8. LYCKE LAMM
Här kan du njuta av såväl Gotlandsfår och
lamm som de natursköna omgivningarna. Vill
du ta med dig en bit av det vackra hem, så ﬁnns
underbara lammskinn, vår honung och gårdens
övriga produkter samt inredningsdetaljer
och smycken i vår gårdsbutik. Karin o Noud
Terstappen w 0708-15 57 66 w 0762-72 06 82 w
info@lyckelamm.sew www.lyckelamm.se
9. LÅNGESÄTER B&B
Här ﬁnns tre trivsamma dubbelrum och ett enkelrum i ett ombyggt 1800-talstorp. Härlig frukostbuffé.
Stor trädgård med många spännande växter. Bra
utgångspunkt för vandringar och utfärder och för
evenemang i Skövde och Skara. Vi välkomnar
också husdjur. Öppet året runt.
w 0511-802 28 w 0705-52 26 62 w
www.langesater.se w kontakt@langesater.se
10. CECILIA’S TRÄDGÅRDSCAFÉ
Ligger bredvid kyrkan i Berg. Ekologiskt
och rättvisemärkt hembakat ﬁka, mackor.
på hembakat bröd.Öppet: kl 11-17. Maj – lördagar.
Juni – fredagar och lördagar. Juli – torsdagar, fredagar, lördagar. Augusti – fredag, lördag tom v 32.
Cecilia Wadenbäck, Berg Tolstorp 2
541 97 Lerdala w 0700-35 65 24 w
www. tolstorp.se w cecilia@tolstorp.se
11. KONSTNÄR MARTIN D STENBERG
Född 1954, utbildad vid Konstakademin i
Köpenhamn. Målar för närvarande asfaltmåleri
under projektet ”Mittpunkt”. Måleriet handlar
mycket om musik och teologi.
Martin Stenberg, Berg Klockarbolet,
541 97 Lerdala w 0708-21 06 92 w Ring innan
om ni vill besöka mig. w www.morner-stenberg.se
w martin.d.stenberg@gmail.com
12. BERGS BYGDEGÅRD
Bergs Bygdegårdsförening arrangerar bingokvällar,
julmarknad, julfest, pubkvällar, teater, ﬁlmvisningar.
Lokalen med kök och utrustning kan hyras året om.
Från mitten av april till mitten av juni röda dagar
hålls Kafé Körsbäret öppet med hembakat ﬁkabröd.
kl 11-17. w Lennart Persson 0511-823 21
w Carina Claesson 0722- 28 97 71 w
www.bergsbygdegard.se w info@bergsbygdegard.se
13. IN BALANCE
En minibutik med meningsfulla presenter till dig
själv eller någon du tycker om. Mellan körsbärsträd och stenmurar ligger vår gårds- och presentbutik där du kan hitta allt från goda téer till
smycken och ekologiska yogakläder.
Öppet: torsdagar 14-19 och lördagar 12-16
Övriga öppettider se Instagram @inbalanceskovde
w Berg Bredegården 2, 541 97 Lerdala w
0736-85 51 92 w facebook.com/
14. FANJUNKARNS RETRO OCH CAFÉ
Här ﬁnns loppis, retro och vårt café Lilla Lugnet i
Böja, norr om Timmersdala. Lantligt, rofyllt, hembakt, ingen stress och fullt av härliga samtal. Ibland
har vi olika teman. Besök vårt lilla gårdsmuseum.
Öppet de ﬂesta söndagar kl 12-16 från påsk tom
september, några höstsöndagar och inför jul.
Facebook, instagram #fanjunkarnsretroochcafé
w 0703-97 23 14 w Annika Erickson w
Katorp, Torbjörngården 1, 541 95 Timmersdala

Föreningen Vallevägen
– världens vackraste väg
Vallevägen slingrar sig fram genom en helt fantastisk natur
med mer än ett 20-tal naturreservat och smultronställen och
en massa härliga besöksmål hos föreningens medlemmar.
Föreningen Vallevägen bildades 2009 som ett nätverk för
samverkan mellan småföretagare och landsbygdsutveckling i
Valleområdet, väster om norra Billingen.
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Tillsammans marknadsför vi oss och vår vackra bygd och
genomför en hel del gemensamma aktiviteter under året.
Mer information och detaljer ﬁnner du på
www.vallevagen.se

