
   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. 

Tillsammans marknadsför vi oss och vår vackra bygd 
och genomför en hel del gemensamma aktiviteter 
under året. Mer information och detaljer fi nner du på 
www.vallevagen.se

Du hittar Vallevägens orangea V-skylt 
vid varje besöksmål här i broschyren.

För kontakt och information om 
aktuella händelser www.vallevagen.se

Mailadress: it@vallevagen.se
Föj oss på facebook
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Vallevägens V-skylt vid kartans mål

”Heldag i Valle!” innebär att Vallevägens 
medlemmar har gemensamma öppettider 
under fl era helger, men på grund av pandemin 
kan vi inte ange något om öppettiderna i år. 
Se information på Vallevägens hemsida eller 
via facebook för varje specifi k helg.

8-9 maj Vallehelgen
Ett arrangemang av Skara kommun i samarbete 
med lokala utställare och entreprenörer. Information 
om årets Vallehelg hittar du på hemsidan och i vårt 
visningsrum, Garaget, vid Varnhems klosterkyrkas 
parkering.
Garaget är öppet 1 maj - 31 augusti och där fi nns 
information om föreningen Vallevägens medlemmar.

3-4 juli Rosenhelg 
När Melldala Trädgård inbjuder till att njuta av deras 
specialitet, rosorna, passar övriga medlemmar i 
Vallevägen på att hålla gemensamma öppettider. 
Kanske kan vi göra det även i år. 

11 september ”Berget brinner”  
Trädgårdshelgen vid Melldala Trädgård i Lerdala 
brukar vara en av höstens höjdpunkter. Vi får se 
om det kan bli av även i år.

28 november Advent i Valle
I samband med Bergs bygdegårds julmarknad 
kan det vara trevlig att även kunna besöka några 
av Vallevägens andra besöksmål. Närmare 
information på vår hemsida och på facebook.
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ÄTA
Njut av lokalprocuderad matkonst och hemma-
bakat fi ka. Se serveringssymbolen på vår karta 
och besöksmålens hemsida.

BO
Förläng ditt besök och tillbringa några nätter här 
i våra fantastiska boenden.

Uppleva
Här fi nns konst att uppleva på många olika sätt. 
Se presentation på vår karta. 
Det som är särskilt förknippat med Vallevägen är
 ”Utsikt - Insikt - konstnärliga ramar” ett 
konstprojekt som genomfördes år 2011. 
20 ramar i metall placerades på olika platser. Varje 
ram fi ck ett eget ”namn” författat av den medlem 
som var värd för ramen. Idag saknas några få 
ramar, men fortfarande kan du hitta 17 ramar 
som ska inspirera till minnen, bilder och tankar. 
Ramarna är utmärkta med R och en siffra på vår 
karta här i broschyren. Läs mer om varje ram och 
om konstprojektet ”Utsikt - Insikt” som konstnären 
Martin D Stenberg initierade och ledde.

Handla
Flera av Vallevägens besöksmål är också gårdsbutiker 
som utöver sitt eget unika utbud även erbjuder 
föreningens specialtillverkade lokala produkter, 
såsom * vackra skärbrädor och smörgåsbrickor av 
körsbärsträ från trakten. 
* Vår fantastiska bok ”Vallevägens kokkonst” med 
konst, favoritrecept på bland annat maträtter samt 
dryckestips från experter inom området. 
* Föreningens GOTS-certifi erade textilkasse, som 
du kan stoppa ner dina inköp i. Kassen är prydd 
med Vallevägens V och bild på de andlöst vackra 
körsbärsblommorna, som man kan uppleva här 
                             utefter Vallevägen 
                                 under maj.

Tävla 
Varje år anordnar vi en tävling som pågår från 1 
maj till och med 30 september. Den går ut på att 
hitta våra stämpelskyltar utefter Vallevägen. 
I år är det 12 naturreservat som vi hoppas du vill 
besöka. 
Du kan nöja dig med att bara stanna till vid 
informationsskylten vid reservatet. Där hittar du 
vår stämpelskylt. 
Du kan också passa på att vandra i reservatet. 
Mer om varje reservat kan du läsa på vår 
hemsida under rubriken: ”Naturreservat och 
smultronställen”.

Välkommen att njuta av och uppleva allt vi har 
att erbjuda här utefter Vallevägen.

Cykla
En mängd cykelsträckor fi nner du på vår cykel-
karta, som du får i samband med att du hyr en 
av Vallevägens 17 konstfullt dekorerade cyklar. 
Föreningens konstnärer har gjort varje cykel till ett eget 
spännande konstverk. 
Du kan hyra cykel vid Garaget i Varnhem 
(Klostergården 0708-31 92 34), vid Flämsätts 
stifts- och kursgård 0511-304 40, vid Fredriksons 
pensionat 0731-82 79 96 och vid Sjöbacken gård 
0706-52 09 27. Ring och boka!

Vandra
Allt fl er har upptäckt det härliga i att vandra. Utmed 
Vallevägen ges en mångfald tillfällen att njuta av 
naturen. Vår medlem Älska Billingen tar dig med 
på unika upplevelser. Platåbergens Geopark bistår 
med spännande upplysningar om vad marken utifrån 
geologin berättar om vår historiska miljö.

När du kommer till Världens vackraste väg 
kan du köpa unika presentartiklar hos våra 
medlemmar, vår fi na bok ”Vallevägens 
kokkonst” eller delta i några av givande aktivi-
teter: Vandra i Valle eller cykla på Vallevägen.

Du hittar 
mycket på

Vallevägens 
unika cyklar 
ingår i ett av 
föreningens 

konstprojekt. 
Varje cykel 
är sitt eget 
konstverk. 

Och är 
dessutom 

bekväm 
och säker att 

cykla på.

Ramen inspirerar till 
att minnas, uppleva 
och tänka efter. 
Genom ramen ser 
man en del av den 
vackra naturen.

Den här ramen 
fokuserar på 

klosterkyrkan 
i Varnhem, ett 

kärt besöksmål. 



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, bada, cykla och 
paddla med mera. 
Vi har fl era olika paketerbjudanden.

Flämslätt är öppet året om. Välkommen att boka!
0511-304 40 w fl amslatt.se w info@fl amslatt.se

4. TORANS FÅRGÅRD

Magnus och Margareta Håård, Toran, Öglunda, 
532 92 Axvall w 0705-82 67 11 w 0705-82 67 10 
w toran.se w MoM@haard.se 

2. Eahagen
N6

1. Höjentorp
N3

3. Jättadalen
N8

4. Bocka-
skedeåsen
N9

5. Lycke Lilla
Höjen
N10

6. Nolberget
N11

7. Högsböla 
ängar
N12

8. Oxhagen
N13

3. SJÖBACKEN GÅRD – B&B o GÅRDSBUTIK
Välkommen att bo i vårt trivsamma gårdshus mitt 
bland kullarna i Valle. Rofyllda omgivningar med 
närhet till vandringsleder och badsjöar. Gårdsbutik 
med presentartiklar och hantverk. Butiken öppen 
söndagar 10-14 under sommaren och när vi är hem-
ma. B&B öppet året runt. Facebook och instagram. 
Kalle o Sofi a, Sjöbacken Gård w 0511-71 04 84 
w Öglunda Sjöbacken 1, 532 92 Axvall  w 0706-52 09 27 
w sjobackengard.se w info@sjobackengard.se

Delta i årets tävling att sätta stämplar i rutorna här i broschyren. 
I år vill vi att du letar dig fram till våra fi na naturreservat. Från och med 
den 1 maj till den 30 september 2021 kan du leta upp våra 
                        stämpelskyltar och sätta en stämpel i respektive ruta 
                        här i broschyren. Du hittar stämpelstolpen nära
                       informationstavlan vid varje besöksmål. 
                     Lämna in din fullstämplade broschyr på Melldala
     Trädgård (nummer 12 här i broschyren) senast den 
   30 september 2021. Vi utlovar fi na priser. 
 N och en siffra nedan hänvisar till kartan och mer info på
             Vallevägens hemsida: Naturreservat och smultronställen.

den 1 maj till den 
                        stämpelskyltar och sätta en stämpel i respektive ruta 
                        här i broschyren. Du hittar stämpelstolpen nära
                       informationstavlan vid varje besöksmå
                     Lämna in 
     Trädgå
   30 september 2021. Vi utlovar fi na priser. 

N och en siffra nedan hänvisar till kartan och mer info på
             Vallevägens hemsida: Naturreservat och smultronställen.

Njut av naturen utefter Vallevägen!

5. LYCKE LAMM
Här kan du njuta av såväl Gotlandsfår som de
natursköna omgiv ningarna. Vill du ha en bit av det 
vackra/goda med hem, så fi nns underbara lamm-
skinn, godaste lammköttet (frysta styckdetaljer 
och lammlådor), 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 lyckelamm.se w
info@lyckelamm.se 

6. CECILIA’S TRÄDGÅRDSCAFÉ

Cecilia Wadenbäck, Berg Tolstorp 2 
541 97 Lerdala w 0700-35 65 24  
w tolstorp.se w cecilia@tolstorp.se

Caféet ligger bredvid kyrkan i Berg. Ekologiskt 
och rättvisemärkt hembakat fi ka, mackor på 
hembakat bröd.
Öpppettider: 1 maj och därefter lördagar till 
och med 14 augusti, kl 11-17.

Martin Stenberg, Berg Klockarbolet, 
541 97 Lerdala w  0708-21 06 92 w Ring innan 
om ni vill besöka mig. w morner-stenberg.se 
w martin.d.stenberg@gmail.com 

7. 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.

I detta charmiga pensionat kan du året om boka 
konferens, restaurangen med fullständiga rättig-
heter 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 ibland.

1. FREDRIKSONS PENSIONAT SJÖBACKA

Se hemsida o facebook  w sjobackapensionat.se 
0731-82 79 96 w fredriksonspensionat@eggby.net  

Orienteringskarta

Hagmarkernas mångfald har bevarats med hjälp av 
Gotlandsfår sedan Magnus föräldrar köpte gården 
på 1960-talet. Förutom ovärderlig landskapsvård ger 
fåren även vackra grå lamm- och fårskinn, som vi 
har till försäljning året om. Under hösten erbjuds 
klimatsmart betesbaserat kött. Välkommen.



9. Sotarliden
Stolan
N15

10. Silverfallet
N17

11. Stora 
Bjursjön
N19

12. Timmers-
dalavallen
N20

14. ÄLSKA BILLINGEN FRILUFTSLIV

Älska Billingen tar er med på äventyr, på, i och 
runt om berget Billingen. Snöskovandring, lyxig 
matvandring, utomhusmatlagning är bara några 
av aktiviteterna som erbjuds. Martin har även 
gruppaktiviteter för företag och privatpersoner.
Vill du sova i trädtält, hyra snöskor eller kanske 
en tältkåta, ring Martin Maars w 0736-13 44 01 w
alskabillingen.se w skogen@alskabillingen.se
Följ på instagram och facebook @alskabillingen

8. IN BALANCE
Minibutik med meningsfulla presenter till dig själv 
eller någon du tycker om. Allt från goda téer till 
smycken och ekologiska yogakläder. Astrolog och 
holistisk lifecoach. 
Öppet: torsdagar 14-19 och lördagar ojämna 
veckor 12-16. Övriga öppettider se instagram 
@inbalanceskovde w facebook.se/inbalanceskovde
w Malin Fahlesson w Berg Bredegården 2, 541 97 
Lerdala w 0736-85 51 92 w malin@pepco.se

Bergs Bygdegårdsförening arrangerar bingokvällar, 
julmarknad, julfest, pubkvällar, teater, fi lmvisningar. 
Lokalen med kök och utrustning kan hyras året om. 
Kafé Körsbäret traditionsenligt från mitten av april 
till mitten av juni. För öppettider 2021, se hemsidan!

Carina Claesson w 0722- 51 97 71 w 
bergsbygdegard.se w info@bergsbygdegard.se

9. BERGS BYGDEGÅRD

Stängt 25-27/6. 
Öppet: Vardagar 10-18. Lördag-söndag 10-16. 
0511-801 30 w melldala.se w info@melldala.se

Hos oss kan du handla växter till din trädgård i 
naturskön miljö. Ta med fi kakorg och sitt i vårt 
lusthus. Njut av vår rosavdelning. Här fi nns 
mycket att titta på utomhus. Anslutning till 
vandringsled. Glass och dricka fi nns. 

12. MELLDALA TRÄDGÅRD

10. BUTIKEN PÅ KARLSFORS
Välkommen till Karlsfors Gård vid vackra Silver-
fallet. Här fi nns ställplats med el, servicebyggnad 
med dusch, toa, tvätt/tork, enklare kök. I ”Butiken 
på Karlsfors” kan ni handla inredning, kaffe, glass. 
Vi är en InfoPoint med lokala broschyrer över 
närliggande besöksmål. 
Öppettider se hemsidan. Josefi na Larsson w 
Butiken på Karlsfors w  541 97 Lerdala w 
0703- 85 45 15 w karlsfors.se

I vårt galleri fi nns foto, olja, akvareller och lite 
annat. Besök gärna också vår hemsida, där fi nns 
ett axplock av våra alster. Öppet: se hemsidan, 
oftast öppet lördagar och söndagar 11.00-16.00 
from 10 april -15 augusti 2021.  Välkomna!

13. GALLERI BEHAG

Berit och Hans Gunve 0730-20 30 28 w 0730-
27 62 07 w Lilla Grönegården, 541 71 Timmersdala 
w behag.net w galleribehag@gmail.com

Orienteringskarta

Ladan på Karlsfors ligger strax nedanför 
Silverfallet. Här kan du njuta av verk från 14 olika 
konstnärer i olika tekniker och stilar. Vissa helger 
är du välkommen till arbetarlängan och utställare 
av både konst och hantverk. 
Mer info på hemsidan: konstpakarlsfors.se
Öppettider lördag-söndag 11-17. Telefon se schema 
på hemsidan. Övriga öppettider - se instagram w
@konstpakarlsfors w info@konstpakarlsfors.se

11. KONST PÅ KARLSFORS
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