
RETURRUNDAN KINNEKULLE 
20-21 september 2014

Medverkande aktörer
Siffran i den runda symbolen hänvisar till kartan i slutet av foldern. Alla 
aktörer har öppet lördag och söndag kl 10-16, om inte annat anges.

Antik & Kuriosa Lagårn v1  Försäljning av glas, pors-
lin, keramik, möbler, allmoge m.m. Förevisning av gamla bruksföremål för 
linberedning,1700-tals bordsdukning . Öppet kl 11-16. Hangelösa Jönsegår-
den, Ingvar Svensson,  0510-520 82, 070-956 12 12, www.kuriosa-lagarn.se

Auktionsgodsaffären i Lundsbrunn v2  I den anrika 
Auktionsgodsaffären kan du fynda antikt, kuriosa och udda ting i 15 små rum. 
Huset som en gång var Hotell Svea är väl värt ett besök. Vi har ett stort utbud 
av reservdelar till lampor. Lundsbrunn, Brunnsvägen 22, 
RoseMarie Bernerman, 0703-12 02 15. 

Berget Orangerie v3  Vi serverar orangeriets omtyck-
ta skördeburgare i restaurangen. Avnjut en god kaka eller ett bakverk i caféet. 
Butiken håller naturligtvis öppet. I gårdens snickeri kan du se fönsterrenove-
ring. Vi visar även rödfärgskokning och tillverkning av linoljesåpa. I bakstugan 
bakas tunnbröd på stenhäll. Forshem Berget, Carina Holgersson och Annette 
Bergfriedt, 070-736 66 62, 073-808 50 05, www.berget-orangerie.se

Foto Anders Lokrantz



Biskopsborgen Husaby v4  Lördag och söndag 
kl 11.30. Guidad visning av den historiska Biskopsborgen, 20 kr/pers. Lördag 
och söndag kl 14 Stridsteater i den historiska Biskopsborgen med Condottieri. 
B&B året runt. Husaby Kyrkby, Lotta Unger, 0511-34 31 34, 
www.biskopsborgen.se

Blåeld Musik v5  Västerplana Mejeri, antikvariskt 
renoverat 2001-2012. Konst och Hantverk i Mejeri, Paraffineri, Ostlager och 
Magasin. Raatikainen-utställning i Trapphuset, Svalen och i ”Raatikainens 
etta”. Trasmattor-Biggan, textil, porslin, keramik - gammalt och nytt. 
Lördag och söndag kl 15 ”Tjugo minuter för en tjuga” – Sånger och 
Skillingtryck med Biggan och Lasse. Parkering vid Västerplana Kyrka.
Biggan och Lasse Dahlberg, 0510-54 21 09, 070-694 89 91, www.blaeld.se

Broby Struts v6   Restaurangen serve-
rar strutsgulasch, soppa, strutsvåffla, strutskaka, m.m. Broby Tyskagården, 
Ewa och Lennart Krantz, 0510-521 21, 070-544 52 15, www.brobystruts.se

Café på Klostret v7  Kom och upplev hantverket i 
vårt öppna bageri! Vi bakar med smör och kärlek alla dagar i veckan, då även 
soppköket och smörgåsnissarna är i farten! Öppet dagligen kl 10-18. Café, 
bageri, takeaway. Blomberg, Lena Svedung, 0732-53 76 36, 0763-46 41 79, 
www.paklostret.se

Conweb v8  Dig själv i retur! Prova Zumba 
lördag och söndag kl 11 och kl 14. Sekelskiftesfika, loppis, fotoutställning, 
fotografering. Ta med foton så gör jag dem digitalt fina. Gum Råängen,
Elisabeth Hermansson, 0707-88 01 21, www.conweb.se

Coop Nära Hällekis v9  Bakluckeloppis. Det finns ca 15 platser. 
Anmälan till butiken 010-741 60 50.  Hällekis Hönsätersvägen 12

Exclusive Adventure v10  Viltvårdsstig, 1,5 km guidad vandring 
med viltförvaltare Tony Eriksson, start Munkängarna, Turisthotellet. 
Lördag och Söndag kl 11 och kl 14. 50 kr per vuxen, barn under 15 år gratis. 
Tony Eriksson, 070-608 51 28, www.exclusiveadventure.se

Forshemsboden v11  Gårdsbutik med tillhörande café. 
Enklare lunch serveras. Välkomna!  Forshem, Forshemsvägen 4, 
Elisabeth Ohlsson, 070-694 20 05, www.forshemsboden.se



Forshems Gästgivaregård v12  Välkomna på måltidsäventyr hos oss! 
Sveriges äldsta Gästgivaregård, som firar 450 år i år :-) 
Endast bordsbeställning 0501-420 55 eller info@forshem.se
Fredag 19/9 kl 18  Femrätters Gourmetmiddag á 625 kr
Lördag 20/9 kl 18  Femrätters Gourmetmiddag á 625 kr 
Söndag 21/9 kl 13 Trerätters jubileumsmeny á 450 kr
Välkomna hälsar gästgivareparet Stefan och Miriam med personal 
070-243 96 67, www.forshem.se

Färg och Fantasi v13  Färg och Fantasi är en upplevelsebutik 
där gammalt och nytt blandas i en härlig mix. Gamla möbler får nytt liv... 
bestick kan bli till ljuskronor... Hos oss sker förvandling från gammalt till nytt! 
Självklart finns det fika för den som vill :-) Här blandas doften av handgjorda 
tvålar, målarfärg och nybryggt kaffe. Välkommen in i vår värld. 
Götene, Järnvägsgatan 13, Helena Hedberg Gustafsson, 0705-71 51 06

Galleri Kempe v14  Skulptur, måleri, litografi. 
Loppis: böcker, verktyg och annat användbart. Hällekis, Sjösätersvägen 10, 
Jane Hellström Kempe, 0729-10 14 14

Götene Biodlare v15  Försäljning av honung samt loppis. 
Husaby kyrkby, gräsplanen mellan Hembygdsgården och Pilgrimsgården, 
Ingrid Karlsson, 0510-54 12 37

24 - 26 oktober 2014



Handens hus v16  Förutom antikt, vävt och 
trädgårdsinspiration har vi utökat med loppisbord där man kan fynda bland 
roliga och udda saker till låga priser. Vi kommer också att ha korvgrillning 
och kaffe med dopp. Välkomna! Medelplana Hisingsgården, Lena och Janne 
Rundqvist, 0510-54 42 40, 070-583 06 28, www.handenshus.se

Hantverksgården i Husaby v17  
Vi smider med tema gångjärn, spik m.m. för ditt hus. Caféet har dukat 
upp bl.a. arracbollar och fattigare riddare i återvinningens tecken. Loppis, 
återvinning, restaurering och mycket annat. Husaby Furuborg, Niclas och 
Therese Engdahl, 0511-34 32 12, www.smedjatheresedesign.se,  
Echset Johansson 073-715 34 94 www.echsets.se

Hellekis Säteri v18  Säteriet välkomnar med aktiviteter i 
växthusen och med servering i vårt trädgårdscafé. Hellekis Säteri, 
Marie och Wilhelm Klingspor, 0510-54 40 11, www.hellekis.com

Hellekis Trädgårdscafé & Kök v18  Vi serverar varmrätter och 
soppa. Kaffeservering med hembakade kakor och smörgåsar. Hellekis Säteri, 
Ingrid Axelsson, 0510-54 41 00, 073-829 41 85, www.hellekis-cafe.se

Husaby Kyrka v19  Öppen och bemannad kyrka. Fredag 
kl 19.30 Invigning av vägen till Biskopsborgen, Fredag kl 20.30 Fredaxorgel 
”Orgelfyrverkeri” med Helena Ambertson. Lördag och söndag kl 10 och kl 13 
Skattjakt med historiskt inslag för hela familjen. Söndag kl 16 Gudtjänst med 
Afrikanska toner, musiker Jonathan Mutakyawa m.fl.  Husaby kyrkby, 
070-975 39 32, www.svenskakyrkan.se/husaby

Husabyortens Hembygdsförening v20  Gamla 
skolfoton, unik fågelsamling. Lördag och söndag kl 13-15 Vi skapar en 
slåtteräng och skihag. Cafè med varma smörgåsar, våfflor och hembakat. 
Husaby Hembygdsgården, Gunnel Hansson, 0511-34 31 12, 
www.husabyhembygd.se



Karlssons Frimärken, Antik och Kuriosa v21  Hitta fynd som 
möbler, keramik, lampor, tavlor, gardiner, verktyg m.m. Vårt hus kallas Röda 
längan och byggdes som stall i början av 1800 talet. Öppet lördag kl 10-16  
och söndag kl 10-17. Lundsbrunn, Ledsjövägen 6, Sven-Åke Karlsson, 
070-555 91 91 

Kinnekullegården v22  Restaurang & Café. ”Den naturrika 
mötesplatsen för alla”. Husmanskost, helgbuffé, á la carte, kaffe, bakverk, 
smörgåsar och glass. Högkullen, Katharina Carlén, 0510-54 40 40,
www.kinnekullegarden.com

Kollängens Tingshus & Kollängens Vandrarhem 
v23  Tingshusets tak och fasader har 

renoverats under året - nu presenteras resultatet. I tingshuset visas natur-
fotoutställning och ordinarie utställning om natur och gårdshistoria. 
Lördag kan du prova på att slå med lie under ledning av expert (i samarbete 
med NBV Väst). Söndag  kl 14 föredrag med Eva Löfgren: ”Häradsrätter 
kring Kinnekulle”. Kollängens Vandrarhem & Specialsnickerier demonstrerar 
praktiskt byggnadsvårdsarbete tillsammans med Traditionsbärarna och 
MijaMaria målare. Uppdukade bord med second-hand-fynd. Programpunkter 
kan tillkomma. Husaby Kollängens Tingshus, Elisabeth Lokrantz Stigson, 
070-562 72 50, www.kollangen.blogspot.com. Kollängens Vandrarhem, 
Ulf Wågland och Lena Martinsson, 0708-42 04 92, www.kollangen.se

Invigning av Husaby Gångväg 
mellan Husaby kyrka och Biskopsborgen

Fredag 19 september 2014
Kl 19.30 Invigning Start: Husaby kyrka med gemen-
sam promenad till Biskopsborgen. Festligheter med 
invigningstal, musikunderhållning. Det bjuds på 
enklare förtäring. Gemensam fackelvandring 
tillbaka till Husaby kyrka
Kl 20.30 Fredaxorgel - Orgelfyrverkeri med 
Helena Ambertson
Det bjuds på lokalt producerad enklare förtäring.

Invigningen firas 
med många akti-
viteter i Husaby 
under Returrundan 
Kinnekulle 
20-21 sept.



Korsgården Bed & Breakfast / Hed & Vall Natur och Trädgårdsbutik 
v24  Höstfest på Korsgården B&B / Hed & Vall 

Natur och Trädgårdsbutik. Elden brinner och kaffet kokar, i år bakar vi även 
tunnbröd över öppen eld. En unik upplevelse för alla sinnen (regn = inget 
bröd). Varmt välkomna! Österplana Korsgården, Paul Lyons, 076-828 25 75, 
076-821 07 03, www.kinnekullekorsgarden.se

Kullebarn v25  Lekar och ramsor från förr återupplivas 
på Kullebarns inspirerande gård. Fynda på klädloppisen och fika tillsammans 
med barnen på vår KRAV-märkta och Grön flagg-certifierade förskola. Vi 
berättar om vår ekologiska och lokala mat. Enbart öppet lördag. Hällekis 
Backlyckevägen 2, 0510-54 01 07, 0730-86 47 59, www.kullebarn.se

Kvarnåsen Manzana v26  Vi visar möbler i återvunnet trä och 
metall. Konst och lite prylar till hemmet. Kvarnåsen, Björn Sjölander, 
0705-64 74 53, www.manzana.se

Lena och Fredrik silver och guldsmide v27  Under Returrundan 
riktar vi in oss på återvunnet guld och silver. Vi lämnar 15 % rabatt på 
omarbetningar av smycken. Vi kommer även att ha workshop (mer info om 
den på www.lenaochfredrik.se/kurser). Föranmälan. 
Gössäter Gössätersvägen 8, Fredrik Lundberg och Lena Åberg, 0510-54 0244, 
www.lenaochfredrik.se

MijaMaria Målare v23  Vi jobbar med lim, tempera och linoljefärger, 
pappspänning, lerklining m.m. Under dagen visar vi olika tekniker bl.a. 
tadelakt, en marockansk kalkputs som poleras med olivsåpa och blir helt 
vattentät. Kollängens Tingshus & Kollängens Vandrarhem, Maria Palm, 
0739-93 17 03, www.mijamariamalare.se

Returrundan Kinnekulle - en del av biosfären
Vänerskärgården med Kinnekulle utnämndes 2010 av Unesco som ett av 
världens biosfärområden. Det betyder att vi arbetar för att utveckla vår bygd 
med tanken att även kommande generationer ska kunna leva och njuta av 
Kinnekullebygden på samma sätt som vi gör idag. Flera av Returrundan 
Kinnekulles aktörer är certifierade för ekoturism genom att erbjuda produkter 
och aktiviteter som är närproducerade och miljövänliga. Vi hoppas att du som 
besökare också vill vara en del av biosfären! Hjälp oss att hålla rent, ät gärna 
närproducerad mat och använd miljövänliga transportmedel. 

Returrundan Kinnekulle grundar sig i biosfärområdets 
arbete för hållbar utveckling. Under Returrundan 
Kinnekulle har du möjlighet att möta en Biosfär-
ambassadör. Ambassadörerna finns på olika platser 
under dagen och pratar gärna med dig om 
utvecklingen av vårt område.

Läs mer om Biosfärområdet på www.vanerkulle.org



Mästers Blommor v28 Blommor för ute och inne. 
Fynda bland våra kvarvarande växter. Tag med egen kruka och plantera 
på plats efter egen design. Vi bjuder på kaffe och äppelkaka. Götene 
Västerbyvägen 13, Anna Kårebäck och Viola Lugn Olsson, 0511-503 51, 
www.mastersblommor.se 

Naturligtvis – Stationshuset Hällekis v29 Det gamla 
Stationshuset i Hällekis är numera en uppskattad butik, fylld med ett 
mycket stort sortiment av ekologiska kläder för vuxna och barn, accessoarer, 
heminredning, kroppsvård, delikatesser m.m. Hällekis Stationshuset, 
Ylva Lindström, 076-201 09 94, 0510-54 07 30, www.naturligtvishallekis.se

Nordsmide v37  Brukssmide med inriktning på byggnadsvård; 
Lås, gångjärn, beslag m.m. Historiskt smide samt kurser i smide. Kinne-Vedum 
Gamla Brogården, Magnus Westlund, 073-033 10 61, www.nordsmide.se

Packhus v30  Original vintage & industriell 
inredning. Kakel, klinker, tuffa bord, fabrikslampor och franska spiraltrappor, 
färgsortiment av Painting The Past. Brännebronavägen, Sune Stomps, 
0727-46 88 88, 0501-409 40, www.facebook.com/packhus, 
instagram/studiopackhus 



Stenhyveln Antik och Café v31  Ensamma trädet i skorstenen 
– det är Gössäters gamla stenhuggeri. Här visar och säljer vi möbler, lampor 
och bruksföremål från 1900-talet. Och i smedjan är ässjan tänd för att skapa 
stämning i Caféet. Gössäter, Anders Karlsson, 070-396 65 54 och 
Jonas Ljungström, 070-396 65 54

Stoltze Eco Wear v32  Vi säljer ekologiska kläder, väskor som är 
tillverkade i återanvända tyger, begagnade- & vintage kläder, väskor, skor 
m.m. Fullösa Brovik, Adriana Stoltze, 0511-552 52, 0511-15 51 29, 
www.stoltzeecowear.se

Studio K v33  Öppen verkstad. Vi har en bakgrund inom den keramiska 
industrin och idag arbetar vi med att utveckla och tillverka egna föremål i 
vitroporslin under varumärket Studio K.  Trolmen Två Bäckar, Pia Törnell och 
Hans-Jörgen Lindquist, 0510-79 90 01, www.studiok.nu

Traditionsbärarna v23  Visning av traditionella verktyg och material 
som används inom byggnadsvård. Kollängens Tingshus och Kollängens 
Vandrarhem, Björn Frodin, 0730-29 18 26, www.traditionsbararna.se

Vanellus Design v34  I Bissgårdens butik finns Vanellus 
Design. Barn- och damkläder och annat sytt av gamla textilskatter i skön 
retrostil. Här finns också second hand, vintage, kuriosa och loppis. Husaby 
Biskopsborgen, Mona Fjellström, 070-240 92 81, www.vanellusdesign.se

Vikingaskeppet Sigrid Storråda v35  Besök vikingarna på
det stora vikingaskeppet. Guidade turer ombord på skeppet. Kaffeservering. 
Vi säljer även retursaker (loppis). Ev turer, om vädret tillåter, 100 kr för vuxen 
och 20 kr barn. Blombergs hamn, Jonas Krantz, 0510-278 44, 070- 671 04 57, 
www.sigrid.se 

Wärmagård 3B, stall och stuteri v36  
Wärmagård 3B (Bed, Breakfast & Box) ordnar loppmarknad med betoning på 
häst och ryttare under Returrundan. Vi säljer även spansk utrustning till häst. 
I vårt lilla pensionat erbjuds gammaldags kaffe med dopp och vegetarisk 
lunchbuffé, ponnyridning, barnaktiviteter m.m. Fullösa Wärmagård, Emma 
Laurén, 073-621 84 26, www.warmagard.se
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