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Text om projektet

Herrljungabygden!

Ett myller av upplevelser och fantastiska ögonblick. Och det är en delad glädje – på alla sätt. Att
upptäcka allt som finns, både här i Herrljungabygden och var du än är – under långa lediga dagar
eller genom att prioritera en extra stund i mer vardagstid.
Vi berättar här i denna skrift om Herrljunga - en bygd med ansats i det naturliga, i det traditionella
och i det ständigt nya. Vi är glada och stolta över den mångfald av upplevelser som är så kännetecknande för Herrljunga – med tema natur, kultur och mat, aktiviteter. En central bygd i alla dess
betydelser och med fokus både på nutid och framtid. En god balans mellan natural reality & virtual
reality i dess bästa mening. Energirikt med stor kreativitet och entreprenörsanda.
Herrljungabygden bjuder dig på naturscenerier. Fantastiska kulturbyggnader, platser och miljöer och människor.
Mathantverk och smakresor. Gårdsbutiker, gallerier och kreativa utflyktsmål. Upplevelseshopping. Landsbygd och tätorter i en härlig mix. Verksamheter, aktiviteter, arrangemang och events – som täcker in det
mesta. Allemansrätt med ansvar och respekt för natur och allt vad det innebär, ger rika möjligheter till
bad, fiske, cykling, vandring och många andra utomhusaktiviteter. Fika- och måltidsstunder. Boende
för korta eller längre vistelser, gärna permanent. Nära till alla lika härliga grannbygder/kommuner –
med varje bygds specifika karaktär och mångfald.
I din hand har du Herrljungabygdens broschyr – se gärna också internet för kanske ytterligare
info och inte minst – det händer ju ständigt nytt. Arrangemang och events. Adresserna hittar du i
broschyren, eller slå en signal till våra turistinfoplatser eller fråga någon av oss alla!
Omslagsbilden är vald med tanke på all den energi som inte minst naturen ger.
Detaljerna skapar helheten.

Från oss alla i Herrljungabygden (en del av oss ser du förevigade här till
höger) till er alla – Innerligt varmt välkommen att upptäcka och uppleva
Herrljungbygden!
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Herzlich willkommen
in Herrljunga!
vastsverige.com/herrljunga
Das Gebiet Herrljunga bietet seinen Besuchern herrliche
Entdeckungen und erlebnisreiche Tage. Gönnen Sie sich ein
erfrischendes Bad, testen Sie Ihr Angelglück oder unternehmen Sie eine kurze oder lange Wanderung mit einer wohltuenden Pause für das mitgebrachte Picknick. 130 km Wanderwege schenken fantastische Naturerlebnisse – entlang von Seen,
durch Ackerlandschaft, Wälder und Weiden. Fahrräder können
gemietet werden. Buchen Sie Ihre Unterkunft im Hotel, auf
dem Campingplatz oder in einem Ferienhaus.
Besuchen Sie das 4000 Jahre alte keltische Steingrab in Norra
Säm oder „Nycklabacken“, ein Gräberfeld mit 200 Gräbern aus
der Eisenzeit. Besuchen Sie die alte Kirche in Eriksberg oder
die Holzkirche in Jällby. Während des Sommers sind viele der
Mittelalterkirchen täglich geöffnet. Besuchen Sie die sogenannten „Hembygdsgårdar“, Heimathöfe aus dem 19. und 20.
Jahrhundert, wo an Sonntagen oft Veranstaltungen durchgeführt werden. Unternehmen Sie einen Ausflug zum Geburtshaus der heiliggesprochenen Elisabeth Hesselblad in Fåglavik,
und kombinieren Sie den Besuch mit einer Wanderung durch
hübsche Natur.

Erleben Sie die alte Handelsstrasse im Zentrum von Herrljunga.
Besuchen Sie den Hofladen „Äppleboden“ und kosten Sie H
errljungas Sprudelgetränke. In Ljung befindet sich der Käseladen der Molkerei Gäsene Mejeri mit köstlichen Käsesorten
aus der Region. Hofläden, Kunstgalerien, ländliches Einkaufen
von Einrichtungsgegenständen, Kunsthandwerk und Büchern –
“Taste the countryside“.
Kulinarische Erlebnisse warten auf Sie in den lokalen Restaurants und Cafés im Stadtkern und auf dem Lande. Ein Freiluftmuseum mit Miniaturgebäuden zu besuchen ist ein spannendes Erlebnis für Gross und Klein. Spielen Sie eine Runde Golf
auf dem naturschönen Golfplatz in Hudene.
Die Stadt Herrljunga und deren Umgebung verfügt über ein
breites Angebot an Kultur, Natur, Mahlzeiten und Aktivitäten.
Ein Gebiet, das von allen Richtungen aus einfach zu erreichen
ist. Die Fahrt nach Borås, Ulricehamn, Falköping und Alingsås
dauert etwas mehr als eine halbe Stunde, nach Göteborg und
Jönköping eine Stunde.

Herzlich willkommen!
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Welcome to Herrljunga!
vastsverige.com/herrljunga
The Herrljunga district offers delightful discoveries and
adventure-filled days. Swim, fish or bring a picnic basket and
take a short walk or a long hike. 130 km of walking trails offer
fantastic scenery – by lakes, through farmland, forests and
pastures. There are bicycles for rent. Book accommodation at
the hotel, campsite or in one of the many holiday cabins.
Visit the unique, preserved, 4,000 year-old slab coffin in Norra
Säm, or “Nycklabacken”, a burial site with 200 graves from the
iron age. Stop by the old church in Eriksberg or the wooden
church in Jällby. During the summer a number of the many
medieval churches are open daily. Visit the Local Heritage
Buildings from the 1800s and 1900s, “Hembygdsgårdar”,
where special events are often staged on Sundays. Take a trip
to the house where canonised Elisabeth Hesselblad was born
in Fåglavik, and why not combine this with a nature walk.
Experience the old commercial street in Herrljunga centre. Visit
Äppleboden where you can taste Herrljunga cider. In Ljung you

will find the Gäsene Mejeri cheese shop – savour exceptionally
good and locally produced cheeses from the surrounding countryside. Farm shops, art galleries, country shopping for interior
décor, crafts and books – “Taste the countryside”.
Saunter into some of the local restaurants or cafés, in town
or out in the country. An open air museum with miniature
buildings is a fun visit for all ages. Play golf amidst the natural
beauty of the Hudene Golf Course.
Herrljunga district has a lively selection of experiences with
Culture, Nature, Food and Activity themes. In every direction
the district lies only a stone’s throw from the amenities of the
nearby towns. Just over half an hour from Borås, Ulricehamn,
Falköping and Alingsås – about one hour from Gothenburg and
Jönköping.

Welcome!
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elenorkrantz.se
Storgatan 25, Herrljunga
0513-126 22
076-784 00 75
elenor.krantz@gmail.com

Ateljé-Galleri: Akvarell, acryl och keramik. Har en liten ateljé och ett
galleri som jag håller öppet efter överenskommelse. Det ligger centralt i
Herrljunga tätort - på bakgården till Skohuset. Jag jobbar som illustratör,
dekoratör, florist, designer, textningsservice och kursverksamhet i egen
regi inom akvarellmålning och kalligrafi/textning. Har haft kalligrafi
kurser i 30 år. Se aktuella kursdatum på hemsidan.
2
Swahn Krukmakeri
Storgatan 28 (källarvåning), Herrljunga
0706-44 20 89
birgitta.swahn@gmail.com

Bruksföremål och konstgods i keramik, bland annat stengods och raku.
Mestadels arbetar jag i stengods som är ett hårt, tätt gods, bränt i 1280
grader. Jag gör även mina glasyrer själv. Det är mycket arbete men väl
värt det då man får unika vackra glasyrer. Jag gör också en del rakubränningar, som är en annan teknik, som ger ett poröst, lågbränt gods med
speciella glasyreffekter. Kursledare för keramikkurser i Herrljunga och
Borås. Öppettider i krukmakeriet varierar så hör av dig innan besök.
Beläget centralt i Herrljunga, nära järnvägsstationen.

3
Biograf Saga
Storgatan 12, Herrljunga
biografsaga.se
Kontakt och bokning:
0705-420 201 eller 0735-05 98 96
boka@biografsaga.se

En charmig biograf som har det mesta. Slå er ned i bekväma stolar, se
nya aktuella filmer i unik biografmiljö, med den senaste tekniken - digitalt
ljud och digitala maskiner! Självklart säljer vi dryck, godis och popcorn.
Se vårt filmprogram på hemsidan! Kontakta oss gärna även för specialtillfällen såsom barnkalas eller andra arrangemang. Välkommen att se film i
denna k-märkta biograf med härlig karaktär från 1928!
8

Nycklabacken
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– Ett vackert namn på ett av
våra fornnordiska gravfält

Högar, domarringar, resta stenar, treuddar, stensättningar,
fångstgrop. Närmare 200 fornlämningar på ett av Västergötlands största järnåldersgravfält i antalet gravar räknat. Den
största gravhögen mäter 20 meter i diameter. Du befinner
dig då på Nycklabacken i Tarsleds socken, en mycket vacker
gräsbevuxen höjd invid ån Nossan, med lika vacker utsikt över
nejden. En av de största resta stenarna är 3,5 meter hög.
Stora stenytor, en gång i tiden sannolikt bemålade.
Nycklabacken ligger inte långt från Fölene medeltida kyrka.
Strax intill ligger också Fölene gamla handelscentrum, där
mejeriet, affären och kvarnarna låg utmed ån. Invid ingången
till Fölene kyrka finns två av Herrljungabygdens bevarade sju
(eller kanske åtta) runstenar.

5

58° 4′ 50″ N, 12° 57′ 50″ E
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Herrljunga kulturhus
– bibliotek, kulturhus och turistinformation
Bibliotek & Turistinformation 0513-17220

Herrljunga kulturhus ligger centralt i Herrljunga, ett
stenkast från kommunhuset. Här finns bibliotek,
hörsal/konsthall, Fåglaviks glasbruksmuseum samt
Artur Henriksson-rummet, som inrymmer träsnidaren
Artur Henrikssons, Vimle, Herrljunga, täljda memoarer
från uppväxt och arbetsliv i 1900-talets Sverige, sammanlagt ett 80-tal scener.
Turistinformation finns också här.
I kulturhuset arrangeras regelbundet kulturprogram för
barn och vuxna, t ex föreläsningar, författarbesök, teater,
musik, och utställningar. Några årligen återkommande
arrangemang i Kulturhuset är Konstrundan i september
och hantverkarnas Julmarknad i december.
Biblioteket har generösa öppettider och erbjuder ett stort
urval medier för barn och vuxna. Datorer med internet
uppkoppling finns tillgängliga och trådlöst nätverk för den
som vill använda egen laptop.
Biblioteksfilial finns i tätorten Ljung.
Välkomna!

Se vår hemsida för våra öppettider
i Herrljunga och i Ljung.
www.herrljunga.se/kultur
Orraholmen

9

Orraholmen ned emot den slingrande ån
Nossan ingår i ett värdefullt odlingslandskap
och är ett Natura 2000-område. Kulturmarker
med ängar och hagar.
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På våren blommar mosippa och backsippa och
slåttergubben på sommaren, gul och grann.
Orraholmen har en artrik betesmark och rester
av ett större hedlandskap. Området genomkorsas av flera stigar och motionsspår, och är ett
lika viktigt som härligt frilufts- & strövområde.
58° 04′ 16″ N, 13° 3′ 31″ E
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Hembygdsparken på Haraberget
Herrljunga Hembygdsförening
hembygd.se/herrljunga/starten-1942/
0513-108 36, månd-torsd kl. 8.00-11.00
Guidning: Iréne Ivansson, tfn 0513-214 59

I vacker natur på sluttningen mot ån Nossan vid Haraberget i
Herrljunga ligger Hembygdsparken. På den ena sidan sluttningen ligger – ett vagns- och jordbruks-muséum, byggt på plats
och invigt år 1995. I museet står den vackra ”My Lord-vagnen”
uppställd – tillverkad i slutet på 1890-talet av Hofvagnsfabriken i Stockholm, ”likvagnen” från 1920-talet, Wurst-Charabangvagnen från tidigt 1940-tal, jiggar, mjölkvagn m.fl. Alla varsamt
renoverade av kunniga hantverkare.
På den andra sidan sluttningen ligger Nya Spårabolstugan –
föreningens nybyggda kaffestuga, med uteplatsen som vetter
mot Nossan. Här ligger också Herrljungas första stationshus,
ett parhus, ett soldattorp, två små ryggåsstugor, en smedja, en
transformator och en skiftesladugård med sin tröskverksvandring, troligen uppförd under tidigt 1700-tal. Och här ligger bl.a.
socknens första skola, kvar på sin ursprungliga plats – som en
markering för Herrljunga gamla by.

Berättelserna sitter i väggarna. Prylar och ting berättar om
bygdens kulturarv. Vi som har engagerat oss i Herrljunga
Hembygdsförening berättar gärna mer, guidar gör vi också.
Promenera i parken, strosa på den lilla trollstigen runt berget,
njut av den doftande kryddträdgården, ta del av våra evenemang och ta en kopp kaffe. Under sommarmånaderna är
kaffestugan öppen på söndagar mellan 14.00 och 17.00.
Ta med barnen till parken, fika, mata änderna och lek
tillsammans i den natursköna hembygdsparken.

Välkommen!
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Fåglavik
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58° 06′ 31″ N, 13° 06′ 36″ E

- Liten plats med stor historia
Maria Elisabeth Hesselblad

”Hon är en av vår tids svenskar som fått betydelse på världsplanet, ungefär som Dag Hammarskjöld och Raoul Wallenberg”. Orden är katolska kyrkans biskop Anders Arborelius.
Maria Elisabeth Hesselblad föddes i Fåglavik 4 juni 1870 och
dog i Rom i Casa di Santa Birgida. Hennes föräldrar var Robert
Hesselblad och Catharina Pettersdotter Dag. De hade lanthandel och bodde på andra våning i samma hus, där ytterligare en
familj bodde. Huset i Fåglavik finns ännu kvar och har under
många år varit ett konstnärshem.
Enligt berättelser var Elisabeths första dag en dramatisk händelse. ”Ingen barnmorska hade stått att få” och Elisabeth var
klen vid födelsen. Gumman Stina som tagits till hjälp såg sig
emellertid ganska snart se att Elisabeth skulle bli något extra,
så hon lade henne alldeles naket på stenhällen framför den
lilla kaminen där uppe på andra våning. Modern Catharina frågade varför hon gjorde så. Jo, svarade Stina – Det här barnet
har stora prövningar framför sig, hon måste härdas i tid.”
Svårt var det att försörja en hel familj på lanthandeln i Fåglavik, glasbruket kom inte igång med sin verksamhet förrän
1874, och familjen flyttade
år 1871 till Falun.

Elisabeth växte upp tillsammans med många syskon. Redan
vid 18 års ålder emigrerade hon till Amerika för att hjälpa upp
familjens ekonomi och utbildade sig till sjuksköterska.
1902 upptogs hon i den Katolska kyrkan. Sex år senare började Elisabeth en serie resor som förde henne till existerande
Birgittakloster och hon kom att ingående studera ordens liv.
Kloster grundades senare i Schweiz och i England. Birgittinerna återförvärvade 1931 till sin stora glädje Casa di Santa
Birgida i Rom. År 1937 öppnade Moder Elisabeth ett första
kloster i Indien. Inte långt innan hon dog 1957, efter många år
av sjukdom under sitt liv, förberedde hon att grunda ett kloster
i USA. Elisabeths stora gärning var Birgittinernas förnyelse, och
återkomst till Sverige. Dessa rader - en kort inblick om Moder
Elisabeth Hesselblads liv och gärning.
Redan Maria Elisabeths farfar Johan Robert förespådde henne
ett liv utöver det vanliga, men att han alltid skulle kalla henne
för sin lilla Mia ”hur stor hon än blir”.
År 2000 saligförklarades hon av påven Johannes Paulius II och
firas sedan dess den 4 juni.
Den 5 juni 2016 samlades tiotusentals personer vid Vatikanen
i Rom då Elisabeth Hesselblad helgonförklaras av påve Franciscus. Det var första gången på över 600 år som Sverige fått
ett nytt helgon. I Fåglavik står hennes födelsehus kvar och har
öppet för besökare, en minnessten restes efter att Elisabeth
saligförklarades och den finns att besöka vid Fåglaviks kapell.
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Heliga Elisabeth Hesselblads födelsehus/Dockskåpet
Kontakt: Lisbeth Rothlin, lisbethmrothlin@gmail.com
0513-30066, Bokning: 0706 821379
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Hjärtligt välkommen att besöka Heliga Elisabeths Hesselblads födelsehus och
ta del av hennes intressanta historia. Här föddes Heliga Elisabeth 1870 och här
bodde hon fram till 1 års ålder då familjen flyttade. Elisabeth dog i Rom 1957.
Födelsehuset är också ett bevarat konstnärshem efter konstnären Jan van
den Bergen 1938-2010 och Lia Schubert 1926-1999, känd danspedagog och
koreograf som tog Jazzbaletten till Sverige.
Besök vastsverige.com/herrljunga eller Dockskåpet på facebook för aktuella
öppettider. Öppet för bokningar eller enligt överenskommelse. Entré. Välkomna!

Fåglaviks glasbruk

Glasbruket i Fåglavik hade sin tid och är borta. Kristallen den fina, har slutat att skina.
Men jag minns som det var i går, hur från månda’ till lörda’, med svett och med möda,
Dikt av Folke Mod
vi kämpade år efter år.
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Fåglaviks Glasbruk föddes faktiskt i en snödriva. Om inte tåget med bland andra grosshandlare A.M. Andersson, Göteborg, fastnat i en snödriva hade inte grosshandlaren fått
nys om de vidsträckta torvmossarna utanför Fåglavik. Herr Andersson övernattade hos
patron P.D. Wikström som var storhandlare och kunde ta emot fina gäster. Dagen efter
snöhindret tog grosshandlaren samhället i besittning och uppmärksammade då den
stora mossen norr om stationen. Han berättade för sin värd att han var
grossist i glas och hade för avsikt att starta ett glasbruk...
Läs hela historien på:

www.faglaviksglas.se

Det finns fantastiska skapelser kvar! Besök Glasbruksmuseet på
Kulturhuset, se mer info nedan

Fåglaviks Glasbruksmuseum i Herrljunga kulturhus
Tfn 0513-172 20

.
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Välkommen till Herrljunga Kulturhus och museum över Fåglaviks Glasbruks historia (1874-1980). Museet har en konstnärlig touche och en
glasbruksverkstad har byggts upp med verktyg och material bevarade
från det gamla glasbruket. Här finns även en glasutställning, där det
första och det sista glaset som tillverkades i Fåglavik ingår, samt riklig
fotodokumentation. Se även artikel om Fåglaviks Glasbruk här intill och
artikel om Kulturhuset sid 10.
Museet öppet tisdagar kl. 11-13 eller efter överenskommelse.
Entré 20 kr. Barn till och med 12 år har fritt inträde.
13

Björkekupan
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Gäsene-Herrljunga Biodlarförening

bjorkekupan@gmail.com
Ida Alfredsson 070-2485931
Gäsene-Herrljunga Biodlarförening grundades 1917 och består av tre föreningar
som fanns i dåvarande Herrljunga och
Gäsene kommuner. Vi firar således 100
års jubileum 2017!
Föreningen har femtiotalet medlemmar och verksamheten består av bl. a
nybörjarkurser för blivande biodlare,
teoretiska och praktiska biodlingsrelaterade föreläsningar, gemensamma inköp
och festliga högtidsfiranden.
Torsdagar i mars-oktober kl. 18.00–
20.00 är allmänheten välkomna till
Björkekupan, i Södra Björke, på fika och
köpa honung för den som önskar!

14

Kullings Kalvdans
- Västergötlands
landskapsdessert
kullingskalvdans.se
0702-64 25 05
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För den nyfödda kalven är råmjölken
livsviktig, i råmjölken finns hela kalvens
immunförsvar plus viktiga vitaminer och
mineraler. Av råmjölksöverskottet från
ett tjugotal gårdar runt om i Västra
Götaland bakar vi Kullings kalvdans.
Konsistensen är ett mellanting av
pannacotta och creme brylé.
Sedan 2008 finns Kullings Kalvdans
med i ”Smakernas Ark” och förärades
Gastronomiska Akademins Diplom vid
en högtidlig ceremoni i Riddarhuset,
Stockholm i januari 2013.
.
.

Gäsene Mejeri
gasenemejeri.se
0513-250 81
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Välkomna till vår ostbutik i Ljung
och upplev den smakrika osten
från Gäsene Mejeri.
Vår ostbutik är öppen måndag till
fredag kl. 9-17. Där kan du provsmaka vår närproducerade goda
ost och hitta din personliga favorit.
I butiken finns det även andra
lokala produkter.
Om man kommer som en grupp, så
finns det möjlighet att förbeställa
fika och presentation om vårt
mejeri.

GÄSENE MEJERI
– närproducerad svensk ost sedan 1931
Bland Västergötlands stengärdsgårdar och röda stugor ligger Gäsene Mejeri, en
vital åttioåring som är starkt på hugget i kampen om svenska och utländska ostälskare. Mejeriet har även sin betydelse för bygdens bevarande som urgammalt
kulturlandskap. Korna som håller landskapet öppet är mejeriets trygga mjölkleverantörer, och traktens bönder som slår vallen och mjölkar korna är mejeriets
stolta ägare. Resultatet blir ett bevarat landskap och en mycket god ost från Sveriges
minsta mejeriförening.
Det som idag är kornas betesmarker var från början gässens, därav namnet Gäsene härad.
Gåsen är också med i loggan för Gäsene mejeris ost. På 50-talet hade man drygt 900 mjölk
leverantörer, som hade några kor var. Alla i Gäsene härad. Idag är motsvarande siffra 24 gårdar
med i snitt 60 kor per gård. Alla ligger inom en 2 mils radie från mejeriet.
I Gäsene Härad går stolthet och kärlek till bygden hand i hand med en stark känsla för
produktkvalitet. Här vet bönderna att bra mjölk krävs för att få fram riktigt goda ostar.
Vad är det då för alldeles speciellt med ostarna från Gäsene Mejeri? Smaken förstås. Det rikt
varierande ostsortimentet hos Gäsene mejeri har den alldeles speciella smaken som kommer
från friskt gräs, ängsblommor och örter. Lika viktigt för smaken är mejeriets egen bakteriekultur. Gäsene älskar och vårdar sina vänliga bakterier utan vilka osttillverkningen inte skulle
kunna vara möjlig. Och framförallt skulle Gäseneosten inte smaka som den gör utan dem.
Ostarna ska helst förmedla smakupplevelser som får den riktige ostkännaren att se de bilder och
känna dofterna som inspirerade Colin Nutley att spela in Änglagård just här. Bättre än så kan det
nästan inte bli.
Gäsene Mejeri är en hyllning till traktens bönder och deras kvalitetskänsla, säger VD:n för Gäsene
Mejeri, Martin Pardell. Han är sedan 2 år VD för mejeriet och beskriver sig själv som en mat- och
smakfantast. För vår del handlar det om att alltid vilja utvecklas, hitta nya marknader och bli lite
bättre. Står vi still så går vi tillbaka. Det är allt för få som har möjlighet att köpa vår goda ost, säger
Martin. Därför gör vi vad vi kan för att nå fler, dels i Sverige, men även utomlands. Bland annat så
kan man hitta smakrika Gäsene ostar i svenskbygderna kring Chicago eller på IKEA i Hong Kong.
I USA får svenska emigranter en förnimmelse av sitt hemland och dess öppna landskap medan
Gäseneosten smälter på tungan, avslutar han.
15
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LillPuttLand
lillputtLand.dinstudio.se
0736189201
l-m.bostrom@hotmail.com

Lill-Marie bygger sin egen lilla värld i skogen. Hon bygger efter foto
och det har hunnit bli ett fyrtiotal kända byggnader från olika delar
av Sverige. Café med hembakat. Säsongsstart under försommaren
med öppet lördag och söndag 11.00-17.00, i juli månad öppet lördagsöndag & tisdag-onsdag 11.00-17.00. Övriga öppettider och grupp
arrangemang enligt ök. Julbelysningen tänds – se datum och tider
på hemsidan.
Se hemsidan för mer info och respektive säsongs öppettider.
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Trollabo kvarn
trollabokvarn.se
0513-233 24
info@trollabokvarn.se

I vår vackra kvarn med anor från tidigt
1800-tal erbjuder vi en genuin och mysig miljö där vi har café,
restaurang och konferensverksamhet hela året. Vår målsättning är
att servera god och vällagad mat som får ta tid både att laga och
äta. Vi arbetar med råvaror av hög kvalitet och så långt det är möjligt
använder vi svenska närproducerade råvaror.
Välkomna till Trollabo Kvarn i Hudene!

Jällby, fornstig och vandringsled
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I Jällby strax utanför Herrljunga gör du ditt besök i alla tiders landskap. Det är inte så
att tiden stått stilla här – det är inget museum, men väl ett levande jordbrukslandskap
med rötter i stenålder. Det märks, här finns 4000 år gamla stenkammargravar, rösen och
gravhögar som på nytt gjorts tillgängliga utmed en fornstig. På en kulle i kulturlandskapet
ligger den unika kyrkan i trä vars äldsta delar troligen är från 1100-talet.
Gå på upptäcktsfärd utmed den 3 kilometer långa fornstigen där skyltar berättar om fornminnena. Hembygdsstugan ligger vid början av fornstigen. Eller - ta en hel dagstur till fots
mellan Herrljunga och Jällby på Jällbyleden. Den börjar vid Haraberget, Herrljunga och går
via Orraholmens friluftsområde till Jällby kyrka. (10 km enkel riktning). Det finns en karta
över fornstigen – kontakta turistinformationen, se sid. 58.

Fredrik Svensson, Jällby hembygdsförening
16

Bronsspiral från hällkistan i Skogsbo och
guldspiral från hällkistan i Jällby.
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Herrljunga Golfklubb Hudene
herrljungagk.se
Kansliet 0513-239 10
I hjärtat av Västergötland hittar du
natursköna Herrljunga GK. Hos oss
hittar du en 18-hålsbana, ritad av
Jan Sederholm, som stod spelklar
1990. Banan är av parkkaraktär och
ger en utmaning oavsett vilken spel
kapacitet du än har.
Efter nio hål är du tillbaka vid klubbhuset och kan avnjuta en fika på uteserveringen. Hos oss har du möjlighet att
ta med din husvagn eller boka boende
i stugor i anslutning till klubbhuset.
Givetvis hittar du alla tänkbara faciliteter
som restaurang, shop, driving range,
puttinggreen, omklädningsrum mm.
Varmt välkommen till Herrljunga GK,
klubben med service och omtanke!

Mosslanda Pub & Konferens
mosslanda.se
22
0702-275 748
Välkommen till Mosslanda Pub &
Konferens, bara 3 km från Herrljunga
Golfklubb. Vår festsal har plats för upp
till 125 gäster, utmärkt både till stora
fester som bröllop eller i det mindre
formatet, i kombination med vår pub
i härlig engelsk stil. Vår kock löser allt
från enkel pubmeny till sjurättersmiddag. Konferensanläggning med önskad
teknik. Boendeanläggning för upp
till 24 personer, i två stugor med hög
standard.
Vi erbjuder också unika aktivitetsmöjligheter såsom golfsimulator, paintball
och femkampsarrangemang.
Se vår hemsida för årets program.

Åar:
Lidan, Nossan och Viskan
Vid platån Ekeberget i söder, 265,8
meter över havet, delar Lidan, Nossan och Viskan på ett gemensamt
källområde, för att sedan bilda sina
respektive vattennätverk.
Nossan har sitt källflöde i Nosse
källa i Borgstena. Ån rinner som en
guldtråd genom hela kommunen och
lämnar bygden i Eggvena för vidare
vattenfärd till Dettern, en vik i Vänern.
Namnet Nossan betyder ”smycke”.
Det är ett av få vattendrag i Sverige
som rinner mot norr och är ett av
Sveriges artrikaste. Här finns både
öring, lake, aspen, färna, ål, abborre
och gammelgäddor som lurar i vassen. Årligen arrangeras fisketävlingar.
Nossans dalgång fungerar också som
flyttfåglarnas ”autobahn”! Höst- och
vårtid drar fågelsträcken fram över
nejden.
Lidan letar sig lika stolt fram genom
landskapet och har en sträckning
genom Od, Alboga, Broddarp, Eriksberg. I legender från då det begav
sig berättas om att kungar och jarlar
hade sina arvegods i Gate och Ladås
i Eriksberg. En trakt ljuvlig och fruktbar på stranden av Lida å som då var
seglingsbar ända upp till gården Gate.
Fotot nedan: Vackra stenbroar över
Nossan, här vid Hudene kvarn.
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Ett jordearv

Foto: Peter Björklund

Örjan Hill, som du kan möta på guidade
vandringar i kulturlandskap, berättar...
Man skulle kunna säga att möten med människor från det
Ekonomisk hållbarhet
Tillsammans
med genuina
smultronställen
i form
gamla bondesamhället
innebär en lektion
i hållbar utveckMan behöver inte studera det äldre bondesamhället särskilt
caféer,
butiker
ling, ett begrepp somavjukonsthantverkare,
innebär en tidslinje, inte
baramatställen,
framåt
länge, innan man ser hur viktigt det var med sparsamhet och
utan även bakåt, ettmed
tänkande
generationer.det
I detperfekta
gamla området
meraöver
är Herrljunga
för på allting. Inget fick gå till spillo. Man använde så
att ta tillvara
bondesamhället tänkte man både på sina förfäder och sina
mycket det gick av djuren och växterna. Man vårdade, lagade
en picknick.
efterkommande när man odlade och förvaltade sin gård, och
Här följer
några förslag till din utflykt: och reparerade sina kläder, redskap och byggnader.
man ville hellre förbättra
än förbruka.

Social hållbarhet

Ekologisk hållbarhet

De gamla människorna visste mycket om naturen, åtminstone
så mycket som en förgången tid behövde veta för att trygga
sin existens med hjälp av naturens egen förmåga. Resurserna
utnyttjades i ett samspel med naturen. Ändå gick det fel ibland,
i överexploateringens namn med jordförstöring, erosion och
ljungspridning som resultat.

”
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Samarbete, gemenskap
och hjälpsamhet var
roten i det gamla
bondesamhället.

”

Det muntliga och skriftliga källmaterialet berättar även om
sociala relationer. Samarbete, gemenskap och hjälpsamhet var
roten i det gamla bondesamhället. Man sökte rättvisa och frihet. Närheten till naturen hade säkert en lugnande, hälsofrämjande och stärkande effekt och innebar en sorts livskvalitet.

Örjan Hill, kulturhistoriker och biolog

Skogsbo hällkista
Kontakter:
Birgitta Fredriksson
0513-723 08
Alf Johansson
0513-721 55
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58° 0′ 11.76″ N, 13° 11′ 58.37″ E

Fransk-svensk design

Länge hade Johan Andersson i Skogsbo
haft i tankarna att flytta det där stenröset i
åkern. Året är 1910. När arbetet är gjort är
fyndet ett faktum.
Det dröjer dock några år innan det är dags
för själva utgrävningarna under ledning
av arkeologen Sune Lindqvist. Johan och
hans son Ture hjälper till. Hällkistan friläggs
från jord och fram träder två kammare. Ett
gavelhål, ett hål 35 cm i diameter bildat av
ett urtag i två stenar, delar de två kamrarna
åt och är samtidigt ingången till den större
kammaren. I hällkistan finner man en
mängd föremål, 99 st. Några ben, 19 dolkar
av flinta, pilspetsar, smala skifferhängen,
ett mindre armband av brons, en bronsspiral och tre lerkärl. Ett av lerkärlen var helt
intakt - nu efter 4000 år.
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Dolkar, pilspetsar i flinta, ett bronssmycke, flera lerkärl, varav ett ännu
helt intakt efter 4000 år är några
av fynden vid utgrävningarna år
1913 av Skogsbo Hällkista. Idag
är alla dessa föremål på Historiska
Museet i Stockholm. Hällkistan har
två kammare. Den ursprungliga
ingången är på gaveln. Bland gröna
ängar och betande kor i Skogsbo
finner du ingången till denna svunna
tid. En mycket väl bevarad grav med
mycket att berätta. Där kan du krypa
ner och verkligen känna historiens
vingslag. Norra Säms Hembygds
förening förvaltar och visar den
gamla graven. Välkommen!

Duveredskött
Duvered 1, Öra
070-3101065
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Är du nyfiken på att se djur på
riktigt nära håll? Känna en kossas
solvarma päls, ett fårs buffande
nos, titta på hönorna som pickar i
trädgården? Hos oss får du möta
djuren, se hur de lever och har det
i hagmarkerna. Vi värnar om våra
djur från födseln och livet igenom
och är måna om att det i slutändan
ska bli kvalitetsprodukter. Du kan
köpa med dig lamm- & nötkorv eller
skinnprodukter hem och du kan
beställa köttlådor för avhämtning.
När vill du komma? Ring oss, vi har
öppet enligt överenskommelse.
Duveredskött förmedlar bra mat
med en upplevelse. Vi ses!
Följ oss på Facebook: Duveredskött

Idag förvaras föremålen på Historiska
Museet i Stockholm. Den ursprungliga
ingången till hällkistan är på gaveln. En av
takstenarna är borttagna, vilket möjliggör
för den vige att ta sig nedför en liten trappa,
ner inunder några ton stora stenblock.
Tiden står plötsligt stilla. Vem var de och hur
levde de sina liv – då för 4000 år sedan?

Alf Johansson, i Skogsbo,
sonson till Johan Andersson.
19

Hägna Gammelgård
Kontakt Holger Sandin
0513-603 02
070-593 05 40
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hembygd.se/gasene
info@gasene-hbf.se
Hägna Gammelgård omfattar den
gamla gästgivargården från slutet
av 1700-talet samt ett antal andra
gamla kulturbyggnader som flyttats
dit. I byggnaderna finns samlingar
av gamla bruksföremål, verktyg och
redskap, som till största delen skänkts
av bygdens folk. Visning sker vid de
hembygdsdagar som vi anordnar under
sommarhalvåret, se hemsidan och evenemangskalendrar. Då demonstreras
också gamla hantverk och arrangeras
utställningar samt underhållning och
servering. Kontakta oss gärna också för
guidade visningar vid andra tillfällen.
Välkomna önskar Gäsene Hembygdsoch Fornminnesförening!
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Gäsene Tingshus
Tingshusstiftelsen
Kontakter:
Barbro Bengtsson
076-1460828
Rolf Helmersson
0703- 673081
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Gäsene Tingshus, kulturminnesmärkt,
med unik autentiskt bevarad tingshussal från 1700-talet, på urgammal tingsplats. Tidigare var tingen ambulerande
inom häradet. Vid tinget den 19 juni
1644 anges Ljung för första gången som
”rättan tingsstad”. Efter ett beslut av
Kung Maj:t påbörjades 1774 uppförandet av den nuvarande byggnaden (första
våningen) och den togs i bruk 1776.
Sista tinget hölls i december år 1947.
Besök också det gamla häradshäktet
där hålet i cellens tak minner om 1898
års spektakulära rymning.
Guidade visningar och arrangemang!
.

Guldsmedsgårdens
Pionodling
guldsmedsgarden.se
0730-420 737
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bjorn@guldsmedsgarden.se
Besök ett blomsterhav på Guldsmedsgårdens Pionodling, blomningstid från
maj–juli. Även guidning av grupper. Pioner är en idealisk blomma för nordiskt
klimat. Här hittar du även perenner och
trädgårdstillbehör.
Välkomna!
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Textil i Od
076-248 78 50

Utförsäljning av hemtextil, gardinstänger, lampor, skärmar, bädd, bad och
mycket mer. I en liten kyrka i byn Od hittar ni denna lilla textilbutik. Vi startade 2014 som en tillfällig utförsäljning men som sedan dess blivit mer en
regel än ett undantag. Vi växer vidare tack vara alla fantastiska kunder.
Öppettider (alla helgfria) Tors 10-19 Fre Lör 10-16
Varmt välkomna till oss!
Ulrika & Joakim

Crea Diem Bokcafé & Turistinformation
Kyrkbyn i Od
creadiem.se
0513-600 29
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Crea Diem – Ett utflyktsmål och mötesplats i härlig kulturmiljö. En kopp
kaffe, fika, en maträtt, vår hjortronglass eller en cappuccino. Allt hemlagat
och hembakat. Slå dig ned i bokcaféets glasveranda eller utomhus en
sommardag. Utställningar och kulturevents, seminariehelger och bok
mässehelger. I vår bokbutik finns nyutgivna böcker, tema inspiration och
reflektion. Välkommen att kontakta oss för grupparrangemang, konferenser och möten! Crea Diem Turistinformation bistår med tips och idéer för
ditt besök. Cyklar finns att hyra. Stugor att boka. Varmt välkommen!

Cykelorientera!

Cykelorientera! Ta med familj och vänner, barn och alla du känner. Köp cykelorienteringskarta, cykla på småvägar förbi åkrar, ängar, sjöar i ett varierat landskap i Herrljunga- och
Ulricehamnsbygden. På www. vaststverige.com/herrljunga hittar du info om var du köper
den - eller så kontaktar du turistinformationerna, se sid. 58.
1. Välj den sträcka du vill, återkom nästa gång och ta nästa cykelsträcka.
2. Lokalisera var fotografierna är tagna.
3. Sänd in kartan när du är klar. Du är då med i utlottningen av fina presentkort. 		
(Dragning 1 nov. årligen).
ig
der Red
Foto: Pe

Har du inte möjlighet att cykla? Vandra istället - eller ta dig runt på det sätt du har
möjlighet till.

Härliga cykeldagar med tid för upptäckarblick!
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Herrljungabygden

- en anrik bygd där nya
generationer tar vid i
de Gröna näringarna

Naturens rikedom står i centrum för de gröna näringarna. Vi
har ett ansvar att ta vara på vad naturen och jorden ger men
ansvaret innebär också att vi brukar och förvaltar inför framtiden. Det värdefulla arvet att lämna över natur och jord till de
kommande generationerna så att de också kan fortsätta inom
de Gröna näringarna och producera råvaror av samma höga
klass som idag.
Herrljungabygden med sitt omväxlande landskap ger oss rikt
utbud av goda, närproducerade matvaror såsom ost, mjölk,
grädde, kött och korv av olika slag, honung, saft, drycker,
marmelad, sylt, potatis, grönsaker, bröd, kalvdans och mycket
annat finns lokalproducerat och erbjuder ett fantastiskt smörgåsbord. Mångfalden erbjuder något för alla, såväl besökande
som bygdens invånare.

Naturen och det öppna landskapet gynnas av den verksamhet som bedrivs och det ger möjligheter till att kunna njuta av
utsikten runt om i bygden. Kor som betar i hagmarken är en
fridsam och vacker syn. I bakgrunden breder sig granskogen ut
och hade det inte varit för korna så hade skogen tagit över hagmarken och vi hade förlorat ett en vacker hagmark där faunan
är gynnsam för många växter och djur.
Skogen är en annan viktig näringsgren i vår bygd och ofta ett
komplement till jordbruket. Den ger oss virke och massaveden
ger efter förädling papper av olika slag. Det som inte passar till
timmer eller massaved blir till ved för egen uppvärmning eller
som en extra inkomstkälla. Idérikedomen är god i vår bygd och
ger oss möjlighet att fortsätta hålla en levande bygd levande
med en positiv framtids syn.
Många av bygdens ungdomar väljer att slå sig ner hemmavid
eller återvända då det är dags att slå sig till ro och bilda familj.
Nya hus byggs, gamla renoveras och hus som stått tomma tas
åter igen i bruk. Distansarbete har underlättats via den fiber-
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dragning som skett runt om i bygden. Utveckling och modernisering inte minst av jordbruket har gett andra möjligheter och
kräver hela tiden nya kunskaper och kompetenser, vilket ger
nya arbetstillfällen.
Vår bygd ger fantastiska rekreationsmöjligheter för både
besökare och invånare. Genom att stötta de lokala näringarna
kan vi bidra till att det förblir så och att bygden blomstrar. Arvet
att vårda och förvalta går hand i hand med att utveckla och
förädla inför framtida generationer.
En levande bygd är en bygd med goda framtidsutsikter!

LRF Kommungrupp i Herrljunga
Kurt Hårsmar

Foto: Peter Björklund

Remmene

Remmene skjutfält
med sin breda flora och
fauna är ett populärt
utflyktsmål.
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Fluxfallet är fantastiskt vackert och det
är en mäktig känsla att stå nedanför.

Fluxfallet
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57° 55′ 17″ N, 13° 5′ 53″ E

Biståsabäckens framfart nedför Fluxbergets stup är imponerande vid högvatten. Vintertid skapas en vackert isskulpterad bergsvägg. Från toppen har man en vidunderlig utsikt
över Stensjön och ett skogslandskap. En lite brant naturstig
leder ned till bergets fot – med en spektakulär vy över fallet.

Ramlamossen, Svartesjö
Ramlamossen och
Svartesjö är ett natura
2000-område. På mossen
växer låga tallar och här
hittar man växter såsom
ängsull, flaskstarr och myrlilja.
Mossen får besök av trana,
ljungpipare, storspov och
tofsvipa m fl fåglar. Spångad
led i en spektakulär miljö
utöver mossen till Svartesjö.
58°3.567’N 13°12.751’E
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Bruse Design/ Lena Magnusson
brusedesign.se
lena@brusedesign.se
0736-457070
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Keramikverkstad på gården Bruse. Egendesignade konstföremål som
stora musslor, härliga växter, krumelurer, fåglar till trädgården med
mera. Målningar, både i keramik och andra tekniker. På gården finns
den gamla fårrasen Åsenfår och ibland även lammskinn.
Öppettider se hemsidan eller nå mig på mobilen eller sms.
Välkomna!

Galtholmen Gårdsbutik
galtholmen.se
033-267 005
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Här på Galtholmen pågår det aktiva gårdslivet ständigt. Våra marker
hålls öppna av tackor o lamm, våra Black Angus och hästarna. Hönorna
skrockar förnöjsamt på gårdsplanen och bina pollinerar våra fruktträd
och bärodlingar. Djuren går ute året runt och lever efter sina naturliga förutsättningar så långt det är möjligt. I vår lilla gårdsbutik säljer vi det som
gården genererar; bland annat lammkorvar, rökt lammkött, lammskinn,
marmelader och nötlådor. Från jord till bord med högsta tänkbara kvalitet.
Naturbeteskött som är ostressat och hälsosamt att äta. Vår filosofi är att
det vi tillverkar själva skall komma från gårdens marker. Lokalproducerat
helt enkelt! Öppet: Lördag och söndag kl. 12-16. Välkommen!
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Monica Sandin
Östersannum 6, 52496 LJUNG
0513-600 81
monicasandin.se

Målning, stickning, broderi, lappverk (kviltade). Alltid öppet när jag är
hemma och det är jag för det mesta. Välkommen önskar Monica!
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store-garden.com
Insta:@storegarden
FB: storegården

På landet: Örum Storegården, 524 96 Ljung (Alboga)
mån-fre 11-17 / lör 11-14

store-garden.com
Insta:@storegarden
FB: storegården
36

I stan: Lilla Brogatan 26, 503 35 Borås
mån-fre 11-18 / lör 11-14
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– Erikska ätten och Sveriges historia

Eriksberg
37

58° 01′ 49″ N
13° 16′ 17″ E

Förutom vackra naturupplevelser erbjuder Eriksberg historia
som går tillbaka till den tid då Sverige grundades. Eriksberg
har genom århundraden varit förknippat med den Erikska
kungaätten. Man tror att detta har varit ättens födelseort och
att den mytomspunna Erik den Helige på sitt arvegods här lät
påbörja uppförandet av Eriksbergs gamla kyrka, en byggnation som efter hans död slutfördes av hans son Knut Eriksson
(kung 1167-1196). Att den vackra medeltidskyrkan har byggts
av stormän vittnar det ovanligt långa långhuset om och att
Knut Eriksson har bott i Eriksberg råder ingen tvekan om, då
det i gamla Västgötalagen står skrivet att ”Knut Eriksson lät
sitt liv i Eriksberg.”

Eriksbergs gamla kyrka

Eriksbergs gamla kyrka, från mitten av 1100-talet, är en av
Sveriges bäst bevarade romanska absidkyrkor och var Eriksättens familjehelgedom. Kyrkan har unika väggmålningar i
romansk stil som varsamt återställts och åter kan skönjas, om
än fragmentariskt. Kyrkmålningarna är bland de äldsta i sitt
slag som bevarats i vårt land. Altaret i den vackra medeltidskyrkan är ursprungligt och har en relikgömma. Ovanför altaret
finns ett mycket säreget absidfönster som en himmelstrappa
(Jacobs stege) leder upp till. I kyrkan kan man också beskåda
en kopia av ett relikskrin vars original återfinns på Statens
Historiska Museum i Stockholm.
Originalskrinet såldes för 600 kronor under nödåren i slutet av
1800-talet. Det räknas nu till en av Sveriges förnämsta kyrkliga
konstskatter från 1100-talet. Skrinet skall enligt uppgift ha
skänkts av biskop Bengt den Gode (1150-1180). Predikstolen
daterad 1574 anses vara den äldst bevarade i landet. Två
stigluckor från 1700-talet leder in till kyrkogården. Eriksbergs
gamla kyrka är under tiden 1/5–30/8 öppen för allmänheten
klockan 9–19.

Eriksbergs nya kyrka

Eriksbergs gamla kyrka blev med tiden för liten och genom
en donation kunde en ny kyrka med plats för ungefär 700
personer byggas. Det kan tyckas att kyrkan var överdimensionerad men den, som ursprungligen var tänkt att betjäna tre
socknar, byggdes slutligen enbart för Eriksbergs församlings
räkning. Tack vare donationen och enormt stor arbetsinsats
från församlingsborna uppfördes den nya kyrkan efter ritningar
av arkitekten Helgo Zettervall från Lund.
Eriksbergs nya kyrka, som invigdes 1885, används numera
endast vid större bröllop, luciafirande, skolavslutningar och
konserter medan övriga förrättningar sker i den gamla medeltidskyrkan, som idag är en av de mest sevärda tempelklenoderna i Skara stift.
26

Eriksbergs Kulturoch Intresseförening
0515-43103
070-324 30 12
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eriksbergskultur@live.se
eriksbergskoif.se
I Prästgården mitt emot gamla
kyrkan tar Eriksbergs Kultur- och
Intresseförening emot gästande
grupper. Önskas guidning hänvisas
till audioguidning i kyrkan.
Prästgården, som kan hyras helt
eller delvis, lämpar sig väl för
arrangemang kring bröllop, dop,
fester av olika slag, minnesstunder
och som möteslokal.
Utöver kulturarrangemang och andra aktiviteter anordnar föreningen
servering i samband med att turister
besöker Eriksberg (grupper).
Föreningen erbjuder också övernattningsmöjligheter i Prästgården för
turister och vandrare längs pilgrimsleden genom Herrljunga kommun.
Varmt välkomna att boka!

Alboga plantskola
albogaplantskola.se
0513-60097
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Albogaplantskola@hotmail.com
Mitt bland skog, ängar och slingrande
landsvägar mellan Herrljunga och
Ulricehamn finner ni Alboga Plantskola.
Vi är ett familjeföretag som odlar upp
sommarblommor och har även ett
brett sortiment av blommor de andra
årstiderna också. Botanisera er bland
vackra växter, planteringar, örter och
andra ting. Eller besök oss för att bara
njuta av den härliga miljön och atmosfären i växthuset.
Titta in i vår gårdsbutik där även
Albogachoklad håller till. Ni hittar oss
på facebook och instagram. Besök vår
hemsida för att finna öppettider.
Vi tar emot bröllopsbinderier och
sorgbinderier.
Varmt välkomna till oss!

Albogachoklad
albogachoklad.se
albogachoklad@hotmail.com
39
0703-02 07 68
Här tillverkas handgjorda praliner, tårtor, smörgåstårtor och andra bakverk
helt från grunden och med ekologiska
och närproducerade råvaror, helt utan
tillsatser och färgämnen. Allt är färgat
och smaksatt med naturens egen palett. Min tanke är att skapa något gott
och samtidigt värna om naturen. En
ren njutning. Varmt välkomna med er
beställning eller besök vår natursköna
gårdsbutik i mitten av Västra Götaland
- Alboga. Jag gör även bröllopstårtor,
doptårtor och skräddarsyr helt efter
era önskemål. Passa även på att göra
ett besök i Alboga Plantskolas mysiga
växthus som är i direkt anslutning med
gårdsbutiken. Ni hittar mig även på
facebook och instagram.

Hallanda Säteri, Broddarp
hallanda.se
info@hallanda.se
070-333 75 04
070-56 83 100
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Sätesgården Hallanda omnämns redan
på 1400-talet men är troligen betydligt
äldre. Idag hyrs huvudbyggnaden ut till
turister. Gårdsbränneriet erbjuder guidningar med sin unika historia och för
den jaktintresserade erbjuds arrangemang kring småvilt och råbocksjakt.
Boende, 350 kvm med flera sovrum
och rymligt lantligt kök. Ofta gästar oss
familjegrupper eller kompisgäng. Veckovis eller för aktivitetshelger. Ni kommer
hit ett gäng och badar i badtunna, lagar
god mat och kan slappna av. Vintertid
finns skidåkning i närheten och sommartid härliga utflyktsmål, inom den
närmaste radien av en timma flera
stora och många små turistattraktioner.
Välkomna önskar Ingela och Torbjörn!

Välkomna! Martina
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Vackert, fräckt, smittande
och ljuvligt!

Konst och hantverk är en självklar del av en levande och trivsam kommun.
Fantasi, skönhet och kreativitet! För intresserade finns det möjlighet att
besöka flertalet ateljéer och verkstäder med konst och hantverk när som
helst under året. I Herrljunga kommun har lokala konstnärer inbjudits att
bidra med utsmyckning i olika offentliga lokaler som till exempel vårdcentral, skolor, kommunhus, brandstation och begravningskapell.
I Herrljunga konsthall visas konstutställningar årligen. Företag och föreningar arrangerar temadagar med gästande konstnärer och hantverkare
runt om i Herrljungabygden. Konst- och Hantverksrundan första helgen i
september varje år ger många möjlighet att se och uppleva bredden och
rikedomen inom konst och hantverk i vår vackra bygd. Även det skrivna
ordet, berättelserna och musiken har sin givna plats i Herrljungabygden.

Lyssna på kören Viseversa. Rock´n roll finns i många skepnader som Ted
Fransson med banden Buck eller Gamla Pengar, fränare drag har hårdrocksbandet Debbie Ray. Klassisk musik. Jazz. Coverbanden är fler än handens fingrar. Rockmaster med Teddy Hill är en välkänd grupp och sångaren
Peter Danielsson i Schytts, uppträder i olika sammanhang. Hovorganisten
Mary Ljungqvist Hén är från Herrljunga.
Och inte minst - Herrljunga Musikskola erbjuder undervisning i musik för
alla åldrar, från och med förskoleklass till och med vuxenålder.
Låt dig påverkas av all den fantasi och kreativitet som bjuds!

För tider och platser se: www.vastsverige.com/herrljunga

Nyfiken på konst och hantverk i Herrljungabygden?
Konst & Hantverksrunda i Herrljungabygden.
Alltid första helgen i september!

herrljungakonstrunda.nu

Samlingsutställning i konsthallen i Herrljunga kulturhus och
öppna ateljéer i hela Herrljungabygden under lördag och söndag
kl 11-17. Varmt välkomna att besöka oss! Till varje konstrunda
tas en karta fram, där alla medverkande presenteras. Karta finns
att ladda ner från hemsidan, samt så finns den att hämta på
Herrljunga kulturhus och hos de olika ateljéerna. Välkommen!
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Grovare Lamm & Handel
grovare.se
0704-64 51 61
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Besök den gamla lanthandeln i Grovare! Här hittar du presenter, konsthantverk, gårdsprodukter som lammskinn, korv, rökt kött och lammlådor.
KRAV-godkänt! I vårt kafé kan du sitta ner i lugn och ro och njuta av en
lättare lunch, kaffe eller te med hembakat. Sköna dagar kan du sitta
på vår uteservering och njuta av våra får på bete. Kom med ditt ”gäng”,
förening eller förlägg ditt kalas, fest eller konferens/möte hos oss. Under
februari-december arrangerar vi olika evenemang såsom musik, föreläsningar, utställningar och liknande. Öppettider se hemsida.
Vi finns på Facebook! Varmt välkommen hälsar Marie Arturén!
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Avelsås Naturhem
Nedre Avelsås 104, Grovare
0706-341916
avelsasnaturhem.se

Den personliga gårdsbutiken och trädgårdscaféet med lantlig charm
och känslan av ”hemma hos oss”. Här hittar du en härlig blandning av
gårdsprodukter som lammkött, korv, lammskinn, hantverk och inredningsdetaljer för hem och trädgård. Från växthuset och trädgården
levereras hemkokt saft och sylt och sommartid serveras kaffe och våffla.
Varmt välkomna önskar Lotta och Morgan. Öppettider april-dec söndagar
kl 11-16 eller enligt ök, är vi hemma öppnar vi gärna butiken!
(För vissa undantag se hemsida.)

Högagärde, Grovare
hogagarde.se
0730-20 44 94
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På gården tillverkas keramik i ladugårdens verkstad, både bruks- och
konstföremål. Under året arrangeras kurser och utställningar. Boende:
Hos oss bor du lantligt i rofylld miljö, med härliga skogar, ängar och
hagar inpå knutarna. Sjön Grosken ligger ca. 200 meter från gården och
här kan du och paddla kanot och fiska. Du hyr hela huset veckovis med
självhushåll. Det finns mycket att se och göra i trakten och vi hjälper
gärna till att planera er vistelse hos oss.
Välkomna, Maria & Anders
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www.vastkuststiftelsen.se
www.vastsverige.com/herrljunga

Två av våra vackra naturreservat
Stora Mollungen i Od
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Naturreservatet Stora Mollungen i Od, 171 ha, är ett av de nordligaste, friväxande bokskogarna i landet. Skogen är gammal och
lövskogssalarna skiftar vackert efter årstidens färger. Promenadstigarna är på våren inbäddade i en fantastiskt blomsterprakt av
vitsippor, och här och var hävdar sig likaså blåsipporna. Naturreservatet har en mycket artrik flora och fauna. En rik och exklusiv
insektsfauna med flera skyddsvärda arter finns också. Likaså
sätter de många fågelarterna sin prägel på naturreservatet.
Utsikten från Kvarnberget är milsvid. Stora Mollungen i Od är
ett gammalt frälsehemman och inom området finns många
kulturlämningar från såväl historisk som förhistorisk tid.
Stora Mollungens Naturreservatet genomkorsas av vandringsstigar, som också är en del i en 13 km lång cykel- och
vandringsled runt sjön Sandsken. Årligen arrangeras guidade
vandringar i reservatet.
Bänkar. Infotavlor. Parkering. WC.
Vägbeskrivning: Ta av mot Mollungen/Sandsken utefter vägen
Od-Borgstena. Parkeringsplatser finns på två platser inom
reservatet, dels på den gamla åkertegen öster om bokskogen
och gården Stora Mollungen, dels norr om gården och allmänna
vägen.

Molla Bokskog, Hult
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Naturreservatet Molla bokskog - Hult, ungefär 30 hektar, ligger
på sluttningen ned mot Mollasjön. Den äldsta delen av skogen
har anor från 1600-talet. Många av bokarna är mycket gamla.
Reservatet omfattar även en björkhage och lövskog. Vid en
vandring i sluttningen ned mot sjön kan man om våren finna
rikligt med vitsippor, blåsippor och lundstjärnblomma. På de
gamla träden har noterats mindre vanliga arter som till exempel lunglav, korallblylav och mossan späd frulania. Till häckande fåglar hör arter som spillkråka, stenknäck, stjärtmes och
grönsångare. I området finner man de väldoftande och snarlika
orkidéerna nattviol och grönvit nattviol. Vid Hult övergår en del
av sluttningen i en femtio meter hög blockrik bergbrant. I södra
delen av reservatet parkeringsplats, med infotavla. Markerade
stigar och spänger finns i bokskogen. Hultleden (1,7 km) går
genom naturreservatet.
Med start vid Hult startar Fjällastigen, en 10 km lång vandringsled som knyter ihop Hultleden med Mollaleden (5 km),
ett nätverk av vandringsleder som passerar flera sjöar i ett
kulturlandskap.
Till Molla bokskog, Hult: Utgå från Mollaryd, utmed väg 183
söder om Molla. Passera järnvägen och tag efter 500 m vänster då vägen delar sig. Parkeringsplats med informationstavla.

En hälsning från Länsstyrelsen: Känn er välkomna att besöka naturreservaten men tänk på att det inte är tillåtet att framföra
motordrivet fordon, rida, medföra okopplad hund, göra upp eld, tälta, plocka, insamla eller gräva upp växter.

Foto: Peter Björklund
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Stålarp Islandshästar
stalarp.se
0739-907450
stalarp@hotmail.com
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I den lilla byn Mollaryd, mittemellan Borås och Herrljunga hittar du mig,
Hanna Ulfsbecker och mina Islandshästar. Jag är utbildad ridlärare för
Islandshäst och erbjuder ridskola, turridning, ridläger och kurser.
Mollaryd är kuperat och har ett böljande landskap med mycket lövträd
och sjöar, hos oss hittar du välutbildade hästar med bra gångarter som
är trygga att rida. Unna dig ett besök hos oss, vi har fantastiska ridvägar
och våra hästar har härlig tölt!

TuaCultura
tuacultura.se
070-399 54 35
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I Vesene kokar jag marmelader i små satser i riktiga koppargrytor utan
onödiga tillsatser. Min vetgirighet är hemligheten bakom mina smaker,
och det är kanske därför flera av mina marmelader har blivit belönade
med guldmedaljer i svenska mästerskapen i mathantverk? Min drivkraft
är att ta till vara på frukt, bär och grönsaker, som jag gärna odlar själv.
Stoltheten över hantverket ryms i varje burk. Intill gårdsbutiken ligger
den dygnetruntöppna Äggomaten, från vilken du köper färska ägg
med dig hem.
Tua Wigforss.
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Galleri Törestorp
Anna-Lena Frid, Mollaryd, Törestorp 2
0703-50 43 11, annalena.frid.52@gmail.com
annalenafrid.wordpress.com

Min ateljé och galleri har jag hemma på vår gård i Mollaryd som ligger
mellan Borås och Herrljunga på väg 183. Jag målar akvarell och mina
motiv är främst landskap, blommor, bär och frukter men även annat för
jag tycker om att variera mig. Vår gård ligger i ett öppet landskap nära
bokskog Hult och Mollasjön inte långt borta. Vår stora trädgård är full av
blommor, fruktträd, odlingar och växthus med bla tomater och blå druvor.
I vår lilla by finns vandringsleder bla Fjällastigen, ett litet café som har
öppet en del sommarhelger, en gård med islandshästar och en liten
heminredningsbutik. Vill ni besöka mig så hör av er för jag har öppet när
jag är hemma. Varmt välkommen!
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Frivolten Cup – Gymnastikklubben Frivolten har stor
verksamhet med internationellt utbyte på elitnivå.
Foto: Frivolten.

Idrottsliv i Herrljungabygden
Intresset för idrott har alltid varit stort, såväl att utöva som att
följa som åskådare. De stora idrottsevenemangen har alltid
följts med full uppmärksamhet i media. Först i tidningar och radio, och sedan slutet på 1950-talet via TV. De bästa atleterna
blev genast stora idoler, och många ville genast spontant prova
på att träna och tävla i idolernas idrotter. På så vis samlades
ungdomar, först spontant, för bollspel, friidrott, brottning mm,
för att därefter starta upp en aktiv förening som bas.
Så började idrottsrörelsen i början på 1900-talet och så fortsätter det ännu idag, som bra nutida exempel är innebandy.
Herrljunga och Gäsenebygden är inget undantag. På landsbygden samlades man på lämpliga utomhusytor eller i bygdegårdar för att tävla i fotboll, friidrott, skidor, bordtennis mm.
Så småningom bildades föreningar nästan i varje socken.
I Herrljunga fanns en idrottsförening redan i början på 1900talet. En av medlemmarna Janne Dahl deltog i olympiaden
1912 som spjutkastare.
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Den gamla sporthallen blev klar 1938 och blev ett stort lyft
för idrotten i Herrljunga. In flyttade brottning, tennis, gymnastik, bordtennis med mera. Detta bidrog givetvis till att Roland
”Herrljunga” Karlsson blev svensk mästare i brottning, och
Herrljunga Tennisklubb svenska tennismästare.
Numera huserar Frivoltens trampoliner i lokalerna, tillsammans
med Jujutsu. Den största idrottsframgången för Herrljunga genom tiderna har Johan Blomdahl, genom att bli världsmästare
i Jujutsu 1996.
Senare tillkomst av simhall och ny idrottshall i Herrljunga har
bidragit till utveckling av idrottslivet. Bordtennis, badminton,
handboll, innebandy och futsal har fått bra möjligheter. På motsvarande sätt har betydelsen av sporthallen i Mörlanda varit.
Tennisklubben i Herrljunga har byggt ny tennishall.
Fotbollsanläggningarna har utvecklats mycket genom åren,
och är idag exempel på perfekt skötsel på ideell bas. Flera
allsvenska spelare har fostrats i Herrljunga kommun.

Främst är Samuel Holmén från Annelund, med landslagsmeriter
och numera Turkietproffs.
I Hudene ligger golfbanan inbäddad i lövdungar och böljande
landskap. En naturupplevelse väntar förutom golfspelet. En ny
isbana med fullskalig hockeyrink har kommit på plats under
vintern 2014 vid Altorp. Kan användas vinter för issporter, och
övrig tid för exempelvis inlineåkning.
Vid natursköna Sämsjön arrangeras årligen distansrittstävlingen
Sämsholmsritten. Ett arrangemang som lockar många ryttare från
den svenska distanseliten, till ”ridsportens maraton”, för årets
första kvaltillfälle. 2013 års juniormästare blev Linda Johansson
från Herrljunga.

Aktiva sporter i Herrljungabygden

Aktiva sporter idag är badminton, bordtennis, boule, brottning,
bowling, cykel, dans, fotboll, friidrott, golf, gymnastik, handboll,
innebandy, issport, jujutsu, konstsim, motorsport, orientering,
ridsport, skidor, tennis och trampolin. Bland större arrangemang
kan nämnas Frivolten Cup med internationellt deltagande i trampolin, Ciderspelen med över 1000 matcher bordtennis, Herrljunga
BTK. Kullingstrofén för rally, en rallytävling av hög klass arrangerad
av Kullings MS. Fotbollslag i högst serie är Frisco Dam i division 2.
Runt om i kommunen finns gott om plats att utöva idrott och
friluftsliv, såväl organiserat som spontant. Se mer om detta på
hemsidan www.herrljunga.se

Mörlanda Bowling & Café
morlandabowling.se
0513-50008
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Mörlanda Bowling & Café – den självklara
mötesplatsen och valet om du vill bowla och
äta något gott därtill.
Utmana familj och vänner i bowling, sitt ner i
vårt café och njut av en fika eller en bit mat
På fredagar ordnar vi med AFTERWORK
16-20. Avnjut något gott från vår meny eller
våra omtyckta bufféer som serveras mellan
17-20. Vi fixar allt från gästevents till barnkalas.
För aktuella öppettider besök vår hemsida eller
ring oss så hjälper vi dig att arrangera en
bokning för dig.
Varmt välkomna!

Gunnar Ingvarsson
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Fokus på
Herrljungabygden!

Som stolt representant för näringslivet i Herrljunga kommun, vill jag lyfta fram den företagaranda och korta beslutsvägar som är något av ett signum för kommunen. Vi vill alla
ha ett levande näringsliv i hela vår kommun. Vi arbetar ständigt på att förbättra oss i
vår näringslivsservice och här finns inga långa avstånd mellan företagare och kommun.
Sannolikt känner du några av de företag som har sitt ursprung här i kommunen?
Herrljunga Cider, Gäsene Mejeri, Kryddhuset i Ljung är bara några exempel på livs
medelsföretag som är verksamma här. Industriföretag som Pipelife och IMI i Annelund,
Starsprings & Blomdahls Mekaniska i Herrljunga, är andra exempel. Här finns många
branscher representerade i form av både småföretag och lite större företag. Det är
mixen av stort och smått i kombination med ett strategiskt läge som gör oss framgångsrika!
Den gröna näringen i form av levande jord- och skogsbruk är också mycket betydelsefull för vår kommun och dess invånare. Såväl mjölk, spannmål, ägg, fågel samt
nötköttsproduktion är vanligen förekommande på lantbruksföretagen runt om i bygden.
Närproducerat fyller en viktig roll i vårt samhälle.
Besöksnäringen växer snabbt i vår kommun och den bidrar till att sprida vårt positiva
budskap. Otaliga café- & restaurangbesök görs, många stugnätter bokas och ökar årligen. Detta i kombination med en mångfald av besöksmål. Utmärkande för den positiva
utvecklingen hos dessa och andra företag i kommunen är – samarbete. Tillsammans
kan man nå framgång och utveckling som man inte hade mäktat med ensam!
Det tycks som om vi har det mesta här i vår kommun - MEN vi vill ha ännu fler företag
& människor som etablerar sig här. Upptäck våra många fördelar. Kanske är det just du
som har något tips till oss? Slå oss en signal eller kontakta oss på annat sätt. Info finns
också www.fokusherrljunga.se.
Vi ser fram emot att höra av Dig!

Fokus Herrljunga
Carl-Olov Holmström
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En flytt till
Herrljunga
erbjuder en rad
positiva faktorer
för att sänka en
stressad
storstadspuls
Nu menar vi inte bara de betande korna på våra
ängar, närheten till våra natur- och friluftsområden
utan även möjligheten att låta dina barn gå i en
mindre skola, det rika föreningslivet och att i vissa
fall ha gångavstånd till golfbanan.
I centrum finns tågstationen, en bra och miljösnäll
utgångspunkt, för både jobbpendling och resor till
när och fjärran. Flytta hit och upplev en lugn puls.

Kika in på www.herrljunga.se/valkommen
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Här finns vi!
Välkommen
till musikcaféer,
musik i sommarkväll,
lunchmusik och
övriga musikprogram!
Läs mer på vår
hemsida!

Expeditionen Kyrkvalvet:
tel. 0513-201 00 (mån-fre 9-12)
Stationsvägen 7 i Ljung
Box 21
524 02 LJUNG
E-post: herrljunga.pastorat@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/herrljunga
Facebook: www.facebook.com/herrljungapastorat
Instagram: @herrljungapastorat
Knallebladet:
På sista sidan i Knallebladet kan du varje vecka få
information om gudstjänster, samlingar och verksamheter.

Välkommen till våra
mötesplatser för alla åldrar!
Du kan läsa om våra
verksamheter och
grupper på vår hemsida!
Välkommen till vårt café
Gäsene Café i Ljung som
har öppet tis-tor 10-16.
Där kan du ta en kopp kaffe
eller te och fika hembakt,
smörgåsar och våfflor.

Besök våra vackra kyrkor!
Välkommen att utforska våra kyrkor och ta
del av historia, kultur och värme i
kyrkorummet.
Svenska kyrkan i Herrljunga
pastorat är en del av Kyrkrundan - ett samverkansprojekt med ett fyrtiotal sommaröppna
kyrkor i sjuhärad. Herrljunga pastorat deltar
med Jällby kyrka, Fåglaviks kapell, Vesene kyrka, Eriksbergs gamla kyrka, Ods kyrka, Mjäldrunga kyrka, Fölene kyrka och Eggvena kyrka.
Läs mer om det på vår hemsida. Där kan du
också läsa om de pilgrimsleder som finns i
vårt pastorat.

Fiske

Norra Sämsjön 57° 59′ 33″ N, 13° 09′ 44″ E

Norra Sämsjön ingår i Nossans vattensystem. Sjön omges av
granitberg i sydväst där stränder och öar ger vildmarkskaraktär. I Norr och nordöst är mest jordbruksmark och lövskogar
med långgrunda stränder och vikar. I den flikiga sjön finns flera
småöar med rikt sjöfågelliv; lom, dopping, skrake, fiskgjuse
med flera. Det kräver extra varsamhet av dem som rör sig på
och runt sjön. Sämsjön har en hög fiskproduktion och är känd
som bra fiskevatten. De vanligaste är gädda, abborre, mört,
gös, brax och karp. Som djupast är sjön 14 meter.

Sandsken 57° 55′ 56″ N, 13° 09′ 52″ E

Sandsken är en fin fisksjö med traditionellt insjöfiske. Största
djup är 12 meter. De vanligaste fiskarna är gädda, abborre,
mört, gös och brax.

Molla fiskevårdsområde

Ett tiotal sjöar ingår i området såsom Axsjön, Lillasjön, Öjasjö,
Våtasjö, Mollasjön. Flera av sjöarna nås från vandringsleden
Hult i Mollaryd. Det finns gädda, abborre samt olika vitfiskar.

Ån Nossan

Nossan är tio mil lång, rinner upp i Nossekälla i Borgstena och
slingrar sig norrut till Dättern, södra viken av Vänern. Metartävlingar hålls årligen i augusti vid Haraberget i Herrljunga,
Fölene, Eggvena och flertal platser längs ån som är mycket
artrik. Påträffade arter i hela Nossan är abborre, asp, björkna,
brax, elritsa, faren, färna, gädda, gärs, gös, id, karp, lake, lax,
löja, mört, nejonöga, nors, regnbåge, ruda, sarv, sik, spegelkarp, stensimpa, storspigg, stäm, sutare, vimma, ål och öring.

Fiskekort för sjöar och vattendrag
Se aktuell information om bland annat fiskekort på:

www.vastsverige.com/herrljunga
...eller kontakta någon av turistinformationerna, se sid. 58.
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Ut i skog och mark...
Vandra i ett kulturlandskap med stor variation, med
naturmiljöer genom skog, öppna landskap eller vid sjöar.
Sammanlagt finns i kommunen nära 13 mil vandringsleder/
motionsspår, varav det kortaste är 1,3 km och det längsta
13 km, se även sid 41 i denna broschyr. Vill man ha närmare beskrivning av spåren så finns de med i kommunens
besökskarta som finns att hämta på turistinformationerna,
se sid. 58. På den redovisas sträckningar för respektive
spår och led. Du kan även läsa mer på www.vastsverige.
com/herrljunga - klicka på rubriken ”Vandringsleder”.

Ta ned tempot och
upplev vår underbara
natur genom att vandra
eller ta ett dopp...

”

...eller ta ett bad!

Det finns flera alternativ vad gäller trevliga badstränder i
Herrljungabygden. Några av de ordnade friluftsbaden är;
Säm och Ollestad vid Sämsjön, Sandskens badplats och vid
Jämnesjön.
Sämbadet vid campingplatsen, Sandsken och Jämnesjön
har badbryggor. Se markeringar på kartan på sidan 55 för
respektive badplatser. På www.vastsverige.com/herrljunga
kan du hitta mer information eller fråga om goda tips på
någon av turistinformationerna, se sid. 58.
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Är du sugen på att träna,
simma, basta eller kanske fika?

Välkommen till oss!

25 m BASSÄNG • VATTENRUTSCHBANA • BABYSIM
ÅNG- & TORRBASTU HOPPTORN • SIMKURSER
VATTENGYMPA • MORGONBAD • GYMNASTIKSAL
ÖVERNATTNINGSMÖJLIGHETER • BORDTENNISLOKAL
GYM • GRUPPTRÄNING • CAFÉ och mer...

HERRLJUNGA HÄLSO- & FRISKVÅRDSCENTER
Östra Parkgatan • Herrljunga • Tfn 0513-174 31 • simhall@admin.herrljunga.se
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Njut i naturen! Enjoy Nature!
Vandrings- & cykelleder i
Herrljungabygden

Det finns gott om vandringsleder och cykelvänliga vägar i
Herrljungabygden, mer än 13 mil vandringsleder och spår.
De sträcker sig igenom varierande natur och tar dig med på
nya upplevelser i fantastiska kulturlandskap som formats av
människor och djur från istid fram till idag.
Välkommen att respektfullt gästa naturen som alltid står
öppen för rekreation och upplevelser.
För mer info om lederna samt för nedladdning av kartor besök
www.vastsverige.com/herrljunga eller www.herrljunga.se, eller
kontakta oss på turistinformationerna.

Herrljunga-Gäsenebygdens pilgrimsleder: Pilgrimsleden går genom ett vackert
kulturlandskap, längs med stigar & vägar. Total längd är 47,5 km, från Eriksberg
till Karla by. Från Eriksberg fortsätter norrut leden mot Falbygden. Strax efter
Grästorpasjön i Herrljungabygden ansluter leden mot Lödöse och i Karla by
fortsätter leden mot Skara.
Urstensleden: 5 km vandringsled med start vid Fåglaviks kapell eller lekplatsen
i Björsbo. Leden tar dig via gamla upptrampade stigar och vägar in på stiftreservatet Ursten, som bjuder på fantastiska & stora stenblock i säregen natur.
Elisabeth Hesselblads-leden: 7 km pilgrimsled, mellan Herrljunga och Fåglavik,
förbi Haraberget och Kullingsvik. Fortsättning på led planeras norr om Västra
stambanan via Olofstorp och Vreta - beräknas färdig hösten 2017.
Sju sjöars led: 12 km led mellan Ingemarstorp i Södra Härene till Grästorpasjön,
led via Rakåsa & passerar förbi sju sjöar. Led planeras vara färdig hösten 2017.
Eggvenalederna: 3,5 och 4,5 km. Lederna utgår från Eggvena bygdegård, och
går utmed gamla torpstigar och färdleder.
Kärringaleden: 3,5 km. Naturskön promenad runt Jämnesjön. Start vid
sommarhemmet vid Jämnesjön.
Föleneleden: 13 km Start vid Fölene bygdegård. Det går bra att dela upp leden
i två sträckor, Rakåsaleden 7 km och led runt Grästorpasjön 6 km. Fin vandring
i varierande natur.
Grästorpasjöleden: 1,5 km, led som går runt Grästorpasjön, start vid Fårahyttan.
Hackebergsleden: 5 och 10 km. Led som startar norr om Herrljunga ridhus.
Man kan också utgå vid Fårahyttan vid Grästorpasjön. Leden går längs med
stigar & gammal färdväg.
Jällbyleden: 10 km. Medeltidsleden som den också kallas går mellan
Haraberget och Jällby hembygdsstuga.
Jällby fornstig: 3 km. Utgår från Jällby hembygdsstuga och tar dig genom
hagmarker och ett rikt fornlämningsområde.
Eketlederna: 3,5 km & 7,3 km, i området Horsby och man kan utgå från
Skoghälla idrottsplats.
Orraholmens spår och leder: Blå spåret 1,3 km, Röd 2,5 km och Gul 5 km, med
anslutning till Skoghälla IP eller Orraholmen.
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Nossastigen: 1,5 km led som går längs med Nossan, mellan Haraberget och
Orraholmen. Fin promenadstig med spångar över blöta områden.
Fjällastigen: 10 km med start vid bokskogen i Hult. Leden binder ihop Molla
leden och Hultleden och passerar flera sjöar i ett vackert & varierande landskap.
Sandskenleden: 13 km vandrings- & cykelled med start i Od mot Ljunga kvarn,
vidare runt sjön Sandsken och igenom naturreservatet Stora Mollungen, med
flertalet sevärdheter och möjlighet till bad längs leden.
Fluxfallsleden: 3 km med start vid Stensjöns badplats. Leden tar dig upp till
toppen av Fluxfallet som bjuder på fin utsikt över Stensjön och Mollabygden.
Hultleden: 1,7 km. Start vid Hult i Mollaryd. Leden går igenom härlig bokskog
på sluttningen ned mot Mollasjön. Ingår i Naturreservat Hult.
Mollaleden: 5 km med start vid Molla sågverk. Leden går bl.a. längs med
grisabäcken i säregen natur.
Skattegårdsleden: 2,2 km led med start vid Hovs hembygdsstuga. Leden går
delvis i ett Biotopskyddat område och i ett område rikt på fornminnen.
Mörlanda: 5 km, 6,1 km och 10 km vandringsled med start vid Mörlanda
sportcenter i anslutning till elljusspåret i Mörlanda.
Lemmingaleden: 5 km vandringsled med start vid Skölvene hembygdsstuga.
Led som bl.a.tar dig förbi Fogels jordkula och Skölvene kyrka.
Hybergsleden: 7,5 km vandring i varierande terräng med start från Hybergets
hembygdspark i Hudene. Leden går genom barrskog med inslag av ek och
passerar flera stenmurar och torpgrunder.
Ormabergsleden: 4 km vandringsled med start vid hembygdsstugan i Tostared,
Källunga. Leden går förbi hagmarker, tallskog och vitstammig glasbjörkskog.
Svartesjö & Ramlamosseleden: 5 km, med start ca 1 km söder om Mjäldrunga
kyrka. Leden går i hagmarker och i skog ut mot Ramlamosse och Svartesjö.
Ramlamosse är ett Natura 2000-område.
Sämsjöborgsleden: Här finns två sträckningar, 8 km och 6 km. Lederna utgår
från Sommarhemmet Sämsjöborg. Det går bra att ta sig fram med både cykel,
barnvagn och rullstol.

Läs mer på herrljunga.se och vastsverige.com/herrljunga
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”Det finns en levande kunskapskälla i varje människa,
ett omfattande uppslagsverk i varje bygd.” Orden är Gunnar
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”Husen här på trakten voro mest byggde
av eke i mangel av andra trän...”
Citat från Carl von Linne på sin resa genom bygden.
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Vägskylt – i Herrljungabygden – mitt
i landskapet, (skylt från Mörlanda,
numera i Tingshusparken Ljung):
Alingsås 37, Borås 37, Ulricehamn 37,
Falköping 37.
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Anders Mannikoff, VD Herrljunga Elektri
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Böcker...böcker...föreläsningar...
Årligen arrangerar Crea Diem bokmässedagar/seminariehelger
alternativt bokdagar mitt i juli månad. Ibland i hällande regn,
ibland i solsken. Alltid glada miner och grönskande omgivning.
Böcker, böcker, böcker, inspirerande temaföreläsningar, utställningar och olika arrangemang. Hjärtligt välkommen!

creadiem.se
info@creadiem.se

Torpåkra ljudstation

57° 56′ 27″ N, 13° 01′ 43″ E

Torpåkra Ljudstation är ljudkonstgalleriet och konsertscenen som hyst in sig
i A. Nilssons gamla lanthandel intill Torpåkra station. Galleriet är ett forum
och mötesplats för ljudkonstnärer, musiker och publik. Sedan 2012 arrangeras här konserter och utställningar, ljud- och konstinstallationer, i en delvis
bevarad gammal lanthandel. Högt och lågt blandas folkmusik, jazz, pop och
experimentmusik. Torpåkra ljudstation samarbetar med nomadarrangören Koloni och Mollarydbelägna Textivalprojektet Textrakt. Vissa musiker
fångas upp á la minute när de ”passerar” grannskapet och har tid över i sitt
spelschema. Ibland finner man en konstinstallation i skyltfönstret. Läs om
Torpåkra Ljudstation även på Facebook! E-post: info@soundspotters.org

Antikt, kuriosa,
loppmarknader och retro!
Herrljunga Folkets Park håller en stor loppmarknad en gång i
månaden. Reprisen i Herrljunga har kontinuerligt öppet.
Tema Antikt i flera butiker därtill! Årligen arrangerar föreningar
loppmarknader. Håll utkik i evenemangskalendern efter info och
arrangemang kring tema antikt och loppis: www.vastsverige.com/
herrljunga. Du kan även kontakta någon av kommunens turist
informationer, för tips på fler på utflyktsmål och arrangemang
med tema ”Retro”.
Välkommen!
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BM36 årsmodell 1955 med ABS grävmaskin
Traktor med rotapedband eller BM36 årsmodell 1955
med grävmaskin - många revolutionernade tekniska innovationer. En mycket intressant samling som Kent Lennartsson, Källunga Hembygdsförening i Herrljunga, engagerat
demostrerar. Och varför inte stänga en tändsticksask med
hjälp av skopan på nämnda BM36:a! Fotot visar Kent som
förbereder detta konststycke, inför en av många visningar
på Liseberg i Göteborg.

Orientera dig i
Herrljungabygden

Konferera i
Herrljungabygden

Välkommen till Herrljungabygden
för konferenser, möten och grupp
arrangemang. Herrljunga - järnvägsknut, mitt i Västra Götaland, med
konferensmöjligheter också i direkt
närhet till Herrljunga station.

Trimorientering!

Pågår från mitten april t.o.m. september årligen;
Förstå var på kartan du är och vart
du ska. Välj och planera din väg

Herrljunga kommun ligger väl till
med olika färdmedel, drygt en
timma med bil till Göteborg/Jönköping och ungefär 30 min till fyra
omgivande städer. Borås, Alingsås,
Falköping och Ulricehamn. Till
Landvetter flygplats ca 1 timma.
Järnvägsstation i Herrljunga tätort
tillika järnvägsstation i Ljung

När alla kontroller är hittade lämnar
du in kontrollpappret till
respektive försäljningsställe och
deltar i en utlottning.
Arrangeras av: Herrljunga skid- &
orienteringsklubb
Se all info på på www.vastsverige.
com/herrljunga under
rubriken Se & Göra / Aktiviteter
Många möjligheter att
orientera!
Cykel-orientering – ”alla hjul-typer
tillåtna”, Foto-orientering med alla
färdmedel, och . . .
Härliga aktiva dagar i
Herrljungabygden

Se mer om ett stort utbud av
aktiviteter på www.vastsverige.
com/herrljunga - underrubriken
Se & Göra / Aktiviteter.

En virituell
inspirationsplats där ”allt”
om Herrljunga
finns...
www.vastsverige.com/
herrljunga

Formella och informella möten och
mötesplatser i Herrljungabygden.
Här finns många möjligheter och
kombinationer med aktiviteter för
kreativa, inspirerande konferensdagar eller grupparrangemang.
Se respektive aktör, i denna
broschyr och på nätet.

Hjärtligt välkommen!
www.vastsverige.com/herrljunga
Vidare till rubrik: Se och Göra/
Grupp & konferens

Upplev Herrljunga

•
•
•
•
•
•

evenemang
utflyktsmål
sevärdheter
aktiviteter
natur
kultur
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Mörlanda marknad
Ljung, Annelund
morlandamarknad.se

52

I september varje år ståndar en marknad med anor från 1800-talet.
Idag med ungefär 150 knallar på plats.
Marknadsplatsen är i Annelund/Ljung – centralt med ett avstånd av
ungefär 35 km från de fyra städerna: Alingsås, Borås, Falköping och
Ulricehamn. Ungefär en mil från Herrljunga tätort.
Välkommen till Mörlanda marknad för att fynda, gå på tivoli och träffa
varandra. En härlig folkfest med marknadsmingel och underhållning.

Herrljunga Folkpark 53
hfp.nu
Kontakt: Kjell Olofsson
kjellolofsson@outlook.com
070-572 18 22
En komplett inomhusanläggning i naturskön miljö. Se vårt årsprogram
på webben - www.hfp.nu. Som företagare kan Du arrangera jubileum,
personalträffar, julbord eller presentationsutställningar här. Privatpersoner kan lämpligen förlägga bröllop, födelsedagsfirande eller kanske
en klassträff hos oss. Plats för ca 350 st vid bord/ca 500 vid biosittning och under sommarhalvåret finns hela parkområdet att tillgå. Vi
ombesörjer allt från mat och dryck till underhållning och har fullt
serveringstillstånd. Alternativt hyr du endast lokalerna. Välkomna!

Reprisen - secondhandbutik
Kvarnvägen 5, Herrljunga
54
0513-171 76
Reprisen är en secondhandbutik som drivs av Arbetsmarknadsenheten
i Herrljunga kommun. Vi vill tillsammans med er driva en verksamhet
som bygger på ömsesidig respekt för både individen och miljön. Skapa
en mötesplats där människor träffas, både som köpare och givare. Vår
grundtanke ”Utifrån varje individs behov skapa bättre förutsättningar
att komma vidare mot egen försörjning”.
Våra öppettider är: Vardagar 10.00 – 16.00,
Lördagar - se vår Facebooksida Secondhand-butik Reprisen.
Välkomna!
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Loppisar och motionsdanser
regelbundet!
Se www.hfp.nu

Handla i Herrljungabygden...

Herrljunga tätort:

Här möts du av en charmig småstadsidyll med gemytlig och
hemtrevlig atmosfär. Unika butiker och personlig service
lockar längs en mysig Storgata och runt om i tätorten till
handel långt ifrån storstadsstress och brus.
Här får du en trevlig stund om det nu är shopping, en god
måltid eller gofika eller kanske ett mysigt biobesök i vår fina
biograf. Välkommen!

Vi är en järnvägsknut med många stopp på vår perrong. Vår ”tidtabell” under
året bjuder dessutom på många happenings – allt för att ge dig en trevlig
stund ihop med shopping och cafébesök: Vårmarknad, Rövarlördag, Ballongjakt, höstaktiviteter och vår alldeles underbara julmarknad som vi döpt till ”Jul
i Herrljunga”. Långlördagar och andra jippon i samarbete med olika föreningar
är också en del av tidtabellens innehåll.

För mer information se vår hemsida
Herrljungakopmannaforening.se
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Handla i Herrljungabygden...

Allt finns ju här!
Jag har under hela mitt liv bott och arbetat i Herrljunga kommun. Jag är född
och uppvuxen i Od som är en riktig idyll när det gäller gröna skogar, fina
ängar och sjöar. Jag tycker samtidigt att det är viktigt att ibland komma bort
och uppleva andra platser. Men när man väl är iväg blir det oftast så att man
efter ett tag längtar hem igen, man längtar tillbaka till sin hembygd. Vad är
det då som gör att hemma är bäst? När man talar om Herrljunga är det nog
ofta närhet och lugnet som dyker upp i huvudet.
Vi har en rik handel och som erbjuder nästan allt. Ibland underskattas både
butiker och restauranger på små orter. Man får ibland uppfattningen att det
är så dyrt och att det man behöver inte finns att köpa. Jag vet att alla som är
näringsidkare gör sitt yttersta för att varje kund ska vara nöjd både när det
gäller kvalitet, pris och service. Ju fler som upptäcker den handel och alla
aktiviteter som finns här ju större chans är det att det kommer finnas kvar i
framtiden. Det är viktigt att man hjälper varandra på en mindre ort. Det är
ju inte bara handeln som är betydelsefullt, det var det här med lugnet också.
Fler borde ta en skärmfri dag och konstatera hur bra man har det och vilken
vacker natur det är runt oss., Jag tror att de flesta som bor eller turistar
här inte har upptäckt en bråkdel av alla de vackra platserna som finns i
kommunen.
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.
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Avslutningsvis vill jag skicka med några uppmaningar. Efterfråga varor och
tjänster av de aktörer som redan finns på orten. Upptäck nya ställen till
exempel vandringsleder och stigar. Stanna upp och njut och dagen, var glad
och dela med dig av det!
Välkommen till Herrljunga! Här finns allt du behöver!
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Marie Larsson, handlare i Ljung

Ljung-Annelund tätort:

Handla, i mataffärer, blommor – direkt från blomsterhav,
möbler, specialbutiker. Gäsene Ost! Smakupplevelser! Ströva
omkring, slå dig ned en stund på biblioteket. Det unika Gäsene
Tingshus ligger ett stenkast från Ljungs station, med daglig
tågtidabell. Några av alla våra gäster chartar till och med ett
eget tåg - hit till Ljung-Annelund och Herrljungabygden. Årligen i
september kommer ca 15.000 personer till Annelund – Mörlanda Marknad, en marknad som fått många priser och eloger
genom åren, av både besökare och knallar – läs mer om
marknaden på sidan 46.
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Handla i Herrljungabygden...

Taste the Countryside
Bruset du hör är från naturens alla ljud,
sjöarnas vågskvalp & personliga möten.
I varje gränd av denna landsbygd finns
nya upptäckter. Hitta det senaste inom
inredning, färg & design. Handla i
gårdsbutiker. Botanisera i färgsprakande
plantskolor. Möt konstnärer. Garner i
regnbågens alla färger. Antikt.
Porträttfotografen har ateljé. Upplev
utställningar. Släntra in på kafé för en fika
eller en bit mat. Besök keramikverkstäderna.
Boka tid för hälsovård. Boka ett härligt
stugboende. Handla textil. Delikatesser.
Bokbutiken skyltar med det senaste.
Nybakat i Bakerierna.

Taste the Countryside
Mitt i grönskan ligger vår affärsgata

Välkommen!

www.tastethecountryside.se
FB: taste the countryside

ALBOGA - BRODDARP - GROVARE - HOV - HÄRNA - HÄLLSTAD - VARNUM - OD - ÖRA

Landsbygdsbutiker:

Härlig upplevelseshopping. Handel på landsbygden, ny teknik
- nya vägar går genom landskapet, i form av fiber – både
lokal och global närhet, förenklar och utvecklar. Gårdsbutiker,
inredning-presentbutiker, bokhandel, textil, blommor, mathantverk, gallerier, lantbutiker och service. Utbudet är stort och blir
större för varje år. Handel såväl i tätorterna som på landsbygden. Herrljungabygden är en spännande shoppingbygd.
Välkommen!

www.vastsverige.com/herrljunga
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Många möjligheter till
vila och rekreation
Herrljungabygden bjuder på många trevliga
övernattningsalternativ, allt från hotell
till mysiga stugor och camping.

Här följer en presentation av några av de boendealternativ vi har och på sidan 55
finns sedan en karta där alla våra boenden finns markerade. Ska du hinna med
att besöka alla intressanta platser i vår bygd så är det bästa att planera en längre
vistelse. Välkommen att finna just ditt nya smultronställe!

Many options for relaxation and recreation.

The Herrljunga district offers many pleasant alternatives for overnight stays, everything from
hotels to cosy cabins and campsites. Below you will find a presentation of some of the accommodation
options available and then on page 55 there is a map where all the places to stay are marked.
If you want to visit all the interesting places in our area, it is best to plan a longer stay. Please come and
find your new favourite spot! For more tips on accommodation visit www.vastsverige.com/herrljunga.
Bad, fiske, golf och vandringsmöjligheter ligger aldrig
längre bort än 10 km, var du än befinner dig i Herrljungabygden.

Säms camping & café

Välkommen till vår lilla camping, 101
stugor och café, med plats för
ca 15 husvagnar / tält. Säms
camping, som ligger direkt vid
Sämsjön, är en camping för dig
som älskar natur och enkelhet.
Här kan du njuta av en egenfångad fisk, lugnet och miljön.

Herrljunga hotell
och konferens

Öppet från 1 maj - 30 september. Vår 4 personers-stuga hyrs
ut året runt.

- Stefan Mikulic, Hotellchef

Välkommen!

Tfn 0513–222 40
Fax 0513–222 44

Norra Säm
Annelund/Ljung
+46 (0)70-294 89 54
samscamping@hotmail.com

102

Jag och min personal är
stolta över att välkomna dig till
Herrljunga Hotell & Konferens.
Vi hoppas att du kommer få
en trivsam upplevelse hos oss
oavsett om du är hotell-, konferens-, eller restauranggäst.
Välkommen!

Järnvägsplatsen 4

info@herrljungahotell.se
www.herrljungahotell.se

murum4u.wix.com/
sams-camping-cafe
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Sov gott och
Hermanstorp I, Od
Stuga på gården Hermanstorp.
Fullt modern, 60 m2, 4-6 bäddar. Ljust och rymligt. Trådlöst
nätverk. Utemöbler och grill.
Bastu. Cyklar. Flera sjöar i området – bad/fiske. Bokningsbar
båt ingår. Uthyres året om.

105

Tfn 0513-600 29
www.creadiem.se/att-bo

6x

BrostuganBrogården, Ölanda
Stuga på lantgård, 60 m2
två rum och kök. Fyra bäddar varav en bäddsoffa. Egen
trädgård. Utemöbler och grill.
Herrljunga Golfbana, 3 km.
Till bad/fiske i Sämsjön, 7 km.
Båt att hyra. Uthyres året om.

Hermanstorp II, Od
Stuga på gården Hermanstorp. 106
Fullt modern. 90 m2, 8 bäddar.
Ljust och rymligt. Trådlöst nätverk. Utemöbler och grill. Bastu.
Cyklar. Flera sjöar i området
- bad/fiske. Bokningsbar båt
ingår. Stugan uthyres året om.
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Tfn 0513-600 29
www.creadiem.se/att-bo

Tfn 0513-230 62
Mobil 070 652 02 53
www.brogardenolanda.se
4x

Hallanda Säteri, Broddarp

Hjälms torp, Eggvena

Bo i säteriets huvudbyggnad
104
med anor från 1750-talet.
Modernt boende i två våningar,
350 m2 med 4 sovrum (8 bäddar
+ extrabäddar), flera sällskapsrum, rymligt kök. Stor trädgård
för gemensamma aktiviteter.
Utemöbler och grill. Boendepaket med badtunna med mera.
Uthyres året om.

Torpstuga med 2 bäddar.
107
Kokplatta, mikro, kaffebryggare
Öppen spis, vedspis, torr-WC.
Nära till Långesjön och Jämnesjön med badmöjligheter. Fin
natur med vandringsmöjligheter.

Mobil 070-333 75 04
www.hallanda.se
52

8x

Mobil 0702-64 25 05
www.vastsverige.com/
herrljunga
8x

2x

fortsätt sedan din utflykt!
Högagärde, Grovare

Rönneskog, Hov

I rofylld lantlig miljö. Fullt
108
utrustat hemtrevligt hus i två
våningar med 3 sovrum, 6 bäddar. Möjlighet till 2 extra sängar.
Uthyres dygnsvis med frukost
eller veckovis. 200 m till sjön
Grosken. Fiske och kanotpaddling. Uthyres året om.

Bo i en torpidyll. Ett modernt
boende, helt nyrenoverat med
den genuina charmen väl
bevarad. 90 m2, 5+2 bäddar.
Lugnt och avskilt läge med stor
trädgård. Utemöbler och grill.
Bad- och fiskesjöar.
Uthyres året om.

Tfn 033-27 30 14
Mobil 0730-20 44 94
www.hogagarde.se

Tfn 0513-600 29
www.creadiem.se/att-bo

111

8x

Lundholmen, Od

Svinåsa Bigård, Od

Fullt modernt hus med lugnt
109
och avskilt läge på skogstomt.
4 bäddar på första våning + 2
bäddar på loftet. Diskmaskin.
Trådlöst nätverk. Braskamin.
Utegrill och stor terrass med
vildmarkspool och bastu. 400
meter till Sämsjön. Båt ingår. Till
barnbadstrand 4 km. Uthyres
året om.

Tfn 0513-600 10
Mobil 070-5318038
www.vastsverige.com/
herrljunga

Nybyggt modernt gårdshus,
i stil och atmosfär som ursprungligt från 1800-talet.
2 bäddar. Storstuga, kokvrå,
sovrum, dusch och WC.
Utemöbler och grill. Bad- och
fiskesjöar. Uthyres dygns- eller
veckovis året om.

112

Tfn 033-26 71 03
Mobil 0707-14 23 26
www.nativo.se
2x

6x

Örumsholm stuga, Alboga

Mosslanda Pub & Konferens

Boende för max 4 personer
113
i två nära varandra liggande
stugor vid Sämsjöns strand. Ena
stugan har kök + rum med 2
bäddar andra stugan dusch och
WC + rum med 2 bäddar. Altan i
västerläge. Trädgård. Utemöbler
och grill. Båt att hyra.

Boende för upp till 24 personer. 110
Två stugor, nyrenoverade med
hög standard. Festsal med plats
för upp till 125 gäster. Konferensavdelning. Aktivitetsarrangemang: Femkamper, paintball,
golfsimulator. 3 km från Herrljunga golfklubb. Perfekt även
för vandrare då Pilgrimsleden
går precis runt knuten. Åretruntverksamhet.

Mobil 0702-27 57 48
www.mosslanda.se

7x

24 x

Tfn 0513-60216
Mobil 070-585 11 21
www.vastsverige.com/
herrljunga

4x

53

Torpet Korsväga, Od

Hus i Vesene

Torpet Korsväga, c:a 65 kvm
114
i två plan. Annexbyggnad,
35 kvm. Totalt 8 bäddar. Dusch
och WC i respektive hus. Fullt modernt kök. Kakelugn för mysfaktor.
Stor tomt med söderläge. Tyst och
stilla läge i kanten på skogen.

Hus och lägenhet i Vesene.
Boende för 5 personer i rymligt
tjugotalshus med kakelugn,
vedugn för brödbakning och stor
trädgård. Ljus trettiotalslägenhet för 3-4 personer ovanpå
gårdsbutiken. Båda boendena
har dusch, toalett och sköna
sängar. Möjlighet till gäddfiske i
Mollasjön.

Tfn 0708-19 28 20
www.vastsverige.com/
herrljunga
8x

Tfn 070-399 54 35
www.tuacultura.se

116

9x

Eriksbergs Prästgård
Möjlighet till övernattning. Frukost
kan beställas. Pris/person.
115
Prästgården kan också hyras,
helt eller delvis, för bröllop, fester,
sammanträden m.m.

Bokning:
Övernattning pilgrimsvandrare
Tfn 0515-430 00, 431 03
Övrig bokning:
Tfn 0515-431 03
Mobil 070-324 30 12
eriksbergskultur@live.se
eriksbergskoif.se

Ställplatser

Dags att vila efter några timmar vid ratten, här hittar du ställplatser
där du kan stanna och sova gott ett dygn eller fler. I skrivande stund
finns följande ställplatser;
Säms Camping & Café, Norra Säm, Annelund/Ljung Tfn: 0702-948954
Töretorp Ställplats, Fölene Töretorp, Herrljunga Tfn: 0705-839677
Herrljunga Golfklubb, Trollabo, Hudene, Herrljunga Tfn: 0513-239 10

Välkommen till Herrljungabygden!Se mer info på – Boendesida – på
54

www.vastsverige.com/herrljunga
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Mat och boende

Den geografiska placeringen av
boendena som finns presenterade på
sidorna 51-54 och matställena i listan
på sidan 57.
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Vy över Eggvenabygden. Foto: Ewa Vikingsson.
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Filmidyller i verkligheten
De’ ska va’ gôtt å leva

Jämnesjön i Eggvena är ett omtyckt utflyktsmål, inte bara för
turister, fiskare, sommarstugeägare och häckande fåglar.
Hit hittade även Galenskaparna för att spela in scenen med
metspö i ekan. Jämnesjöns badstrand har berghällar och en
liten sandstrand med träbrygga. I arla morgonstund finns stora
chanser att få se både älg, rådjur och häckande tranor. Runt
Jämnesjön kan du vandra längs Kärringleden, berättar Ewa.

Res i filmvärldens spår

I Jan Guillous romanserie och filmatisering av riddaren Arn
Magnusson är Eriksberg en av de historiska platserna, som
är en del av berättelsen. Verkligheten överträffar som bekant
alltid dikten och inte minst har Arn skapat ett brett intresse för
den ”riktiga” historien. Läs mer om Eriksberg på sid 26.
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Till många vindlande krokar och platser runt om i Ulricehamn,
Mullsjö och Herrljunga förlades filminspelningarna. Idyllen är
gränslös. I Öra kyrka spelades alla kyrkscener in i de tre Änglagårdsfilmerna, berättar Rune. Han är en av ortsborna som var
statister i kyrkbänkarna och har många färgstarka minnen från
filminspelningarna. Den välkända vägen upp till kyrkan är från
grannbyn Kärråkra ett stenkast bort.

Vid sjön Sandsken i Od bjöds de mer än 150 statisterna på god
mat, solsken och bistod med mingel, dans och glatt tålamod.
Resultatet ses i scener i den andra Änglagårdsfilmen. Bygdens
statister dansade till samma låt i tre hela dagar, berättar Håkan med ett leende.

Måltider och fikastunder
i Herrljungabygden

Goda matställen finns det gott om här i bygden och det är många
kulinariska kulturer som samsas om utbudet
- se var de ligger på kartan - se sid 55:

Meny

Meals and snacks in and around Herrljunga
There are plenty of great places to eat here in the area and there are
many complimentary culinary cultures on offer.
- see where they are located on the map
A

Blå Fågeln, Storgatan 38, Herrljunga

0513-102 75

B

Daniels Pizzeria, Torget 2, Herrljunga

0513-111 03

C

La Manzana, Herrljunga Hotell, Järnvägsplatsen 4, Herrljunga

0513-222 40

D

Herrljunga Hälso- och Friskvårdscenter, Herrljunga

0513-174 31

E

Herrljunga Pizzeria, Storgatan 50, Herrljunga

0513-217 17

F

Elly Thai, Storgatan 27 A, Herrljunga

0513-78 43 43

G

Blomdahls Café, Storgatan 46 A, Herrljunga

0513-101 32

H

Pars Café, Stationshuset, Järnvägsplatsen 1, Herrljunga

073-631 04 45

I

Dillans Pizzeria, Storgatan 14, Herrljunga

0513-125 15

J

Restaurang Fotofickan, Kvarnvägen 6, Herrljunga

0513-128 00

K

Isses grill, Stationshuset, Järnvägsplatsen 1, Herrljunga

073 5220812

L

Ruansupan, Thai Restaurang, Storgatan 32, Herrljunga

0738-34 51 91

M

Träffen - ICA Supermarket, Storgatan 52, Herrljunga

0513-222 70

N

Herrljunga Golfkrog, Hudene

0513-231 75

O

Trollabo kvarn, Hudene

0513-233 24

P

Mosslanda Pub och Konferens, Hudene (öppet för bokningar)

0702-27 57 48

Q

LillPuttland med Café, Nolåstorp, Hudene

0513-233 60

R

Parkudden Pizzeria, Alingsåsvägen 19,Ljung

0513-503 03

S

Gäsene cafe´, tisdagar-torsdagar, Stationsvägen 16, Ljung

0513-201 23

T

Restaurang Liljebacken, Ulricehamnsvägen, Annelund

0513-510 25

U

Paroy Bensinstation, Alingsåsvägen 2, Annelund

0513-501 02

V

Mörlanda Bowling & Café, Mörlandahallen, Annelund

0513-500 08

X

Crea Diem Bokcafé och Turistinformation, Od

0513-600 29

Y

Grovare Lamm & Handel - Café, Grovare

033-27 30 20

Z

Avelsåsens Naturhem, Grovare

033-27 31 45

Å

Säms Camping & Café, Norra Säm, Ljung, Maj-Augusti

0702-94 89 54

Ä

Café Hult, Mollaryd Hult, sommarcafé

073-807 66 25

Se även info www.vastsverige.com/herrljunga
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Viktiga telefonnummer
Important Phone Numbers
Wichtige Telefonnummern
Ambulans, räddningskår, brandkår, polis, läkare, giftinformation, sjöräddning, flygräddning.
Ambulance, rescue service, fire brigade, police,
doctor, poison information, sea rescue service,
air rescue service.
Krankenwagen, Rettungsdienst, Feuerwehr,
Polizei, Notazt, Gift-information, Seerettung,
Flugrettung.
112

Apotek/Pharmacy/Apotheke
Närhälsan, Horsbyvägen 16, Herrljunga
Tfn +46(0)771-450 450
Banker/Banks/Banken
Sparbanken, Storgatan 30, Herrljunga
Tfn +46(0)513-226 30
Handelsbanken, Storgatan 21, Herrljunga
Tfn +46(0)513-222 50
Bibliotek/Library/Bibliothek
Herrljunga bibliotek och kulturhus
Tfn +46(0)513-172 20
Ljungs bibliotek
Tfn +46(0)513-172 28
Bärgning/Roadside rescue/
Abschleppdienst
Tfn +46(0)20-91 29 12

Nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö.
Emergency numbers in case of danger to life, property
and the environment. Notrufnummern bei Gefahr für
Leben, Eigentum und Umwelt.

Giftinformation/Poison Information
Center/Gift-Information
Brådskande ärenden ring 112
Tfn +46(0)10 456 6700

113 13

Flygplats/Airports/Flughafen
Landvetter, Göteborg
Tfn +46(0)10-109 31 00
Jönköping Airport
Tfn +46(0)36-31 12 00

Informationsnummer vid olyckor och kriser.
Information number of accidents and emergencies.
Informationen Zahl der Unfälle und Notfälle.

114 14
Polisen, nummer vid icke-akuta händelser.
Police, the number of non-emergency events.
Polizei, die Zahl der Nicht-Notfall-Ereignisse.

1177
Sjukvårdsrådgivning. Medical advice.
Medizinische Beratung.

Vi vill veta vad du tycker!
Har du som besökare synpunkter på kommunen? Hjälp oss att
utveckla och förbättra våra verksamheter genom att lämna oss
dina synpunkter! Lättast gör du det på vår hemsida,
klicka på ”Synpunkten”.
Har du under ditt besök upptäckt något som är sönder eller fel i
den offentliga miljön? Kanske en trasig lyktstolpe till exempel.
Hjälp oss då att bli varse om detta. Lättast gör du det på vår
hemsida, klicka på ”Felanmälan”.

www.herrljunga.se
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Telefonnummer & kontaktuppgifter
Telephone numbers and contact details
Telefonnummer und Kontaktdaten

Nummerupplysning/Directory
enquiries/Telefonauskunft
Från Sverige: 118 118
www.hitta.se
www.eniro.se
Post/Post Office/Post
Posten Företagscenter
Storgatan 20, Herrljunga
Tfn +46(0)20-23 22 21
Postombud – Post/DHL/Schenker/
Bussgods
ICA Supermarket, Storgatan 25 Herrljunga –
Postombud, DHL
ICA Nära Ljung, Stationsvägen14, Ljung –
Postombud, Schenker
Paroy Annelund, Alingsåsvägen 2, Annelund/
Ljung - DHL
Pars Café, Stationshuset, Järnvägsplatsen 1,
Herrljunga - Schenker
Hemköp , Östra Parkgatan 1, Herrljunga –
Bussgods

SJ Boka/Swedish Rail Tickets and
Information/Eisenbahn Karten und
Auskunft
Tfn +46(0)771-75 75 75
Tfn +46(0)771-75 75 70
Västtrafik +46(0)771-41 43 00 vasttrafik.se
MTR Express +46(0)578 61000 mtrexpress.se
Taxi
Herrljunga Taxi
Tfn +46(0)513-100 16
Tandvård/Dental treatment/
Zahn-plege
Folktandvården, Horsbyvägen 10, Herrljunga
Tfn +46(0)513-12000
Uttagsautomater/Cash-dispensers/
Geldautomat
Bankomat, Storgatan 30, Herrljunga
Bankomat, Stationsvägen 14, Ljung
ICA Uttagsautomat, Magasinsgatan 6,
Herrljunga
Vårdcentral/Medical Centre/Ärztstation
Horsbyvägen 16, Herrljunga
Tfn +46(0)513-177 20
TOURIST

i

Besöksinformation
Visitor Information
Besucherinformationen
Herrljunga turistinformation

Biblioteket i Herrljunga
Trädgårdsgatan 14
Tfn: 0513-172 20
www.herrljunga.se
bibliotek@admin.herrljunga.se
Crea Diem Bokcafé
& Turistinformation

Kyrkbyn Od
Tfn: 0513-600 29
www.creadiem.se
E-post: info@creadiem.se

Våra
grannar
Vara
Vara - här finns ett av Sveriges
största konserthus om man ser till
innehållet. Här blandas klubbkvällar
med familjeföreställningar, klassisk musik möter jazz, country, pop
& rock - det bjuds på dans, teater,
opera, musikal och stå-upp-komik.
Vid tågstationen - det blå stationshuset ”The Blue Orange”. Småstaden
Vara. Nordpolen. Från jord till bord på
Varaslätten - Mathantverk.

Vårgårda

Borås

Tånga hed i Vårgårda har en färgrik
historia – från tiden med Göta artilleriregemente & därefter med Älvsborgs regemente. Idag är Tånga en
stor event-anläggning, med boendeanläggning & camping. Museum om
cykellegenderna bröderna Fåglum.
Upplev Vårgårda vackra landsbygd.
Spela en runda på golfbanan.
Vårgårda - evenemang: cykeltävlingar – världscup, naturfotofestival,
dragracing, nostalgifestival & mera
därtill.

Borås Djurpark är en grön oas mitt
i Borås – möt stora afrikanska djur,
nordiska vilda djur, savann, björnanläggning - boraszoo.se Textile
Fashion Center – ett textil kluster.
Innovation, shopping, vetenskap,
kultur - med Textilmuseet - ett av
Nordens ledande museer inom textil.
Besök Navet science center - upptäckarglädje! Upplev stadens många
festivaler och evenemang. Knalleland – shopping.

vargarda.se

boras.com

vastsverige.com/vara

Foto: Vara Konserthus.

Foto: Vårgårda CK/CJ Farquharson.

Överskottsenergi en kall vårdag efter
vinteridet. Foto: Borås djurpark.

Göteborg
Endast 45 minuter till
storstadens hela utbud!
www.vastsverige.com/goteborg
www.goteborg.com
Foto t v: Poseidon på Götaplatsen blickar ut över Avenyn.
Foto: Dick Gillberg/goteborg.com
Foto t h: Liseberg
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Ulricehamn
Ulricehamn - anor från 1000-talet &
vackert belägen invid sjön Åsunden.
Stadens gågata följer samma sträckning som den ursprungliga ridvägen
från Halland utmed Ätran in i landet.
Längs med Ätradalsleden finns många
besöksmål. Ulricehamn är idag en
eventstad och en populär & attraktiv
skidort – för allt från elit till barnfamiljer. Lassalyckan & Ulricehamn Skicenter. Änglagårdsbygd och Gårdarna runt
sjön - guidade härliga turer.

vastsverige.com/ulricehamn

Alingsås

Skara

I Alingsås har du nära till mycket;
naturen, stadskärnan eller de
många sjöarna. Staden med sina
välbevarade trähus är en välkänd
handelsplats sedan 1600-talet.
Här finns även en gammal intressant historia och många bagerier
och kaféer – The capital of Fika.
I oktober lyses Alingsås upp med
evenemanget Lights in Alingsås. Ta
en tur med Ångtåg mellan Anten
och Gräfsnäs och besök Gräfsnäs
slottsruin

Skara erbjuder kultur och natur,
historia och underhållning. Skara
domkyrka & Västergötlands museum. Skara sommarland och Axevalla
travbana. Varnhem & Klosterkyrkan – en unik plats. Natursköna
Valle Härad med möjligheter till fina
naturupplevelser.

vastsverige.com/skara

vastsverige.com/alingsas

Övre foto: Ulricehamn Ski Center.
Nedre foto: Kallbadhuset. Foto: Jan Töve.

Falköping
Hornborgarsjön – den stora tran
dansen är ett säkert vårtecken och
hit kommer många människor långväga ifrån för att se tranorna dansa.
Sägenomspunna platåberg och
uråldriga megalitgravar ger karaktär
åt hela Falköpingsbygden. Falköping
bjuder på många utflyktsmål - allt
från Ålse Tås backstugor, kurort till
skidåkning i Mössebergsbacken.

vastsverige.com/falkoping

Övre foto: Malin Ågren.
Nedre foto: Jennie Lund.
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Foto: Alingsås kommun.

Foto: Skara sommarland.
Foto: Skara domkyrka.

Mark

Bollebygd

Mark. Ett tygrike med historiska
vingslag. I denna textilbygd finns
mycket historia bevarad i de gamla
industrierna. Ta en tur genom bygden och se hur verksamheterna
låg på rad längs Viskans dalgång.
Rydals museum är Marks mest
kända museum, men här finns
också Mangelmuseet, Ekelunds
industrimuseum och mycket mer. De
öppna förläggargårdarna är levande
museer.

Bollebygd - historiskt känd bland annat för sin möbeltillverkning, ballebostolar. En kommun med karaktär av
de många sjöarna, åarna, och såväl
storskog som det öppna landskapet.
Området inspirerar och ger många
tillfällen till aktiviteter, spela golf i
Hulta, klättra i bergen i Töllsjö eller
vandra längs med Sjuhäradsleden
som sträcker sig igenom hela Sju
härad, mellan Hindås och Mullsjö.

vastsverige.com/mark

www.bollebygd.se

Vå
granrna
ar
Tranemo & Svenljunga
Tranemo & Svenljunga erbjuder fina
natur- och kulturupplevelser. Här
kan ni uppleva Torpa stenhus – ett
välbevarat herresäte från 1500-talet
och Hofsnäs Herrgård som är beläget
i Torpanäsets naturreservat. Glasets
hus i Limmared. Vandra på natursköna vandringsleder eller upptäck
sjöar och åar med kanot.

vastsverige.com/
svenljunga-tranemo

Foto: Torpa Stenhus

Jönköping
En timma till Jönköping - Staden vid Vätterns strand. destinationjonkoping.se

Panoramabild över Jönköping och
Vättern. Foto: Jönköpings Energi.
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ElenorKrantz ateljé -galleri / Elenor Krantz Atelier-Gallery / Elenor Krantz Atelier-Galerie
Swahn Krukmakeri / Swahn Pottery workshop / Töpferei Swahn
Biograf Saga, unik biografmiljö från 1928 / Biograf Saga, modern cinema with original interior from 1928 / Kino Saga, einzigartiges Kino mit Interieur aus dem Jahr 1928
Nycklabacken, järnåldersgravfält med 200 fornlämningar / Nycklabacken, Iron age burial site with 200 graves / Nycklabacken, Gräberfeld aus der Eisenzeit, 200 Gräber
Äppelboden, Herrljunga Cider/ Äppelboden, Herrljunga Cider / Äppelboden, Herrljunga Cider
Herrljunga Hotell &Konferens / Herrljunga Hotel and Conference Center / Herrljunga Hotel und Konferenz
Herrljunga Bibliotek, Kulturhus & Turistinformation / Herrljunga Library, Cultural Center & Tourist Information Center / Herrljunga Bibliothek, Kulturhaus & Touristeninformation
Arthur Henriksson-rummet/The Arthur Henriksson Room /Arthur Henrikssson-Raum
Orraholmen friluftsområde/ Orraholmen’s Recreational area / Orraholmens Freizeitgebiet
Hembygdsparken Haraberget, 15 kulturbyggnader med servering och evenemang / Hembygdsparken Haraberget, 15 historical buildings with Café & Events /
Heimatvereinspark Haraberget, Kulturgebäude mit Sonntagscafé und Veranstaltungen
Fåglaviks kapell & Minnessten över Helgon Elisabeth Hesselblad /Fåglaviks Chapel & Memorial to Saint Elisabeth Hesselblad/ Kapelle Fåglavik mit Denkmal zu Ehren der Heiligen Elisabeth Hesselblad
Elisabeth Hesselblads Födelsehus/ Elisabeth Hesselblads Birthplace / Elisabeth Hesselblads Geburtshaus
Minnessten över Fåglaviks Glasbruk/ Monument to Fåglaviks Glasworks / Gedenkstein, der an die Glashütte von Fåglavik erinnert
Fåglaviks Glasbruksmuseum i Herrljunga kulturhus / Fåglavik Glassworks Museum in Herrljunga Cultural Center / Glashüttenmuseum Fåglavik im Kulturhaus von Herrljunga
Gäsene Herrljunga Biodlarförening / Gäsene Herrljunga Bee-keeping Society / Gäsene Herrljunga Imkerverein
Kullings kalvdans – Västergötlands landskapsdessert / ”Kullings Kalvdans” – Västergötland’s official, country dessert / „Kulling Kalvdans” – traditionelle Nachspeise in der Provinz Västergötland
Gäsene mejeri & ostbutik / Gäsene Mejeri. Dairy & Cheese shop / Gäsene Molkerei & Käseladen
LillPuttland, minibyggnader & café / LillPuttland, 36 miniature houses & Café / LillPuttLand – 36 Miniaturgebäude & Café
Trollabo Kvarn, mat & möten, café & restaurang / Trollabo Kvarn – Eat & Meet. Café & Restaurant / Trollabo Kvarn – Kulinarische Erlebnisse, Café & Restaurant
Jällby: fornstig och vandringsled, Jällby kyrka / Jällby: Historic nature trail & hiking track. Jällby Church / Jällby: Vorgeschichtlicher Pfad & Wanderweg, Jällby Kirche
Herrljunga Golfklubb, 18-hålsbana & golfrestaurang / Herrljunga Golf Club, 18-hole Golf Course and Restaurant / Herrljunga Golfclub, 18 Loch-Golfplatz & Restaurant
Mosslanda Pub & konferens / Mosslanda Pub & Conference Center / Mosslanda Pub & Konferenz
Skogsbo Hällkista,4000 år gammal / Skogsbo Hällkista, unique, 4000-year-old burial site / Skogsbo Hällskista, einmaliges 4000 Jahre altes Steingrab
Duvereds Gård, köttbutik / Duvereds Farm, butchers shop/ Hof Duvered, Fleischverkauf
Hägna Gammelgård, kulturgård 1700-tal / Hägna Gammelgård, historical buildings from the 18th century / Hägna Gammelgård, Kulturhof aus dem 18. Jahrhundert
Gäsene Tingshus, unikt bevarat från 1700-talet / Gäsene Tingshus, uniquely preserved 18th century courthouse / Gerichtsgebäude aus dem 18. Jahrhundert, einzigartig erhalten
Guldsmedsgårdens pionodling / Guldsmedsgårdens Pionodling. Pionie farm / Pfingstrosenanbau auf dem Hof Guldsmedsgården
Textil i Od /Textiles in Od / Textilien in Od
Crea Diem Bokcafé & Turistinfo, Utställningar/ Crea Diem Book Café, Tourist Information Center & Exhibitions / Crea Diem Buchcafé & Touristeninformation, Ausstellungen
Remmene Skjutfält / Remmene Shooting Range / Schiessplatz Remmene
Fluxfallet vid Stensjön med naturstig / Fluxfallet by the lake Stensjön, Waterfall and Nature Trail / Fluxfallet am See Stensjön – Wasserfall und Naturpfad
Ramlamosse med Svartesjö, Natura 2000-område /Ramlamosse with Svartsjö lake, Natura 2000 conservation area / Ramlamosse und der See Svartesjö, Natura 2000-Gebiet
Bruse Design, keramikverkstad / Bruse Design, pottery workshop / Bruse Design, Keramikwerkstatt
Galtholmens gårdsbutik, mathantverk / Galtholmens farm shop – Artisan food producer / Galtholmens Hofladen, Speisehandwerk
Monica Sandin, galleri / Monica Sandin, Gallery / Monica Sandin, Galerie
Storegården, heminredningsbutik och A.S. chalk paint Storegården / ”Storegården”, interior decor boutique & Annie Sloan stockist / Storegården, Boutique mit Einrichtungsgegenständen & „Chalk Paint”
Eriksberg & Eriksbergs gamla kyrka / Eriksberg & Eriksberg old church / Eriksberg & Eriksbergs alte Kirche
Eriksbergs kultur- & Intresseförening /Eriksberg Association for Interests & Culture/ Eriksbergs Kultur- und Interessenverein
Alboga Plantskola / Alboga Plantskola. Plant nursery. Flower shop / Gärtnerei Alboga
Alboga Choklad / Alboga Chocolate / Alboga Schokolade
Hallanda säteri, boende, jaktarrangemang, kulturbyggnad / Hallanda Manor. Accommodation. Hunting events. Cultural building / Hallanda Herrenhof, Unterkunft, Jagdveranstaltungen, Kulturgebäude
Grovare lamm och handel, butik och café / Grovare Lamm & Handel, Shop & Café / Grovare Lamm & Handel, Laden & Café
Avelsås naturhem, gårdsbutik & café (sommarsässongen) / Avelsås Naturhem, farm shop & waffle café (summer season) / Avelsås Naturheim, Hofladen & Waffelcafé im Sommer
Högagärde, keramik, butik och verkstad / Högagärde, pottery, shop and workshop/ Högagärde Keramik, Laden & Werkstatt
St. Mollungens naturreservat / ”St. Mollungen” Nature Reserve / Naturreservat St. Mollungen
Molla Bokskog, Hult, naturreservat / Molla Bokskog, Hult, Nature Reserve / Molla Buchenwald, Naturreservat
Stålarp Islandshästar, turridning / Stålarp Islandic horses, riding trips / Stålarp Islandpferde, Reittouren
TuaCultura, mathantverk och prisbelönta marmelader / TuaCultura, Artisanal food shop – Award winning marmaldes / „TuaCultura” Hofladen – Preisgekrönte Marmeladen
Galleri Törestorp, Atlejé och galleri / Gallery Törestorp, Atelier and Gallery / Galerie Törestorp, Atelier und Galerie
Mörlanda bowling och café, Annelund / Mörlanda Bowling Alley & Café, Annelund / Mörlanda Bowlinghalle & Café, Annelund
Herrljunga hälso- och friskvårdscenter, simhall, café och gym / Herrljunga Health and Fitness Center, swimming baths and gym / Herrljunga Schwimmhalle und Fitnesscenter, Café
Herrljunga Flygklubb / Herrljunga Flying Club / Flugverein Herrljunga
Mörlanda Marknad, årlig marknadsplats / Mörlanda Marknad, annual market / Mörlanda Marknad, jährlicher Markt
Herrljunga Folkets Park, Furlund / Herrljunga Public Park, Furulund / Volkspark Herrljunga, Furulund
Reprisen - Secondhandbutik / Reprisen - Secondhand shop / Reprisen - Secondhandgeschäft
Herrljunga Auktionsverk / Herrljunga Auction House / Herrljunga Versteigerungsbetrieb
Vandringsleder – Se hemsida eller kontakta turistinfo / Hiking trails - see website or contact Torurist Information Center / Wanderwege – mehr Information auf der Webseite oder im Touristenbüro
Vara, Vårgårda, Göteborg, Borås
Ulricehamn, Alingsås, Falköping, Skara
Tranemo & Svenljunga, Mark, Bollebygd, Jönköping

Numreringen är satt
efter sidordningen i
broschyren.
The numbering is
set after order of
the pages in the
brochure.
Die Nummerierung
wird nach eingestellt
Reihenfolge der Seiten in der Broschüre.
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Du använder dig av allemansrätten när du går en promenad, paddlar
kajak eller sitter på en sten och tänker. Allemansrätten är en unik möjlighet för oss alla att röra oss fritt i naturen. Men vi behöver också ta ansvar
för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare.

”Inte störa – inte förstöra!”

Alltid intressant att veta mer! Vad innebär Allemansrätten. Fridlysta arter,
fredade arter. Biologisk Mångfald. Så här mår miljön. Sveriges Nationalparker. Några temaområde - och mera därtill. Klicka in på Naturvårds
verkets hemsida eller beställ broschyrer.

www.naturvardsverket.se/allemansratten

eller kontakta turistinformationen i Herrljunga för information, se sid. 58.
Right of public access
– a unique opportunity with responsibility
You make use of the right of public access when you go
for a walk in the forest, paddle a kayak, go climbing or
just sit on a rock and think. Usually it is completely natural for us. In order
for everyone to enjoy nature, we need to take care of nature and wildlife
and show consideration for landowners and others who are outdoors.
We can sum this up with the phrase ”Don’t disturb – don’t destroy”.
More information: www.naturvardsverket.se/allemansratten or TouristInformation Herrljunga, page 58.
Das Jedermannsrecht
– eine einzigartige Chance - mit Rücksicht
Man nutzt das Jedermannsrecht, wenn man im Wald
spazieren geht, Kajak paddelt, klettert oder auf einem Stein sitzt und
nachdenkt. Meistens ist es für uns vollkommen natürlich. Damit alle die
Natur gleichermaßen genießen können, müssen wir nicht nur Rücksicht
auf die Natur und die Tierwelt nehmen, sondern auch auf die Grund
besitzer und andere, die sich draußen aufhalten. Zusammengefasst
kann man sagen, dass wir nicht stören – nicht zerstören! Weitere
Informationen: www.naturvardsverket.se/allemansratten oder Tourist-Information Herrljunga, Seite 58.

Svenska

English

Minnesvärda utflykter under alla årstider!

Allemansrätten
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