1. MELLDALA TRÄDGÅRD
Hos oss kan du handla växter till din trädgård i
naturskön omgivning och ta en ﬁka i vårt lusthus.
Njut av vår rosavdelning och ta en sväng i vår
nyplanterade fruktträdgård.
Anslutning till vandringsled. Roshelg 29-30/6.
Trädgårdshelg 7-8/9. Stängt 21-23/6.
Öppet: Vardagar 10-18. Lördag-söndag 10-16.
0511-801 30 w melldala.se w info@melldala.se
2. FLÄMSLÄTT STIFTS- OCH KURSGÅRD
Vid Flämsjöns strand ligger Flämslätt Stifts- och
kursgård. Här kan du bo i både vandrarhem och
hotellrum, äta i vår restaurang, boka en behandling
i relaxen, bada, cykla och paddla med mera.
Vi har ﬂera olika paketerbjudanden.
Flämslätt är öppet året om. Välkommen att boka!
0511-304 40 w www.ﬂamslatt.se w info@ﬂamslatt.se
3. FREDRIKSONS PENSIONAT SJÖBACKA
I detta charmiga pensionat kan du året om boka
konferens, restaurangen med fullständiga rättigheter
och sjöutsikt samt övernattning med middag. Fyra
smakfullt inredda dubbelrum. Du kan cykla, vandra,
spela boule och trädgårdsschack samt bada i sjön
Emten. Även evenemang och café ibland.
Se hemsida o facebook w sjobackapensionat.se
0731-82 79 96 w fredriksonspensionat@eggby.net
4. BUTIKEN PÅ SKÅLLTORP
Vid Skålltorps Gård och Skaraortens Ryttarförening
ﬁnner du Butiken på Skålltorp med inredningsartiklar,
tyger med främst hästmotiv, möbeltapetsering,
vintage och blommor.
Välkommen. Öppet ons-fre 16-19 w lör 11-14
(Annan tid öppnar jag om jag är hemma.) w
Monica Andersson w 0708-66 27 53 w
www.butikenpaskalltorp.se w monica@ridtravare.nu
5. MELLOMGÅRDEN CAFÉ och GÅRDSBUTIK
Här kan ni varva ner en stund i en fantastisk miljö
med utsikt över Hornborgasjön och Billingen. Vi har
hembakat ﬁka och luncher. I vår gårdsbutik hittar ni
lokala läckerheter och presenter till stora och små.
Öppet se www.mellomgarden.nu, facebook, insta.
Varmt välkomna önskar Åsa o Mattias m personal.
Norra Lundby Mellomgården 1, 532 93 Axvall w
info@mellomgarden.nu w 0736-70 09 67
6. SJÖBACKEN GÅRD – B&B o GÅRDSBUTIK
Sjöbacken Gård öppnar med nya ägare i sommar.
Välkommen till B&B i vårt trivsamma gårdshus.
Fantastiska omgivningar med Valles ﬁna vandringsleder. Gårdsbutik med presentartiklar, interiör
och hantverk. Butiken öppen söndagar 11-16 under
sommarhalvåret eller efter avtal. B&B öppet året runt.
Kalle o Soﬁa w Öglunda Sjöbacken 1, 532 92 Axvall
w 0706-52 09 27 w www.sjobackengard.se
info@sjobackengard.se
7. TORANS FÅRGÅRD
Försäljning av fårskinn och grått lammullsgarn.
Vi producerar högklassiga grå lamm- och fårskinn
och klimatsmart betesbaserat lammkött i
naturreservatet Bockaskedeåsen – Toran.
Magnus och Margareta Håård, Toran, Öglunda,
532 92 Axvall w 0705-82 67 11 w 0705-82 67 10 w
www.toran.se w info@toran.se

Träffa oss utmed Vallevägen!
Delta i årets tävling att sätta stämplar i rutorna här i broschyren. Det
ger oss chans att träffa dig som deltar i tävlingen. Besök oss som är
med här i Valle
Vallevägens broschyr någon gång från och med 1 maj till
30 september 2019. Du får din stämpel och vi får
möjlighet att byta några ord med dig. Lämna in din
fullstämplade broschyr på Melldala Trädgård (nummer 1
här i broschyren) senast 30 september. Vi utlovar ﬁna priser.
OBS! Vi har olika öppettider,
öppett
så kontrollera i broschyren
när det är öppet dit du har tänkt
tänk att åka. Välkommen!

N1.

N2.

N3.

N4.

N5.

N6.

N7.

N8.

N9.

