekis Musikkår 

och våreld på Falkängens hantverksby

1/5 LÄCKÖ SLOTT & FALKÄNGENS HANTVERKSBY 

öppnar för säsongen

6-7/5 VÅRRUNDAN KINNEKULLE Första helgen i 

maj är det alltid fest i Kinnekullebygden. Konstnärer och 

hantverkare öppnar sina ateljéer. Guidningar, aktiviteter 

och musik. Samlingsutställning finns i Österplana kyrka.

6/5 VÅRRUNDEKONSERT VIKTORIA TOLSTOY 
MED BAND Hangelösa kyrka

6-7/5 INTERNATIONELL HUNDUTSTÄLLNING 

Sparbanken Lidköping Arena

13/5 KÄRLEKSFULLA LIDKÖPING  

Drop-in vigslar, Bröllopsmässa, shopping och tävlingar 

med mera i centrum

19-20/5 LIDKÖPING CITY PULL Euro Cup-tävling i 

Tractor Pulling på Lidköpings Motorsportsarena

20/5 GÖTENELÖRDAN  
Torghandel, musikunderhållning mm.

20/5 ”GASEN I BÔTTEN” Show med Magnus Athley, 

musik av Eddie Meduza i Saleby bygdegård

20/5 GÖTENE RUNDAN  

Rally med start och mål i Götene

20/5 MOPPERALLY PÅ KINNEKULLE Plocka fram 

din gamla moppe och delta, eller kom och kika på 

utställningen i Falkängens Hantverksby

20/5 FRAMNÄSREGATTAN  
Tävling med jollar Lidköping

21/5 INVIGNING AV VÄNERMUSEETS 
SOMMARUTSTÄLLNING  

”Det ligger i tiden”. Pågår till 14/8.

21/5 FÅGELVANDRING med guide. Källstorps 

vandringsleder

26/5 NATTVANDRING KINNEKULLE 1 mils 

upplevelsevandring med start vid Hällekis skola

26/5 VÅRMARKNAD LIDKÖPING  

Stadens handlare flyttar ut på torget

31/5 SVENSKTOPPEN NÄSTA – FINAL Musiktävling 

med SR Skaraborg. Dina-scenen i Stadsträdgården Lidköping

3-4/6 KINNEKULLE NATUR & OUTDOOR  

Upplev Kinnekulle med en mängd olika Outdoor-

aktiviteter i fantastisk natur. Vandra, cykla, tävla i trail 

run och upplev naturens växter och djurliv med mera.

3-6/6 SOMMARGATAN HÄLLEKIS  
Något för alla i Hällekis med Falkängen och Hönsäters 

hamn.

4/6 RAMSLÖKENS DAG Kinnekulle 

4/6 MÖTESPLATS TRÄDGÅRD  
Öppna trädgårdar runt om i Destination Läckö-Kinnekulle

4/6 RÅDARULLEN Rullskidstävling Lidköping 

6/6 FALKÄNGENS DAG OCH 
NATIONALDAGSFIRANDE Falkängens hantverksby

6/6 NATIONALDAGSFIRANDE  

på Solbacken i Götene & Lidköpings Stadsträdgård

10/6 RÅDA ULTRA löptävling

6/6 LILLA HJULAFTON Saleby

10/6 INVIGNING AV SOMMARUTSTÄLLNINGEN 
PÅ LÄCKÖ SLOTT ”Tre kronor – made in Finland”

10/6 FOTOKLUBBEN 70 ÅR  

Invigning av utställning i Victoriahuset, Läckö.

10/6 KONSTUTSTÄLLNING ERIK HÖGLUND  

Vigrum. Pågår till 23/7

12/6 SOMMARSALONGEN  
Götene konstrum. Pågår till 14/8

13/6 PICKNICK FÖR SENIORER  
Dina-scenen i Lidköpings Stadsträdgård

15-18/6 INTERNATIONAL STREET MARKET 
Internationell matmarknad vid Nya Stadens torg

17/6 KULTURBRON Torgbron i Lidköping 

17/6 VÄNERSPELEN Friidrott på Framnäs IP

17/6 KONSTUTSTÄLLNING MOA ANDERSON 

Konsthallen Lidköping. Pågår till 26/8

17/6 EL. 18/6 EM-KVAL I HANDBOLL  
Svenska herrlandslaget möter Slovakien i Sparbanken 

Lidköping Arena.

18/6 TRIATHLONTÄVLING i centrala Lidköping

23-25/6 MEDELTIDSMARKNAD vid Läckö Slott

23/6 MIDSOMMARFIRANDE Läckö Slott, 

Örthagsparken, Falkängens Hantverksby

26/6 SOMMARUTSTÄLLARE I GALLERIAN 
FALKÄNGEN Hattar, olja, akvarell, träslöjd, stickat, 

virkat, sytt, vävt m.m tom 13/8

28/6 MUSIK PÅ HANTVERKSGÅRDEN  

Limtorget i Lidköping varje onsdag tom 16/8

28/6-16/7 PATRON SKA BADA  

Esplanadteaterns sommarföreställning på Närebo

29/6-17/8 MOTORTORSDAGAR I LIDKÖPING  

Torget varje torsdag från ”Midsommar till Hjulafton” (Ej 6/7)

29/6-3/8 SOMMAR I TRÄDGÅRN Dina-scenen i 

Stadsträdgården Lidköping varje torsdag. (Ej 6/7) 

29/6-1/7 PILGRIMSVANDRING Lidköping - Läckö

april
maj

juni

juni

Geocachevent 21-23/4

Vårrundan Kinnekulle 6-7/5

Kaffekalaset 3/6

2/6 BIOSFÄRDAGEN med utdelning av Biosfärstipendiet 

3/6 KAFFEKALASET PÅ RÖRSTRAND CENTER 

3/6 VÄSTGÖTACROSSEN Lidköpings Motorsportarena

3/6 KINNEKULLESPRINTEN  

Orienteringstävling med start och mål i Hällekis

3/6 KINNEKULLE TRAIL RUN 

Vårrundan Kinnekulle 6-7/5

http://www.lackokinnekulle.se/evenemang
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9/9 I BRONSENS TECKEN  

Bronsgjutarkväll med konstnär Martin Hansson. Vigrum.

9/9 RALLY X NORDIC Nordiskt och Svenskt mästerskap 

i Rallycross på Kinnekulle Ring

9/9 KONSTUTSTÄLLNING MATS ALFREDSSON 

Konsthallen Lidköping. Pågår till 14/10

9-10/9 RETURRUNDAN Kinnekulle Byggnadsvård, 

Återanvändning och Second hand mm

9-10/9 SVENSKA UNGDOMSCUPEN  

Kanottävling i Lidan

10/9 GEOLOGINS DAG på Kinnekulle med bl. a 

Kulturarvsdagen i Råbäcks hamn

10/9 MUSEIRALLY LIDKÖPING

16/9 SKÖRDEKALAS Familjefest i Folkets Park

23-24/9 BACHO CUP Orienteringstävling Lidköping

23/9-7/10 WENNERBERGJUBILEET  
Konserter, Musikalisk Salong och andra kulturella inslag

24/9 SKARABORGSFRÄSEN  

Ungdomstävling motorcross Lidköpings motorsportsarena

29/9 – 1/10 EM I INSJÖTROLLING/
KÅLLANDSÖTRÄFFEN Spikens fiskehamn

29/9-1/10 SVENSKA CUPEN BANDY Sparbanken 

Lidköping Arena

30/9-1/10 RIKSCUP 606 Final i Lidköping

1/7 VIGRUMS VISFESTIVAL 

1/7 SOMMAR I TRÄDGÅRN  

Dina-scenen i Stadsträdgården Lidköping

1-2/7 PILGRIMSFEST PÅ LÄCKÖ  

Vandringar, musik och föredrag

2/7-16/7 PATRON SKA BADA  

Esplanadteaterns sommarföreställning på Närebo

2/7 MÖTESPLATS TRÄDGÅRD  

Öppna trädgårdar runt om i Destination Läckö-Kinnekulle

2-3/7 PILGRIMSUTFÄRD TILL LURÖ från Läckö

4/7 VETERANBILSTRÄFF Spikens fiskehamn

5/7 SOMMARMUSIK PÅ FALKÄNGEN  

varje onsdag tom 26/7

6-8/7 POWER BIG MEET  
Ett av världens största bilevent på Hovby flygfält

7/7 LIDKÖPING TRIPLE MOTOR MEET  
Motorshow med tractor pulling, rally & drifting

13/7-17/8 MOTORTORSDAGAR I LIDKÖPING  

Torget varje torsdag från ”Midsommar till Hjulafton” 

13/7-3/8 SOMMAR I TRÄDGÅRN  
Dina-scenen i Stadsträdgården Lidköping varje torsdag.

14/7 5-KVÄLLARS Orientering 

15/7 PREMIÄR LÄCKÖ SLOTTS SOMMAROPERA 
”En turk i Italien”, spelas tis, ons, fre, lör tom 5/8

21-23/7 SKARABORGSRACET  
Kinnekulles Hästsportklubb

28/7 LÄCKÖVARVET Halvmaraton i böljande 

småkuperad Kållandsönatur. Hagavallen Kållandsö.

29/7 KONSTUTSTÄLLNING GRETA BOLIN  
Vigrum. Pågår till 3/9

30/7 HINDENS ÖPPNA Simtävling vid Svalnäs

30/7 DIGGILOO Sommarkonsert slottsvallen Läckö Slott

1/8 VETERANBILSTRÄFF Spikens fiskehamn

5/8 POKER RUN i Lidköping

5-6/8 KINNEKULLE MINERAL- FOSSIL & 
SMYCKESTENSMÄSSA En av Nordens största mineralmässor

6/8 MÖTESPLATS TRÄDGÅRD  
Öppna trädgårdar runt om i Destination Läckö-Kinnekulle

7-10/8 LIDKÖPING MUSIC FESTIVAL  
Klassisk musikfestival 

11/8 UTOMHUSBIO Lidköpings Stadsträdgård

11-12/8 PORSLINSFESTIVALEN  
Hantverk och konst på Rörstrand Center

11-12/8 LÄCKÖ VISFESTIVAL

11-12/8 DANSTRÄFFEN I LIDKÖPING 

12/8 UTOMHUSBIO Lidköpings Stadsträdgård

12/8 KINNEKULLE SWIM & RUN  
Sim- och springtävling för motionärer

12/8 ELVISKVÄLL MED ”THE SUSPICIOUS MINDS” 

Vigrum

16/8 HJUBILEUM Utställning på Vänermuseet  

”Från Motorcykelns dag -77 till Hjulafton -17”

17/8 HJULAFTON LIDKÖPING  
Motorfest i centrala Lidköping

18-19/8 SCENSOMMAR I STADSTRÄDGÅRDEN 

Lidköping

18-20/8 HARLEY DAVIDSON CLUB SWEDEN 

Internationell träff i Lidköping

19/8 FRÅN BLUES TILL TAUBE  

Musik på Mariedals slott

25-27/8 MEMORY LANE  

En performanceutställning Kollängens tingshus 

26/8 SKÄRGÅRDSFEST KÅLLANDSÖ 

26/8 LILLA VÄNERSPELEN Friidrott på Framnäs IP

27/8 SEEDNINGSLOPP INFÖR 
GÖTEBORGSVARVET Lidköping

27/8 HINDENS REV – I ISTIDENS TECKEN  

Guidad naturvandring

26/8-3/9 VÄNERVECKAN  

2-7/10 LIDKÖPINGS FIKAVECKA  

Firas i caféstaden Lidköping 

6-8/10 BOMÄSSA Sparbanken Lidköping Arena

7-8/10 HÖSTMÄSSA PÅ HJELMSÄTER Kinnekulle

12/10 GÖTENE HÖSTMARKNAD  
Traditionell knallemarknad

13-14/10 & 20-21/10 SPÖK-AFTON PÅ LÄCKÖ SLOTT 

22/10 HINDENS REV – I ISTIDENS TECKEN  
Guidad naturvandring

26/10 TJEJKVÄLL LIDKÖPING

27/10 DANSFESTEN LIDKÖPINGS FOLKETS PARK 
Dans till Streaplers, Donnez, & Sannex mfl.

27-29/10 JULMÄSSA HELLEKIS SÄTERI 
20-årsjubileum 

30/10-3/11 HÖSTLOVSKUL PÅ VÄNERMUSEET 

4/11 KONSTUTSTÄLLNING EVA WILMS  

Vigrum. Pågår till 17/12 

4/11 KONSTAFTON I LIDKÖPING Konst på gallerier, 

ateljéer och kyrkor blandat med musik, dans och drama. 

11-19/11 VINTERGATAN HÄLLEKIS  
Julmarknad på Falkängen mm

12/11 LÖJROMMENS DAG SPIKENS FISKEHAMN 

Känn, kläm och smaka på Vänerns röda guld

23/11 KONSTUTSTÄLLNING JAN BERGERLIND 
Konsthallen Lidköping. Pågår till 30/12

2/12 JUL I AJAX  Gammaldags julfirande i Ajaxkvarteret 

i Lidköping 

3/12 LIONS JULMARKNAD med tomteparad 

Götene

4/12 SKYLTSÖNDAG Lidköping

4-24/12 JULSTADEN Lidköping

9-10/12 GAMMALDAGS JULMARKNAD 
KÄLLSTORPS GÅRD Lokala delikatesser och hantverk

16-17/12 JULMARKNAD SPIKENS FISKEHAMN 

Delikatesser till julbordet 

16/12 STJÄRNKLART i Sparbanken Lidköping Arena

17/12 JUL I SAGOLIKA GÖTENE

2/9 MÅ BRA I LIDKÖPING  
Välbefinnande, mat, rörelse och shopping i centrum

2/9 TRE BERG ”THE RACE”  

Motionslopp cykel över Kinnekulle

9/9 RÅDALUNKEN löptävling Råda 

9/9 KONSTUTSTÄLLNING MARIE ISAKSSON 

Vigrum. Pågår till 15/10

juni

juli augusti

september

september

oktober-december

Kinnekulle Swim & Run 12/8

Power Big Meet 6-8/7

Diggiloo 30/7

Med reservation för ändringar.

http://www.lackokinnekulle.se/
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Följ Destination Läckö-Kinnekulle på 
Facebook och Instagram. Ta del av 
nyheter, upplevelser, evenemang och 
spännande erbjudanden!

Vill du läsa mer om vår fantastiska destination gör ett besök  
på vår inspirerande hemsida: www.lackokinnekulle.se

Välkommen till  
Destination Läckö-Kinnekulle   
– en del av Västsverige

Tel: +46(0)510-200 20 
E-post: info@lackokinnekulle.se 
Hemsida: www.lackokinnekulle.se 
Facebook: www.facebook.com/lackokinnekulle 
Instagram: lackokinnekulle 
App: Läckö-Kinnekulle

Reservation för ev. ändringar. Right to change reserved. Änderungen vorbehalten. 
Foto: Jesper Anhede, Niclas Silverstrand

Öppettider MÅN–FRE LÖRDAG SÖNDAG
Jan–april  10–15 – –
Maj–25 juni 10–16 10–14 –
26 juni–13 aug 10–18 10–15 11–15
14 aug–17 sept 10–16 10–14 –
18 sept–dec  10–15 – -

Lidköping & Götene Turistbyrå
I turistbyrån, för kommunerna Götene och Lidköping med placering i 
Lidköping, köper du evenemangsbiljetter och souvenirer, bokar logi, får 
turistinformation och kan köpa paketupplevelser med boende i  
Destination Läckö-Kinnekulle. 

Fingerprint Illustrationer 2009

Lidköping & Götene  
Turistbyrå 
Nya stadens torg 
Gamla Rådhuset 
531 31 Lidköping

Hos en InfoPoint får du aktuell information om 
besöksmål, aktiviteter och serviceutbud. InfoPoints 
har samma öppettider som värdföretaget. För mer 
information, se hemsidan www.lackokinnekulle.se

Följande platser är InfoPoints:
Best Western Plus Edward Hotel, 
Lidköping 
Coop Nära, Hällekis 
Emeli ś i Spiken Butik & Café 
Falkängen, Hällekis 
Filsbäcks Camping 
Handens Hus, Medelplana 
Hellekis Trädgårdscafé & Kök 
Hotell Gustaf, Götene 
Husaby kyrka 
Hörvikens Marina, Kållandsö 
Kinnekulle Camping, Hällekis 
Kinnekullegården, Högkullen 
KontaktCenter, Lidköping 
Kronocamping, Lidköping 

Lidköpings Golfklubb 
Lundsbrunns Golfklubb 
Läckö Golf, Kållandsö 
Läckö Slott, Kållandsö 
Läckö Strand, Kållandsö 
Medborgarkontoret, Götene 
Närebo, Lidköping 
Rörstrand Museum, Lidköping 
SSW, Lidköping 
Stadsbiblioteket, Lidköping 
Stadshotellet, Lidköping 
Tempo, Lundsbrunn 
Utsikten, Kinnekulle 
Utsiktstornet, Högkullen 
Vänermuseet, Lidköping

http://www.lackokinnekulle.se/
+46(0)510-200 20
mailto:info@lackokinnekulle.se
http://www.lackokinnekulle.se/
http://www.facebook.com/lackokinnekulle
http://www.lackokinnekulle.se/

