Välkommen till
Detta är tionde året som föreningen Vallevägen
gör sin broschyr.
Den som kan visa upp alla 10 broschyrerna från år
2010 och fram till och med denna, lovar vi ett ﬁnt pris.
Våra 10 år kommer vi att ﬁra lite längre fram.
Nu står sommarsäsongen för dörren med underbara
naturupplevelser, spännande gårdsbutiker, avslappnande boenden samt härliga ﬁka- och matställen.
Du hittar så mycket att göra här utefter Vallevägen.
Och vill du ta med lite smaker och idéer hem, kan du
köpa vår unika bok ”Vallevägens kokkonst” – med
matrecept på närproducerade råvaror, fantastisk konst
och hantverk, trevliga anekdoter och läckra vin- och
dryckestips. Se mer på vår hemsida: vallevagen.se

Vandra i Valle
För få möjlighet att lära sig mer om det mäktiga
landskapet och vad bergen kan berätta, har vi ett
samarbetee med projektet Platåbergens Geopark där
vårt berg Billingen ingår. Projektet har som målsättning
att skapa Sveriges första Unesco Global Geopark.
Programmet för vandringarna under 2019 är inte klart
vid tryckning av vår broschyr. Aktuell information om
årets vandringar hittar du på vår hemsida:
vallevagen.se

allevägen

– världens vackraste väg
På dina vandringar kan du
titta närmare på vårt ﬁna
konstprojekt – Utsikt – Insikt
– konstnärliga ramar.
Här på vår karta i broschyren
är de utmärkta med R och ett
nummer i svart. Du hittar mer
information om ramarna på
vår hemsida: vallevagen.se/
Se & Göra/Landart: Utsikt
– Insikt
Våra naturreservat och
smultronställen ﬁnns också
utmärkta på den här kartan
med N1-N20. Mer ﬁnns att
läsa om dem på hemsidan.

Cykla på
vackra Vallevägen
Föreningen Vallevägen har 17 cyklar, som man
kan hyra.

Under året kommer vandringar i samarbete med
Martin Maars på Älska Billingen också att arrangeras.
Martin tar dig med på en skön vandring som avslutas
med härligt ﬁka eller mat på något av våra besöksmål
utefter Vallevägen.
Aktuell information hittar du på vår hemsida:
vallevagen.se och via Vallevägens facebook.

Du får med dig cykelkarta och hjälm och cyklar på
någon av de konstfullt målade cyklarna – vackert
dekorerade av många av föreningens konstnärer.
www.vallevagen.se/Se & Göra/hyr-en-cykel
Cyklarna ﬁnns främst på boendena. Men du kan
hyra en cykel utan att behöva bo över natt.

Bli en facebookföljare av Vallevägen du också

Boka din cykel vid:
Garaget i Varnhem
0708-31 92 34

I nöden...
Nytt för i är är att vi har märkt ut de ställen
där det ﬁnns toalett. Det kan antingen vara en
vattenklosett, som vid Klosterstaden i Varnhem
eller Stenskolan vid kyrkan i Berg. Eller så är
det torrdass.
Under vandringen i Eahagen, som startar vid
vägen strax norr om Eggby, ﬁnns det ﬂera torrdass utmed
promenadslingan. 3 stycken från parkeringen och bort mot
Öglunda ängar.
När nöden faller på kan det också vara möjligt att besöka en
toalett på besöksmålen här i brosochyren, när de har öppet.

Fredriksons
Pensionat i Eggby
0731-82 79 96
Flämslätts stiftsgård
Lerdala 0511-304 40
Sjöbacken gård
Öglunda 0706-52 09 27
Långesäter B&B
Lerdala
0705-52 26 62

