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Behöver du trycksaker,
rollups eller en förpackning?
Då har du hittat rätt!
Kontakta oss för en offert redan idag!

Torget 1, 524 23 Herrljunga
Tel: 0513-170 00
herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se
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Upplev våra ostar, gjorda på 100% svensk, närproducerad
mjölk och med smak av Västsverige.
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Välkommen till vår ostbutik på Alingsåsvägen 32 i Ljung
och provsmaka, så förstår du vad vi menar. Hos oss hittar
du även andra lokala delikatesser från vår bygd.
ÖPPET : MÅN - FRE KL

Eftertryck av text och bilder
med angivande av källan kan
medges av redaktionen
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Livsrums-smart miljö och
upptäckter i vår vardag
Hur långt ifrån en hållbar livsstil lever vi människor idag? I Sverige
levde vi 2018 som om det fanns fyra jordklot. Gemensam förändring
behövs! Enkelt? Svårt? Förändring handlar mycket om att alla vi var
och en gör förändringar, lär oss mer. Upptäcker nya möjligheter som
är livsrums-smartare än tidigare. Funderar på vad vi var och en själva
kan förändra och bidra med. Mycket positivt händer på temat bättre
livsrum/miljötänk – öka takten behöver vi definitivt göra och ständiga
förbättringar gör stor skillnad.
Upptäck det nära, upplev det nära. Evenemang och utflykter. Handla
lokalproducerat. Upptäck platser på nära håll och spännande upplevelser runt knuten. Bjud in vänner och bekanta för gemensamma
utflykter.
Fundera i olika steg, vad kan vi var och en bidra med för förbättringar i vår vardag för vår och nästa generationers vardag. En positiv
utmaning – att ständigt förändra och förbättra!
Njut av natur och kultur med stor respekt.
I broschyren presenteras helt fantastiska bygder, och mer finns ytterligare att upptäcka!

Välkommen att besöka
våra kyrkor och
gudstjänster i sommar!

PRODUCERAD AV
Jägersrovägen 160, 212 37 Malmö
Tel: 040-692 54 20
info@inceptummedia.se
www.inceptummedia.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda
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För framtiden...

TRYCK

Din personliga och
lokala elleverantör

Ta vara på möjligheterna och varandra.
Välkommen 2019!
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Orientering till fots eller på cykel

Föreningar i Vårgårda och Herrljunga anordnar
orientering för både motionärer och för mer intensiv
träning och tävling. Vårgårda är anslutna till Hitta ut
och i Herrljunga kan man trimorientera. Två liknande koncept där man via kartor tar sig runt och letar
upp olika orienteringspunkter.
Cykelorienteringskarta finns att köpa, som tar dig
runt i området kring Alboga och Od och Ulricehamnsbygden. Här orienterar man sig efter fotografier som finns på kartan.

Underbara naturupplevelser –
Cykla, vandra, bada, fiska

Under året arrangerar föreningar olika vandringsevenemang och tipspromenader, håll utkik i kommunernas evenemangskalendrar för platser och tider.

Bad & Fiske

I vår bygd är möjligheterna till underbara naturupplevelser många. Att vistas i naturen är bra för både
kropp och själ! På kommunernas hemsidor finns mycket information samlad om möjligheterna till
naturupplevelser. Allt ifrån det stora utbudet av vandringsleder i området till naturreservat, friluftsbad
och fiske. Nedan följer ett urval av vad som erbjuds.

Naturreservat

Upplev sagolika miljöer i de olika naturreservaten
i vårt område. Här finns bland annat Ljungås Naturreservat med den kulturminnesmärkta gården
Ljungås och gammelskogen som omger den. Den
12 juni är det en försommarkvällsvandring här!
Stora Mollungens naturreservat är känt för de stora
bokbestånden och här finns också gott om blandad ädellövskog. Guidad förmiddagsvandring den
16 Juni! Västkuststiftelsens är huvudman för flera
av naturreservaten i Västergötland.

Fjällastigen i Mollaryd, 10 km. Sandskenleden, 13
km runt sjön Sandsken och genom Stora Mollungens naturreservat. Mellan Södra Härene i Vårgårda
och Grästorpasjön i Herrljunga kan man gå Sjusjöarsled, 12 km.

Läs mer på:
www.vastsverige.com/herrljunga
www.vastsverige.com/vargarda
www.orientering.se/provapaaktiviteter/hittaut/vargarda

Boka in övernattning eller fika att ta med på vandringen!

Tävling:

Vandringsleder

Låt 2019 bli ett vandringsår - en liten tävling i all grönska och
välmening på Instagram.
Ta med familj, vänner, bekanta och upplev och upptäck
vandringsleder i bygden under året.
Inspirera med foton på Instagram med en kort text om leden och
du har chans att bli bland de 5 som får en liten överraskningspresent när det lackar mot jul.

I vårt område finns ett stort nät av fantastiska
vandringsleder, med historiska sevärdheter och
härliga pausplatser längst vägen. Information finns
samlad på kommunernas hemsidor - här följer
några smakprov; I Vårgårda kommun sträcker sig
Holleden, 14,6 km. Runt Kvinnestadssjön går Kvinnestadsleden, ca 9 km. Vandringsleden Herrevadsbro i Nårunga är 4 km. Alla dessa leder bjuder på
vacker natur i intressanta kulturlandskap.

Instagram med
Tagga* dina bilder på
#vandraiherrljungaochvårgårda

I Herrljunga kan du pilgrimsvandra längs med Elisabeth
Hesselbladsleden och där besöka Heliga Elisabeths
födelsehus i Fåglavik. Elisabeth Hesselblad kanoniserades 5 juni 2016 av påven i Rom och varje år
besöker många personer hennes födelsehus och
minnesplats i Fåglavik.
4

Möjligheterna till friluftsbad runt om i bygden är
många med gott om fina badställen. Att fiska sin
egen middag och sedan tillreda den själv är en härlig känsla. För info om fiske, fiskekort etc, hyra båt,
besök respektive kommuns hemsida

Inspirera andra och låt dig inspireras av vandringsäventyr i
Vårgårda- och Herrljungabygden.
Bilden måste vara publicerad före december månad 2019
och kan komma att visas upp i Vårgårda respektive Herrljunga
kommuns sociala mediekanaler.
2019
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Under några dagar i juni varje år blir Vårgårda ett
Mecka för alla dem som vill frossa i Nostalgi, när
Nostalgifestivalen och Live & Rockin` arrangeras.
Denna helg ringlar sig bilköerna långa med välputsade klassiska bilar, genom hela staden, ner mot
Tånga. Överallt ser man människor som är uppklädda i vackra kläder från förr och med tidstypiska
frisyrer. Nostalgifestivalen är något alldeles speciellt
och har fått mycket uppmärksamhet för sin fina inramning och atmosfär i både svensk och utländsk
media.

Foto: Josefin Roos

Folkfest när Nostalgi –
festivalen arrangeras

och mest välorganiserade vintage- och retromarknader. Tonerna från rockabilly, country och bluesartister
hörs från olika platser inne på området. Den som vill
kan ta sig en karuselltur i det äkta femtiotalstivolit.
Dessutom erbjuds många utställningar med genuint
nostalgitema och du kan även få en ny nostalgiinspirerad frisyr eller tatuering.
På fredags- och lördagskvällen arrangeras Live &
Rockin` med massor av nostalgimusik.
- I år är vi stolta över att kunna presentera artister
som Jack Baymoore & The Bandits, Mike Teardrop
Trio och Eva Eastwood, berättar L-P.
Nostalgifestivalen 2019 arrangeras den 8 juni och
Live & Rockin` arrangeras den 7 och 8 juni.

Snart tusenåriga kulturskatter och några lite yngre,
”bara” några hundra år gamla. Många av kyrkorna i
Herrljunga och Vårgårda har öppet under sommartid
för besök.

- Stämningen på festivalen passar alla och är väldigt
familjevänlig, berättar L-P Andersson som är festivalgeneral.
Nostalgifestivalen lockar över 10 000 besökare varje
år. Förutom alla de fina bilarna bjuder festivalen också på vad som förmodligen är en av Europas största
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Hitta hela festivalprogrammet och läs mer på:
www.nostalgifestivalen.com

Fölene medeltida kyrka, missa inte de två runstenarna som ramar in entrén. Södra Björke kyrka, (Birka =
handels- & tingsplats), har likaså öppet några veckor
på sommaren. Eriksbergs gamla kyrka som patronskyrka för den Erikska kungaätten. Jällby medeltida
träkyrka också helt unik i sig. Lyssna till audioguider
som alltid står redo för att ge information. Ods kyrka
– med gåvor från Karl XII, och frågeblad för barn.
Vesene och Horla kyrkor, två av några få med känsla
från tidsepok utan kyrkfönster på nord- och västsida.

Algutstorp kyrka på en höjd vid Säveån och Eggvena
kyrka invid Nossan. På en udde i Kvinnestadsjön ligger Kvinnestad kyrka, där försvarsborg och vallgrav
också fanns på medeltiden. Sägner kring Fullestad
kyrka berättar att årtalet 1152 finns inhugget i berget invid kyrkan. Resenären Carl von Linné beskriver
Mjäldrunga kyrka på sin västgötska resa.
Kommunernas och pastoratens hemsidor ger info
om öppettiderna i sommar samt om guidemöjligheter om kyrkornas kulturskatter – liksom kyrkogårdsvandringar. Kyrkorna är en del av kulturlandskapet,
kulturhistoriska mötesplatser och utflyktsmål. De berättar och ger olika inblickar från de senaste 12.000
månaderna, eller med andra ord snart 1.000 år!
www.svenskakyrkan.se/herrljunga
www.svenskakyrkan.se/vargarda
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Kesberget

Vill du ha en häftig cykelupplevelse? Missa inte
Kesberget Bikepark som säsongen 2019 erbjuder
5 nedfarter, fyllda med action. Kesberget Bikepark
öppnade 2018 och gensvaret från besökarna var
fantastiskt.

Härliga golfupplevelser i
vackra kulturlandskap
Om du gillar att spela golf har du fina möjligheter
till härliga golfupplevelser i vårt område.

I de vackra naturomgivningarna i Hudene, utanför
Herrljunga, har Herrljunga Golfklubb sin golfbana.
Banan är ritad av banarkitekt Jan Sederholm och
invigdes 1990. Banan har 18 hål. Den första delen
av banan går i parkliknande terräng för att i sin andra del övergå till en skogsbana. Konungsbäcken
rinner harmoniskt genom golfbaneområdet och på
olika ställen har den dämts upp med vackra dammar. Banan är måttligt kuperad och lättgången
även för äldre. Här finns också en charmig golfrestaurang som serverar allt från fika till lunchbuffé.
Vårgårda golfklubb har sin golfbana på Olstorp Säteris marker cirka 1 km från Tånga Hed. Banan, som
invigdes 2008, är en 18-hålsbana som är belägen i
vacker natur och är en blandning av skogs-, parkoch linksbana. Att banan är byggd på en stor sandbädd skapar en bra dränering och gör att banan är
spelbar under nästan hela året. Det är bara när det
är snö och minusgrader som banan håller stängt.
Snöfria år erbjuder man till och med spel på nyårsafton. I anslutning till banan finns uppställningsplats
för husvagn och husbil. I anslutning till golfbanans
parkering finns kanslihus med reception, golfshop,
omklädningsrum och café.

- Vi har besökare från hela södra Sverige och de
är jätteimponerade över kvaliteten på våra banor,
berättar Edvin Arnstrand, ordförande i Vårgårda
downhillklubb.
Downhill-entusiasterna i Vårgårda downhillklubb
som driver anläggningen har lagt många timmar
på att få till varierande banor som inbjuder till perfekta åk. I området runt de två slalombackarna på
Kesberget har föreningen skapat en cykelanläggning som till säsongen 2019 erbjuder 5 olika nedfarter. Dessa startar på toppen av Kesberget som
man når med hjälp av ankarlift. Liftkort köper man
på plats.
- Vår anläggning är unik för att vara i södra delen
av Sverige och vi hoppas att ännu fler ska hitta hit
till säsongen 2019, avslutar Edvin.
Läs mer på www.vastsverige.com/vargarda
8

Läs mer på:
www.herrljungagk.se
www.vargardagolf.se

Kontaktinformation: Kesberget Bikepark
Tel: 076-8161540
facebook.com/Kesbergetbikepark
2019

www.vastsverige.com/herrljunga
www.vastsverige.com/vargarda
www.vargarda.se • www.herrljunga.se

9

Konstrundor!
Ateljéer & Gallerier!
Naturfotofestival!

Herrljunga Konst- & Hantverksrunda första helgen i
september är en verklig utflyktshelg för flera tusen
besökare. Vernissage och mingel på fredagskvällen
i Herrljunga konsthall. Möt konstnärer och hantverkare i öppna ateljéer under lördagen och söndagen
i hela Herrljungabygden. Ett härligt arrangemang,
dessutom i höstfärger. Se Konstrunde-kartan som
ges ut under tidig sommar och upptäck ateljéer och
utställningar att besöka, flera har öppet sommartid
och även året om.
Naturfotofestivalen i Vårgårda under allahelgonahelgen, är en vida känd mötesplats för naturfotoentusiaster och andra intresserade. Värdar är Vårgårda Fotoklubb som årligen erbjuder möjligheten
att samlas och botanisera i en fantastisk värld av
naturfoto.

Ta del av myllrande spännande shopping.
I Herrljunga är det Knallemarknad andra tisdagen i varje månad och i september anordnas Mörlanda
marknad, med få avbrott ända sedan 1700-talstid. En marknad som lockar mer än 10.000 besökare
till Annelund. Temadagar och guidade besök på Gäsene Mejeri i Ljung och Gårdsbutiken på Herrljunga
Cider, med must av äpplen och mer därtill.
Vårgårda nostalgi- och retromarknad arrangeras i början av juni under nostalgifestivalen. Marknadsdagar
är likaså i slutet maj och september. Köpmannaföreningarna/centrumföreningarna skapar unika tillfällen
med en rad evenemang och handel i tätorerna, allt från Walk of Fame, Vårglädje-dagar, till härlig julhandel med fin inramning.
”Taste the countryside” – är utflyktsmål med stort antal besökare. Det är ”Affärsgatan mitt i grönskan”
med ca 25-tal verksamheter på landsbygden i Herrljunga, Ulricehamns- och Falköpingsbyden. Nära och
långväga ifrån kombinerar gäster natur och kultur med uppleveleseshopping och evenemangsbesök.
Morsdagshelgen årligen är ett av många arrangemang, som är en hel utflyktshelg.

konst och hantverk och mera, i Vårgårda och Herrljunga. Var kreativ själv - Akvarellmaraton arrangeras
vårtid i Gäsene Tingshus, en heldag i kreativitetens
tecken.

Likaså unikt och framtidstänk - spännande platser och butiker med retro och antik samt loppisfynd att
göra. I Herrljunga Folkets Park anordnas loppis. Herrljunga Auktionsverk är likaså en av flera aktörer, med
evenemang där man kan få föremål värderade av namnkunniga personer. Butiker i både tätorter och på
landsbygd.

Inspireras av konst i form av hantverksbyggda miniatyrhus i LillPuttLand, som har öppet sommartid och
med eventtillfällen senhöst och inför advent.

Följ evenemangsguiderna i respektive kommun och hitta till tips på upplevelseshopping. Res runt och
upptäck ett varierat utbud i våra fina landsbygdskommuner, här finns alltid nytt att upptäcka.
För mer info se:
www.vastsverige.com/herrljunga
www.vastsverige.com/vargarda

För mer info se:
www.vastsverige.com/herrljunga
www.vastsverige.com/vargarda
Foto: Naturfotofestivalen

Gallerier, kulturhus, ateljéer och konstutställningar arrangerade av verksamheter och föreningar, på landsbygden och i tätorterna. Mångfald. Upptäck foto,

Upplevelseshopping – Landsbygd
och tätorter i en härlig mix
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Odlarglädje och gröna upplevelser
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Ibland behöver man inte söka sig längre än till en
närbelägen trädgård för att få en härlig upplevelse.
Vårgårda Trädgårdsförening och Herrljunga Trädgårdsförening har omfattande program, med äppeldagar, utflykter, skötsel av kryddträdgård, föreläsningar och olika temaevenemang. Under sommaren
arrangeras också öppna trädgårdar då besökarna
får ta del av resultaten av fantastisk odlarglädje i privata trädgårdar. Här bjuds också på mycket erfarenhetsutbyte kring trädgård, härliga samtal och skratt.

som vill uppleva pionodlingar och blomsterhav att
bli lyrisk över, såväl som välja ut att blommor att
köpa med.
Läs mer på: www.vargardatradgard.org
www.vastsverige.com/herrljunga
www.vastsverige.com/vargarda

I Hov är Guldsmedsgården, en plantskola med
utsökta pioner. Besökare kommer långt bort och
nära ifrån. Ett utflyktsmål som passar väl för den

16-18 augusti blir det återigen folkfest då världens
bästa damcyklister kommer till vår bygd för att tävla i UCI Womens World Tour Vårgårda. Cykelfesten
startar redan på fredagen den 16 augusti då det
traditionella motionsloppet arrangeras. Under lördagen den 17 augusti arrangeras lagtempoloppet
där cyklisterna tar sig från Vårgårda till Herrljunga
och sedan tillbaka igen. Samma dag arrangeras
också barnens cykelfest i Vårgårda centrum där
det bjuds på underhållning, ballonger och popcorn
och där barnen också har möjlighet att delta i Lilla
Velofondo som avgörs på den stora upploppsrakan
på Kungsgatan i Vårgårda. Under lördagen arrangeras också motionsloppet Velefondo som från och
med i år är en del av West Sweden Action Weeks.
Söndagen den 18 augusti avslutas cykelfesten med
det stora linjeloppet i UCI Womens World Tour
Vårgårda. Har du inte möjlighet att följa loppen på
plats så går det bra att ta del av tävlingarna från
TV-soffan. Nytt för i år är nämligen att både lagtempoloppet mellan Vårgårda och Herrljunga, och
söndagens linjelopp kommer att direktsändas i SVT.
– Att vi får plats i SVT:s finrum är oerhört viktigt både
för svensk cykel i stort och för vår framtida satsning,
säger Hans Jönsson, ordförande i Vårgårda CK.
Läs mer på: www.velofondo.se
www.vargardacykling.se , www.vargarda.se
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Kullingstrofén bjuder
på rallyaction

Vill du uppleva fartfylld rallyaction? Missa då inte Kullingtrofén som varje år arrangeras i bygderna runt
Herrljunga och Vårgårda. Tävlingen arrangeras av Kullings MS och ingår i Svenska RallyCupen, Västras
FM i Rally och MEGA-Rally Cup.
Start är vid Herrljunga Folkets Park den 3 augusti kl 10, där man på morgonen kan se alla rallybilarna
uppradade inför start. MECA-Kullingstrofén lockar många tävlande och besökare från stora delar av
Sverige under tävlingsdagen. Rallysträckorna går på grusvägar runt om i Herrljunga och Vårgårda, och
sträckorna varierar från år till år.

En härlig sommar
f
u
l
l
av
musik väntar…

Program finns att köpa på morgonen då rallyt går av stapeln vid starten och på utvalda ställen.
– Vi utlovar härligt motorsurr och hög fart på rallysträckorna, säger ordförande Conny Hansson.
Tävlingen avslutas med prisutdelning, i anslutning till Rallyt i Herrljunga Folkets park, i alla klasser.
Mer information finns på www.vastsverige.com/herrljunga

En sommar full av musikupplevelser väntar då det arrangeras massor
av konserter och musikkvällar runt om i våra kommuner.
Den 9-11 augusti arrangeras Ornungastämman som varje år lockar
flera av Sveriges bästa folkmusiker. Det blir tre dagar fyllda av konserter, familjeföreställningar, workshops, dans och buskspel. Årets
program bjuder på musik från resandetraditionen, skivsläpp med
musik från Ornunga och bland de medverkande artisterna finns
bland annat grammisnominerade Lena Jonsson trio.
Midsommardagen arrangeras i Od en jazz och blueskonsert, med
Johanna Lillvik Blues Escape.
I Eriksberg kyrka uppträder årligen i slutet av juli jazzbandet New
Orleans Jazz Cats. Eriksbergs kyrka fylls med människor som lyssnar
till härlig traditionell jazz. De gör detta i samarbete med Eriksbergs
kultur – och intresseförening.
I Herrljunga folkets park lever folkparkstraditionen
vidare. Här spelar populära dansband under flera
kvällar under året. Den 4-7 juli arrangeras här även
den populära spelmansstämman med buskspel och
uppträdanden.
Läs mer på:
ornungastamman.se
och på kommunernas evenemangssidor
www.vastverige.com/vargarda
www.vastsverige.com/herrljunga
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Frivolten Cup är en rolig tävling för alla åldrar att
besöka och att fascineras av alla duktiga gymnaster. Frivolten Cup går av stapeln i Herrljunga Sportcenter och tävlingen sätter internationell prägel på
Herrljunga. Arrangör av tävlingen är föreningen
GK frivolten i Herrljunga, som bildades 1976.

Läs mer på:
www.vastsverige.com/herrljunga
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Foto: Herrljunga Flygklubb

Ta del av idrottsevenemang i våra aktiva kommuner,
från det lokala arrangemanget, till riksfinaler, till internationella tävlingar.

Foto: Per Lindström

Frivolten Cup är en populär Internationell tävling
i Herrljunga som alltid går av stapeln under Kristihimmelfärdshelgen. 2019 är det det 36:e året av
Frivolten Cup, som ständigt lockar många deltagare. Sammanlagt är det representanter från 1015 olika länder med runt 550 deltagare som är
på plats och många av de som kommer är med
i världseliten. Under tävlingsdagarna görs många
volter och de tävlande kommer upp i hissnande
höjder. En rolig tävling med action på hög nivå. Det
tävlas i grenar såsom trampolin och dubbeltrampet
och de tävlande är både ungdomar och seniorer.

Foto: Mikael Harald

Frivolten cup – internationell
trampolintävling i Herrljunga

I vårt område finns fantastiska möjligheter till riktiga
höjdarupplevelser.
Är du nyfiken på segelflyg ska du söka dig till Herrljunga Flygfält som ligger 7 kilometer sydost om
Herrljunga tätort. Det är här som Herrljunga Flygklubb bedriver sin segelflygsverksamhet. Här samlas
många entusiaster under sommarmånaderna för
att sväva bland molnen i sina segelflyg. Flygplatsens
läge är perfekt med nära anslutning till stora fria
luftrum och med tillräckligt anstånd från västkusten, för att inte störas av sjöbris. Som privatperson
kan du köpa olika presentkort med upplevelser som
startar på antingen 700- eller 12000 meters höjd.

För dig som vill ha än mer adrenalin kan ett fallskärmshopp upplevas från Vårgårda flygfält precis utanför
Vårgårda tätort. Ditt äventyr börjar i hangaren på Vårgårda flygfält där du byter om till skydive-kläder och
där du har en genomgång med de utbildade instruktörerna. Efter det sätter du dig i flygplanet som du
sedan hoppar från på 4000 meters höjd tillsammans med din instruktör. Adrenalinet flödar när du faller
fritt mot marken i 200 km/timman innan fallskärmen vecklas ut och du lugnt seglar ner mot marken.
Vårgårda flygfält är sedan många år fallskärmsklubben Cirrus i Göteborg hemmaarena och sedan 2012
äger och förvaltar man också flygfältet genom sitt bolag Skydive Sweden.
Läs mer på: www hoppafallskärm.com och på www.herrljungafk.se
www.vastsverige.com/vargarda, www.vastsverige.com/herrljunga
16

2019

www.vargarda.se • www.herrljunga.se

17

Haraberget – Sveriges
Hembygdsförening 2018!

Besök en av de större friluftsparkerna i Västsverige, Haraberget i Herrljunga!
Hembygdsparken vid Haraberget i Herrljunga är en fantastisk miljö och verksamhet. Mångfaldigt prisbelönt, inte minst genom utmärkelsen ”Sveriges hembygdsförening 2018”, från Sveriges Hembygdsförbund.
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Diggiloo gä

Du upptäcker här tretton historiska byggnader och
ett av Sveriges första stationshus. Vagnsmuseum
med utsökta vagnar från 1800-talet och framåt.
Skolmuseum och mer därtill. I parken finns också
den nya Spårabolstugan, en kaffestuga med uteplats ned mot ån Nossan. Gör ett besök i kryddträdgården och se unika äppelträd med 12 inympade
västgötaäpplen. Trädgården och äppleträden sköts
av Herrljunga trädgårdsförening. En promenadslinga går runt dammen, Stolta maderna som också
kallas Spegeldammen, här finns också möjlighet till
en mysig grillstund.

Tånga Hed är vida känt som en plats för alla typer av evenemang. Allt från små hundtävlingar till stora
konserter. Kronjuvelen i sommarprogrammet 2019 är Diggiloo-turnen som gästar Tånga den 7 juli.

Parken håller öppet söndagar under sommarmånaderna med evenemang och under även flera
vardagskvällar då det är fullt tryck med ”Åkdon
och Termos”. Fina fordon från då det begav sig
och deras ägare och passagerare möts i Veteranåkdonspicknick.

– Vi är givetvis väldigt stolta över att en av Sveriges största turnéer kommer till oss i sommar, säger Patrik
Ekelund på Tånga Fritid AB.
Föreställningen är proppfylld med några av Sveriges mest folkkära artister, grymma dansare och ett
förstklassigt band. Det blir härlig musik, massor av skratt och en stor dos kärlek. Jessica Andersson, eller
”mamma Diggiloo” som hon också kallas, är tillbaka och det är veteranen Magnus Carlsson också. Även
David Lindgren syns på scenen tillsammans med Mariette som hoppar på världens bästa sommarjobb för
andra året i rad.

Föreningens ordförande Peter Backenfall förmedlar
föreningens anda i följande rader:

John Lundvik gör Diggiloo-debut liksom countrystjärnan Mimi Werner. De får dessutom sällskap av stjärnornas stjärna, som Casper Janebrink tar med sig alla Arvingarna till Tånga. På humorsidan gör Thomas
Petersson comeback på Diggiloo-scenen.

– Vi ser i hembygdsföreningen framtiden an med
nyfikenhet och glädje. Det är en katalysator i bygden, en samhällsaktör som står för kontinuitet och
trygghet i en osäker och stressad, men spännande
omvärld. Frågor om kulturarv, tillgänglighet, social
hållbarhet och samverkan står naturligtvis på agendan i den nyorientering som vi inriktar oss emot.

Läs mer på: www.tangahed.se eller på www.diggiloo.com

www.vastsverige.com/herrljunga
18
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Gäsene Tingshus i Ljung är autentiskt genuint och
unikt. Ta del av spännande historia och fångas
av den välbevarade tingssalen från 1776! I tingssalen, på andra våningen, hölls sedan ting från
1823 fram till 1948 av Gäsene Häradsrätt.

Foto: Jonas Ingman

Rättshistoria på Gäsene Tingshus
och kultur i helg och vardag!

Charmiga caféer och matställen finns det gott om
och många kulinariska kulturer att upptäcka. Gör en
matupplevelserunda i tätorter och landsbygder.

Foto: Jesper Anhede

Flera matevenemang anordnas. Matfest 29 september, med en Matfestkarta som också gäller för hela
året, för hela Västergötland! Mathantverkssafari
första helgen i maj och september och Skördefester
under säsong.

Strax innan jul så är det i fin julstämning som Mathantverkshelgen presenteras i Od; Ett 15-tal gårdsbutiker och producenter saluför ett härligt utbud
av delikatesser med allt från bröd, bakverk, kött,
ost, korvar, kalvdans, sylt, must, choklad, honung,
juldrycker och mer därtill.
Välkommen till ett härligt utbud av smakupplevelser
i Vårgårda och Herrljunga.

Ett kulturarv runt om i Vårgårda - Herrljungabygden. Här finns möjligheter såväl till avkoppling samt
möjlighet att lära sig mer från då, till nu och till framtiden – ett aktivt kulturarv.
Evenemang och temadagar arrangeras årligen runtom i hembygdsstugor och hembygdsparker och
sommartid är den intensivaste perioden.
Extra firande inte minst vid Midsommar med Midsommarstång och 6:e juni med Nationaldagsfirande då hembygdsföreningarna anordnar välbesökta evenemang. Mingel, musik, tal, gofika
och mycket mer.
Läs mer på:
www.vastsverige.com/herrljunga
www.vastsverige.com/vargarda
2019

Besök och upplev här gårdsbutiker, på landsbygden
och i tätorterna. Många har öppet stor del av året.
Det erbjuds välsmakande mat och dryck, lokalproducerade råvaror & mathantverk i ett varierat och stort
utbud. Upptäck mathantverk i fantastiska miljöer.

Foto: Jonas Ingman

Läs mer på
www.vastsverige.com/herrljunga
www.vastsverige.com/vargarda

Upptäckter och mötesplatser –
besök bygdens fantastiska hembygdsverksamheter!

20

Foto: Jonas Ingman
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Ett spännande besöksmål och historisk fläkt av
många människoöden. Här kan du också se spåren
i taket från en rymning. 1898 sitter en man fängslad
i häradshäktet men lyckas med hjälp utifrån att såga
sig genom takets bjälklag upp i övervåningen och
rymma. Hålet i cellens tak finns fortfarande kvar att
beskåda. Boka guidning och du får ständigt veta mer.

Inför årets och livets högtider måltider att minnas,
boka ditt bröllop i fina lokaler och med utsökt god
mat. Julen är intensiv med julbord eller jultallrikar i
bygden, med alla årstidens delikatesser och smakupplevelser.
www.vargarda.se • www.herrljunga.se
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Vårgårda kommun
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VÄLKOMMEN TILL
VÅRGÅRDAS
MYSIGASTE CAFÉ

Vi älskar gott fika. Hos oss är allt bakat
och lagat från grunden på riktigt.
Kulglass från Triumfglass.

GLASÖGON
KONTAKTLINSER

Öppet mån-fre 10-18 • lör 10-14 • sön 11-15

Tel 0322-62 35 50 • 0733-46 36 69
www.dinogontjanare.se
Kungsgatan 34, Vårgårda

Kungsgatan 23 Vårgårda • 076-316 82 29
www.stjernegerdetgourmet.se
info@stjernegerdetgourmet.se

Följ oss
gärna på

Skattegårdsgatan 1, Vårgårda • 0322-28 01 11
Öppet: ons 13-18, lör 9-13 • Inlämning: mån-fre 8-15
www.pmu.se/secondhand/vargarda

Kungsgatan 32 Vårgårda • 0322-63 43 44

LRF Konsult AB
Kungsg. 50, VÅRGÅRDA
0322-66 66 00
www.lrfkonsult.se/vargarda

Vill du också annonsera i
Upplevelseguiden nästa år?
Kontakta oss på:
24
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040-692 54 20 • info@inceptummedia.se • www.inceptummedia.se
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Herrljungabostäder AB
Torget 2D, Herrljunga • 0513-222 60
info@herbo.se
www.herbo.se

Storg. 27, HERRLJUNGA
0513-212 47
Dygnet runt jour
www.lenbergs.se

Herrljunga Pizzeria

Dillans Pizzeria

Öppet; mån-tors 11-21, fre 11-22,
lörd 12-22, sön 12-21.
Lunch 11-14, i priset ingår burk 33 cl,
sallad, bröd och kaffe.
Storg. 14 A, HERRLJUNGA, 0513-125 15

Pizza - Sallad - Kebab - Pasta - Grill Tel. 0513-217 17

Herrljunga Pizzeria

Storg. 50, HERRLJUNGA, 0513-217 17
Grafisk Manual Version1.0
Öppet; mån-tors 11-21, fre
11-22, lör 12-22, sön 12-21
Uppdaterad januari 2014

Välkommen
tilltill
Välkommen
Folktandvården
Herrljunga!
Folktandvården
Herrljunga!
Vi erbjuder
för alla –förbarn
vuxna.
Vi möter
dina dina
behov,
varevare
sig sig
detdet
Vi tandvård
erbjuder tandvård
alla som
– barn
som vuxna.
Vi möter
behov,
handlar om
en vanlig
undersökning
eller avancerad
specialisttandvård,
så att
du du
handlar
om en
vanlig undersökning
eller avancerad
specialisttandvård,
så att
kan vara
frisk i munnen
hela livet.
kan vara frisk
i munnen
hela livet.
Vi även
erbjuder
även Frisktandvård
– tandvård
fastper
prismånad.
per månad.
Vi erbjuder
Frisktandvård
– tandvård
till fasttillpris

Välkommen
att kontakta
Välkommen
att kontakta
oss! oss!

Horsbyvägen 16, 010-441 82 82, herrljunga.ftv@vgregion.se
Horsbyvägen
16, 010-441 82 82, herrljunga.ftv@vgregion.se
vgregion.se/folktandvarden
vgregion.se/folktandvarden

GRATIS
PARKERING

i hela kommunen
HERRLJUNGA KOMMUN
Tekniska förvaltningen
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Bygg
Bygg
dittditt
nya
nya

hemhem
i Herrljunga!
i Herrljunga!

RingRing
kommunens
kommunens
växelväxel

0513-170
0513-170
00 00
Vi bryr oss om din hälsa. Välkommen till oss!
NÄRHÄLSAN HERRLJUNGA VÅRDCENTRAL
Horsbyvägen 16, Herrljunga
Månd-fred 08.00-17.00
narhalsan.se/herrljungavardcentral
Rådgivning och tidsbeställning

Tel 0513-177 20
Månd-fred 8.00-16.45
Tidsbeställd distriktssköterskemottagning

Tel 0513-17720
Månd-fred 8.00-16.00

Vård kvällar och helger
Ring 1177 för råd om
vård dygnet runt
www.1177.se

2019

Vill du också annonsera i
Upplevelseguiden nästa år?
Kontakta oss på:
www.vargarda.se • www.herrljunga.se

040-692 54 20 • info@inceptummedia.se • www.inceptummedia.se

29

Välkommen till din Autoexperten-bilverkstad i Vårgårda!

Human Capital

vå r m i s s i o n :

Verkstadstjänster • Däckservice • Kundservicetjänster • Extrautrustning

DU HITTAR OSS PÅ ALSTIGEN 7 I KARLSBORG OCH PÅ CA 110 ORTER
I ÖVRIGA LANDET LÄS MER PÅ WWW.AVONOVA.SE

Verkstadsgatan 4, Vårgårda • 0322-67 07 70 • www.allbilgruppen.se
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– varje dag.

SPECIALISTER INOM VATTEN, VÄRME & KYLA

Vi utför alla former av VVS-arbeten
åt såväl privatpersoner som företag
och organisationer.
Parkgatan 19 • 0322-62 33 70
www.djupedalsror.se

Vi hoppas att Mörlanda Bowling & Café ska vara den
självklara mötesplatsen för alla i Herrljunga kommun.
Bowling, temakvällar, sport och trevliga händelser är vad
du kommer att hitta hos oss. Vi ordnar med barnkalas
och allt från kick offer för företag till kompisgäng
som vill ha en trevlig bowlingkväll.
Självklart så tar vi emot skolklasser på dagarna.
Café och restaurang finns. Fullständiga rättigheter.
Tel. 0513-500 08 morlandabowling@gmail.com
www.morlandabowling.se

TANDLÄKAR
GRUPPEN

DIN TANDLÄKARE
PÅ HEMMAPLAN!
Vi tar även emot nya patienter!

Järnvägsgatan 11A • 447 34 Vårgårda
Tel 0322-62 34 61

Korsgatan 38
44735 Vårgårda

Centrumgatan 2, 447 31 Vårgårda
Tel 010-435 85 00

Distriktsläkarmottagning

Tidsbeställning och rådgivning mån-fre 8.00-17.00

Disktritsskötersekmottagning
Barnhälsovård/BVC

Telefontid vardagar 8.00-9.00
Tel 010-435 85 10
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Mobil 070-377 26 80
tommybyggare.se

Professionell telefonpassning
- låter Dig göra bra affärer!

Prova oss under tre månader utan
bindningstid och fasta avgifter.
För mer info: 033-700 71 00

t
Endaser
p
9:95 al
samt

Öppet vardagar 6:30-16:30
0322-62 10 60
Sonny Johansson & Bernth Granlund
Korsgatan 38, 447 35 Vårgårda

VÅRGÅRDA • Tel. 0322-62 50 10
Motorsågar – Skog- och Trädgårdsmaskiner
Försäljning – Service – Tillbehör
www.hedensvargarda.se

CYKELFEST I VÅRGÅRDA 16-18 AUGUSTI

Närhälsan Vårgårda
VÅRDCENTRALEN

Gör plats för alla.

Astma-/KOL-mottagning
Diabetesmottagning
Hjärt-/kärlmottagning
Inkontinensmottagning
Psykologer

www.narhalsan.se/vardcentralenvargarda

17 och 18 augusti • vargardacycling.se
2019

www.vargarda.se • www.herrljunga.se

Motionsloppet för alla 17 augusti
56 eller 93 km • velofondo.se
31

Värme & Sanitet
Claes Paulsson AB
Storg. 16 B, HERRLJUNGA
070-607 27 95
cl.paulsson@telia.com

Ölltorps Industriområde 10, HERRLJUNGA
0513-223 30, www.blomdahls.com
GLT Herrljunga AB
Hudenevägen 34, Herrljunga
0513-120 95
www.gltherrljunga.se
info@gltherrljunga.se
order@gltherrljunga.se

Sundbergs Åkeri AB

Sundbergs Åkeri AB
Källeryd Tallheden, HERRLJUNGA, 0513-310 10
info@sundbergsakeriab.se, www.sundbergsakeriab.se

FIDDES EL & BY GG
BYGGFIRMAN SOM HJÄLPER DIG

Tel 0513-723 55
kontakt@lkgkross.se • www.lkgkross.se

AB Strängbetong
Vretav. 5, HERRLJUNGA
0513-176 00
www.strangbetong.se

Fiddes El & Bygg
Katebo, 524 91 Herrljunga
Mobil 0708-40 01 36
www.fiddes.se
fredrik@fiddes.se
LKG Krossprodukter AB
Tostared Uppergården,
Herrljunga • 0513-723 55
kontakt@lkgkross.se
www.lkgkross.se
Lesjöfors Industrifjädrar
Hudene, HERRLJUNGA
0513-220 00
info.hja@lesjoforsab.com
www.lesjoforsab.com

MED
S PÅ
FOKU S
F
PROF

ALLT FÖR BYGGAREN
PÅ ETT STÄLLE!

5. DC-brytare

1. Solen
2. Solpanel

6. DC-skydd
7. Återkoppling

www.derome.se
3. Växelriktare

Eggvena Schakt AB
Köparegården 4, HERRLJUNGA
Benny: 0705-62 81 48
Daniel: 0736-38 10 10
www.eggvenaschakt.com

Starsprings AB
Björkv. 3, HERRLJUNGA
0513-178 00
www.starsprings.com

Herrljunga Grus AB
Bygg & projektering | Måleri & kakel
Hudene Bergsgården, HERRLJUNGA, 070-622 13 78
info@williamssonab.se, www.williamssonab.se

Herrljunga Grus AB
Katebo, HERRLJUNGA
carlfredriks@telia.com
070-630 43 93

Du Blodgivare - Du behövs!
Om du är eller vill bli blodgivare ring
GeBlod Borås 033-616 23 77
GeBlod Alingsås 0322-22 63 25
Västra Götalandsregionen Södra Älvsborgs sjukhus
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• Elinstallationer
• Industriservice
• Säkerhet
• Lås

4. Elmätare från elnätsägare

Vi jobbar även med Garo Solpaneler

010-472 47 82

Välkommen till en riktig bygghandel!
Bygg, färg, tapeter och järnvaror

Wallentinsvägen 28
0322-65 10 10

Verkstadsgatan 9
0513-250 50

xlbygg.se/vargarda

xlbygg.se/herrljunga

www.vargarda.se • www.herrljunga.se
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PIPES FOR LIFE

SPECIALISTEN PÅ PLASTRÖRSSYSTEM

Pipelife Sverige AB
Box 50, SE-524 02 Ljung
T +46 513 221 00
F +46 513 221 99
E info@pipelife.se
www.pipelife.se

Från inspiration - till installation

Lokal infraservice sedan 1906
Mariedalsgatan 3 · Herrljunga
Tel. 0513-220 40
www.el.herrljunga.se

IMI HYDRONIC ENGINEERING erbjuder systemlösningar och produkter för optimering av VVS-system så att de kan leverera önskat inomhusklimat
med minsta möjliga energianvändning.

SERVICE
REPARATIONER
NYINSTALLATIONER
BADRUMSRENOVERINGAR
Tel 0322-62 00 60

Besöksadress: Annelund
0513-540 00 www.imi-hydronic.com

Lennart och Tommy Kjellson
Korsgatan 40 Vårgårda

Museet på Tånga Hed i Vårgårda är ett unikt idrottsmuseum
som visar Dig idrottssagan om Fåglumbrödernas framgångsrika idrottsprestationer.
Tre VM-guld i lagtempo, tre OS-medaljer, Göstas seger i
Giro d`Italia 1971 är bara något av vad Du får ta del av.
Ingenstans i världen har fyra bröder nått sådana framgångar
oavsett idrottsgren.

Info via Vårgårda Kommun 0322-60 06 00 eller
Tånga Hed Camping & Fritid 0322-62 43 11
Boka visning 0739-85 49 74

EN ERGIEF F EK TIVA
EN
ERGIEF
EK
TIVA
BLAN
DAREF
F ÖR
K ÖK
EN
ERGIEF
F EK
TIVA
BLAN
DARE
ÖR K ÖK
OCH BAD
RU F
BLAN
DARE
FMÖR K ÖK
OCH BAD RU M
OCH BAD RU M

tel. 0513-78 60 00
kontakt@herrljungalager.se
www.herrljungalager.se
Vi välkomnar både företag och privatpersoner

Vi utför alla former av VVS-arbeten åt såväl
privatpersoner som företag och organisationer.
Horsbystigen 1, Herrljunga
tfn 0513-210 65 • mob 070-692 58 80
www.kjellnersror.se
WWW.GUSTAVSBERG.SE
WWW.GUSTAVSBERG.SE
WWW.GUSTAVSBERG.SE

N ORD EN S LEDAN D E
N
ORDMÄRK
EN S LEDAN
E
VARU
E IN OMD
N
ORD EN S LEDAN
DE
VARU
MÄRK
E IN
OM VEN TILER
KOP
P
LIN
GAR
OCH
VARU MÄRK E IN OM
KOP P LIN GAR OCH VEN TILER
KOP P LIN GAR OCH VEN TILER

WWW.VATETTE.SE
WWW.VATETTE.SE
WWW.VATETTE.SE
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Ladda ner Herrljunga
besökskarta här

Ladda ner Vårgårda
besökskarta här

Torget 1, 524 23 Herrljunga
0513-170 00 • www.herrljunga.se
herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda
0322-600 600 • www.vargarda.se
kommunen@vargarda.se

