Slow valley
Ätradalen
Ätran slingrar sig vackert från Falbygden, genom Sjuhäradsbygden och ner till Falkenberg.
I dalgången finns en rikedom av upplevelser – en rikedom som vi vill dela med besökare
från andra delar av Sverige och världen. Välkommen att följa med på resan!

Glasets Hus:

Limmaredsbor, företag och kommun har tillsammans skapat Glasets Hus, som lyft ett samhälle
som höll på att dö ut. Limmared
har fått nytt liv och stoltheten är
påtaglig.

Köinge Bonnatorg:

I Köinge i Halland samarbetar
småskaliga matproducenter för
levande landsbygd och har bonnatorg på torsdagarna.
Tillsammans återskapar man den
viktiga kooperativa andan.
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Vilhelmsro:

På Wilhelmsro mitt i Falköping
används den genuina miljön för
servering av såväl lokal mat som
lokal kultur. Cafét har på kort tid
blivit ett favoritställe för många
Falköpingsbor och besökare.

Slow Valley Ätradalen njut livet i din egen takt!

		

Från Falköping i norr via Sjuhäradsbygden till Falkenberg i söder – där
har du Slow Valley Ätradalen.
Morgondagens turist vill ha kvalitet i
sitt resande, sitt boende och i maten
på tallriken.
För den som kommer på besök från
det tättbefolkade Europa eller kanske
från våra svenska storstäder är lugnet och naturen i Ätradalen en lisa
för kropp och själ. Där finns alla möjligheter till rekreation, återhämtning
och upplevelser som inkluderar hälsa
och hållbarhet.
Turismen har baksida
Turismen är en av de snabbast växande näringsgrenarna i världen. Men
den har en baksida - miljöförstöring
och klimatpåverkan. Vår vision är att
skapa en destination med helhetssyn på hållbar utveckling. Maten är
viktig i slow valley och vi har hämtat
inspiration från den internationella
slowfood-rörelsen, vars motto är
god, ren och rättvis mat. Det innebär
att det ekologiska, lokalproducerade

och genuina står i fokus. Här kan
man få både grynkorv, ekologiska
lammfärsbiffar och nybakat bröd av
lokalodlat speltvete!
Färdas långsamt
Ätradalen kan upplevas på många
sätt - t ex genom kanotfärder, cykling, vandringsleder.
Besökaren i vår dalgång ska också
kunna bo på ställen som visar omtanke om såväl människor som natur.
Hen ska kunna ta in på det ekologiska pensionatet, bo på bondgård där
man får nyvärpta ägg till frukost eller
kanske ta in i ”lyxkojan”, passivhuset
utmed den gamla banvallen som numera är cykelled.
Gästfrihet
Överallt ska gästen bli väl omhändertagen av entreprenörer, utbildade i
gott värdskap.
Både kroppen och själen ska ha sitt.
Genom Kulturvägen och Ekomuseum
i övre och nedre Ätradalen finns ett
pärlband av kulturella besöksmål och
upplevelser. Många ställen i Halland
använder naturen i arbete med hälsa
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och välbefinnande och liknande
besöksmål finns också längre upp i
dalgången.
Vi som arbetar för att förverkliga
Slow Valley Ätradalen tror att kvalitet, småskalighet och ekologi är
framtidens framgångskoncept. Det är
ju så att vi alla har ett ansvar för att
bruka jordens resurser, inte förbruka
dem. Det finns en stor glädje i att
känna att man gör rätt och fler och
fler vill göra det.
Nätverk av besöksmål
Slow Valley Ätradalen ska bli ett
nätverk av innovativa entreprenörer
som samarbetar för att ge besökaren
en helhetsupplevelse. Det nätverket
håller på att byggas upp, men vår
resa har ännu så länge bara börjat.
Välkommen att vara med på resan!
Styrelsen för föreningen
Slow Valley Ätradalen
www.slowvalley.se

Köinge bonnatorg samarbete för levande landsbygd

Varje torsdag kl 13-18 framför Köinge Lantmän kan man besöka Köinge Bonnatorg.
Det är ett gemensamt projekt mellan Falkenbergs Kommun Landsbygdsutveckling, Köinge Lantmän
och Gudmundsgården.
Det är angeläget att återskapa den
gamla kooperativa andan, som
har hjälpt svenskt lantbruk många
gånger förr att klara sig i kritiska situationer.
Här samsas Gudmundsgårdens kunskaper och ideer inom mathantverk
och marknadsföring med de kooperativa strukturerna inom Köinge
Lantmän och deras medlemmar. Målet är att skapa en marknadsplats och
ett mervärde för lokala bönder och
samtidigt höjd livskvalité för landsbygdsbefolkningen.

har lyckats. Gudmundsgården har
nu möjligheter att erbjuda sina kunder det finaste ekologiska nötköttet
från Köinge och omnejd, slaktad
på Öströö Fårfarm och styckad,
hängmörad och packad på Gudmundsgården.
Köttet kommer från djur som är
uppfödda på ekologiska beten med
omsorg och kärlek.
Turistmagnet
Köinge Bonnatorg är ett utmärkt exempel på framgångsrikt samarbete

Lokala delikatesser
Fler och fler mathantverkare från
Köinge med omnejd besöker nu Köinges Bonnatorg och erbjuder sina
lokala delikatesser, bröd, kakor, grönsaker och frukt, honung, ägg och ost,
allt efter säsong.
För kontinuitetens skull finns alltid
Gudmundsgården med sina kött- och
charkdelikatesser på plats.
Torsdagarnas Bonnatorg i Köinge
har blivit succé och målet att integrera Köinges bönder i konceptet
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mellan lokala lantbrukskooperationer
och mathantverkare. Det höjer livskvalitén för landsbygdsbefolkningen
och i kölvattnet av torget kunde ett
antal lokala företag etablera sig med
catering och matservering.
Att Köinge bonnatorg i framtiden
även blir en turistmagnet är ytterligare en positiv effekt.
Så missa inte att göra en utflykt till
Hallands inland en torsdagseftermiddag och smaka den genuina halländska maten!

4

Hertigen - porten
i väster till Slow Valley
Hertigen i Falkenberg är den naturliga porten i väster för att börja resan in i den gastronomiska regionen
Slow Valley Ätradalen. Mat, boende
och natur- och kulturupplevelser ger
en aning om vad som väntar utmed
hela dalgången.

Och så ligger den där, ön i Ätran som
nu miljarder vattendroppar måste ta
beslut om hur de skall passera, på
höger eller vänster sida. Dessa vattendroppar som bildar en strömmande bred å, som efter att ha fallit som
regn någonstans i dalgången nu letat
sig ut i Ätran och förenat sig med alla
de andra dropparna.
Laxen vandrar upp
Passera skall också lax och andra
fiskarter på väg till sina lekområden,
fast då åt det andra hållet, uppströms. Senare skall de som överlevt
och deras avkommor följa strömmande vattnet ut i det salta Kattegatt.
Var ligger då denna ö, är den naturlig
eller har den kommit till på annat
sätt? Bara några kilometer kvar till
dess att de söta vattendropparna
skall blandas med de i det Kattegatt
ligger denna ca ett hektar stora ö.
Den sista biten, efter att passerat ön
Hertigen, skall dropparna fördelas
mellan fundamenten under Laxbron,
strömma under Fajansbron, stilla
flyta förbi Vallarnas friluftsteater och,
nära slutet brusa mellan stenarna
under Tullbron för att till sist blandas
med det havsvattnet i Falkenbergs
hamn.
Blev en ö
Ön vi syftar på har inte alltid varit en
ö. Läget vid Hertingsforsen gjorde att
man i mitten på förra seklet ville ta
tillvara på den lägesenergi som kommer i dagen där. En kanal grävdes
vid sidan om huvudfåran för att leda
vatten till ett kraftverk, och vips så

blev det en ö.
På denna ö finns en herrgårdsbyggnad med anor från 1600-talet, men
som i sin nuvarande form kom att
byggas 1842.
Förr ett stort gods
Herrgårdsbyggnaden var basen för
ett stort gods med arealer som tog
halva Falkenbergs stad i anspråk.
För att tillgodogöra sig all vattenkraft
fördämdes också huvudfåran, vilket
gjorde livet extra svårt för lax och
andra fiskar att vandra upp till sina
lekområden i Ätran.
Men så en dag beslöts det av de styrande i Falkenberg att göra livet enklare för den vandrande fisken genom
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att riva kraftverksfördämningen och
återskapa den naturliga Hertingsforsen. Kungen har visat stort intresse
för saken och invigde den återställda
forsen och vandringsleden för Ätranlaxen våren 2014.
Hertigen i Falkenberg utgör en naturlig port i väster för Slow Valleyprojektet. Med sina vandringsleder
runt det vackra vattenlandskapet och
herrgårdsbyggnaden som en krona
i juvelen känns denna plats som ett
naturligt val med stor potential.
Till detta kommer restaurang, övernattnings- och konferensmöjligheter
i nära anslutning.
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Sörby naturhälsogård:

Från komockor och tistlar till hälsogård
Liselotte och Vagn Abel har förvandlat en ladugård och en gammal betesvall utanför Vessigebro
till en ekologisk kursgård där både kroppen och själen får må gott. Så här berättar de själva:
År 2000 fick vi frågan från våra
ekologiska mjölkgårdsgrannar om vi
ville köpa deras gård som de skulle
lämna av hälsoskäl. Oj, vilken stor
fråga och fantastiskt erbjudande. Är
det det vi vill - att ställa om till mjölkbönder? Vi landade i att det skulle vi
nog inte och gården såldes till en annan granne i byn. Vad vi däremot var
intresserade av var lite mer mark för
att kunna utöka odlingarna och ha
lite husdjur.
Grön rehab
Vi började bekanta oss med nyförvärvet och upptäckte att utanför ladugården, som byggdes på 60-talet,
var det ett fantastiskt härligt söderläge. Och här mitt bland tistlar och
komockor på en nertrampad betesvall med styv lera började visionerna
spira. Här skulle det vara fint med
en trädgård, här skulle det kunna bli
grön rehab och ladugården skulle
kunna bli en ekologisk kursgård. För
det hade vi länge saknat i konferenskursgårdsvärlden.

Det tog några år att repa mod att riva
ut mjölkanläggning, ställa om gården
och söka pengar för landsbygdsstöd
innan vi tog det stora klivet. Vi började med att bygga ett växthus och
anlägga trädgården där vi använde
aktuell forskning inom miljöpsykologi.
Vi planerade trädgården med många
olika ”gröna rum” och platser för
både vila och aktivitetet.

fångar upp kvävet innan det går till
en biodamm.
Maten i centrum
Maten är vårt hjärta där vi använder
lokala, ekologiska och årstidsbundna
produkter för vår vegetariska mat.
När vi blickar ut över vår vackra trädgård, så sprider sig en stor tacksamhet över att ha en så fantastisk arbetsmiljö där vi kan förverkliga våra
drömmar om att inspirera till att leva
hållbart. Vi har hittat vår målgrupp,
människor som söker olika former för
personlig utveckling och som uppskattar maten, våra lokaler, omgivningarna och vår genuina miljöprofil.
Vi ska fortsätta med grön rehabilitering, retreat, kursgårdsverksamhet
och utbildning som ett bidrag till inre
omställning och hållbarhet.

Sol och vind
Det var helt självklart att vi skulle
driva vår anläggning på sol, ved och
pellets samt använda våra andelar i
vindkraftverk för att kunna använda
”grön el”.
För att inte släppa iväg för mycket
kväve från gården som kan övergöda
havet så ville vi skapa kvävefällor. Vi
Liselotte och Vagn Abel
har urinseparerande toaletter och
sprider urin som gödning på betesvallarna. Allt gråvatten från duschar,
kök och tvätt går via trekammarSörby Naturhälsogård
brunn till en rotzonsdamm där växter

ekologi -retreat-resiliens
En unik möteplats för grupper och
kurser.
Vegetarisk mat som ger hälsokick.
Personlig utveckling och resiliens
Retreat varje dag vid fasta tider
Grön rehabilitering och friskvård
Sörby sambruk med självhushåll
och gemenskap
Sommarcafé och brunch som förbokas.
Bed and breakfast året runt
www.sorbynaturhalsogard.se

Det stora växthuset på Sörby Naturhälsogård används till samtal,
yoga, meditation och mycket annat.
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Påarp - en framgångssaga i skogen
Den ligger inte precis vid allfartsvägen, Påarps gård i Håcksvik. Men
desto mer idylliskt och vackert är
det. Här har Anders Mårtensson
med familj skapat en framgångsrik
fritids- och konferensanläggning där
verksamheten växt för varje år.
På Påarps gård kan man doppa tårna
i vattnet samtidigt som man insuper
ny kunskap från en föreläsare under
ekarna. Gården kan ta emot konferenser på upp till 100 personer och
det finns boendemöjligheter i såväl
det nya gårdshotellet som i stugor
och på loftet. Är man mer sugen på
naturcamping eller att bo i militärtält
så går det också!
Fullständiga rättigheter
Vem skulle tro att man kan boka
bord och äta en trerättersmeny mitt
ute i skogen? På Påarps Gård finns
en nyrenoverad restaurang med
fullständiga rättigheter. Är ni fikasugna kan ni i stället avnjuta en kopp
kaffe med hembakt på terrassen
med utsikt över sjön. När kylan sen
kommer krypande från sjön går det
att värma sig i den rustikt inredda
baren.
Påarp har blivit populärt för bröllopsfester, möhippor, svensexor
m.m. Det finns ett brett utbud av
aktiviteter, både sportiga och mindre
sportiga.

Anders och Pernilla Mårtensson bakom bardisken i Påarp
Fördelar med Slow Valley
Vi frågade Påarps ägare Anders
Mårtensson om vad han ser för vinster med att vara med i Slow Valley
Ätradalen:
- Slow valley som nätverk tror jag kan
hjälpa oss entreprenörer med bra
föreläsare/information. Sedan är det
mycket lättare att påverka till exempel en kommun som grupp, säger
Anders.
- Vidare kan man lära mycket av
varandra samt få tips och idéer, samt
det viktigaste - se varandra som kollegor inte konkurrenter.
Ökande landsbygdsturism
- Vi har en stor tro på att landsbygdsturismen kommer att öka, både
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på det internationella planet samt
med den lokala marknaden (närturismen). Men då krävs fler aktörer som
kan leverera bra upplevelser, såsom
mat av hög kvalitet, boende med
bra standard och inte minst ett bra
värdskap.
Det kan vi få genom att lära av varandra, menar Anders Mårtensson.
Att värna om miljön är också viktigt
på Påarp:
- Vår senaste åtgärd är att vi bytt ut
hela vår vinlista till bara ekologiska
viner samt att vi jobbar med att
Svanenmärka vårt gårdshotell, säger
Anders Mårtensson på Påarps Gård.

Backa Loge vid Fegensjöns strand
Naturen, stillheten och de fina paddlingslederna är Fegenområdets kännemärke.
- Det är en plats som är unik för södra Sverige och här kan man njuta av
livet i lugnt tempo, säger Bengt-Åke
Carlsson, som tillsammans med sin
fru Eva driver vandrarhemmet och
restaurangen Backa Loge.
Sjön Fegen ligger där landskapen
Småland, Halland och Västergötland
möts. Området blev riksbekant genom Sveriges egen ”Änglamark-historia”, då ägarinnan av Backa Loge,
Selma Andersson, satte stopp för en
tysk turistanläggning av gigantiska
mått. Så det är fortfarande tystnaden, lugnet och det vackra natur- och
kulturlandskapet som präglar området vid Backa loge.
Eva Allgulander och Bengt-Åke Carlsson har drivit anläggningen i fem år
nu. Deras egen historia i området
började med en paddlingssemester
och den var så inspirerande att de
förlovade sig mitt i Fegensjön! Detta
var 25 år sen och de blev förtjusta i
området och köpte först ett torp där.
När så Backa Loge, som ägs av Svenljunga kommun blev ledigt till uthyrning slog de till.
- Jag har alltid gillat att baka och laga
mat, säger Bengt-Åke, så Eva har

brukat säga att jag borde ha café och
restaurang. Så blev det till slut och
det är en väldigt trevlig sysselsättning.
Nu planerar paret att satsa allt mer
på närodlat och ekologiskt. De har
just köpt ett stort växthus som ska
försörja restaurangen med grönsaker
och införskaffat både får och höns.
-Det ska bli nyvärpta ägg till frukost
och lammkött på menyn, säger

Caféet öppet 11 - 18 helger från
den 23/5 och varje dag från
15/6
Här kan du äta och fika gott i
vårt café, hålla fest/konferens,
övernatta i vandrarhemmets
härliga miljö, vandra på våra
vackra leder, hyra kanot/eka/
motorbåt för äventyr på sjön.
Tänkvärt är att Backa Loge är en
av få platser söderöver, där
dagens buller och stök inte når.
Välkomna önskar Eva och BengtÅke på Backa Loge
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Bengt-Åke. Jag tror också att Slow
Valley är bra för oss, genom att vi
deltar i ett nätverk som satsar på
hållbar turism kan fler hitta till Backa
Loge.
Nytt för i år är att man fått öl- och
vinrättigheter och satsar på pubkvällar, vissa av dem med musik. Backa
Loge är också en populär plats för
bröllop och andra fester.

Sommarens program;
31/5 Morsdagsmeny*
19/6 Midsommarbuffé*
och dans kring stången
24/6 Musikgruppen KAL med
buffé *
8/7 Två trubadurer med buffé*,
29/7 Bluegrass med buffé*
1/8 Pubkväll med irländsk/
keltisk musik*.
1/7, 15/7, 22/7 samt 5/8
pubkväll med lokal mat 19-23
13/9 Siggebergs loppis anordnar
auktion 14.00
* Bokas. Musik och pubkvällar
startar kl 19.00, bl.a. öl och vin
serveras.
Se mer detaljer via vår hemsida
eller ring och fråga oss!
www.backaloge.se
0325 - 513 03

Landsbygdsidyll och doft av nybakat bröd
i Tunnbrödstugan i Gölingstorp
Tunnbrödstugan i Gölingstorp i
Tranemo kommun är själva sinnebilden av svensk landsbygdsidyll. Röda stugor vid en sjö och
betande djur. Inomhus möts man
av doften från nybakat bröd.
Det var kärlek vid första ögonkastet när Hanne och Jan Möller från
Danmark kom till Tunnbrödstugan
i Gölingstorp. Egentligen letade de
efter ett hus att bosätta sig i när
de så småningom skulle bli pensionärer, men nu blev de bagare
och entreprenörer i turistbranschen i stället!
Verksamheten med bakstuga och
uthyrningsstugor var uppbyggd av
den förre ägaren, en norrlänning
som ville skapa en fäbodvall i södra Sverige. Hanne och Jan har utökat djurbesättningen, idag finns bl
a fyra renar och på sommaren får
och lamadjur!
- Vi samarbetar med det lokala
mejeriet Lejma i Ljungsarp och
deras mjölkfår går här, berättar
Jan. Laman vaktar fåren mot rovdjur.
Sjuhäradsmat
Småskaligt och lokalproducerat
är viktigt för paret Möller. Jan är
ordförande i Sjuhäradsmat, ett
nätverk av matproducenter i Sjuhärad.
Han har just bakat tunnbröd av
speltvete från Öland som är en
gammal lantsort och brödet ska
levereras till restaurangen på
Hofsnäs herrgård. Just nu testar
man också ett nytt ekologiskt mjöl
från Vänga kvarn. Danskt rågbröd
är också en specialitet för Tunnbrödstugan.
- Sjuhäradsmat är ett viktigt nätverk för oss mindre producenter,
säger Jan. Det är därför jag också
tror mycket på Slow Valley. Vi behöver samarbeta, inte minst med
marknadsföring. Det är svårt som

liten entreprenör att ensam marknadsföra sig mot utlandet, säger Jan
som är med i styrelsen för Slow Valley Ätradalen.
Bra med slow
Tunnbrödstugan passar väl in i slowkonceptet - här kan gästerna bo i
röda stugor vid sjön, med djur och
natur inpå knuten. Det är populärt
att vara med och baka. Och njuta
långsamt, i sin egen takt.

Nytt för i år är en vandringsled som
är tillgänglig för alla - den fungerar
även för den som sitter i rullstol och
det finns gott om viloplatser på vägen.
Bakugnen varm
Paret Möller har nu drivit Tunnbrödstugan i nio år. När de tog över var
villkoret från säljaren att bakugnen
skulle hållas varm, och det har den
varit sedan dess.

Välkommen till Tunnbrödstugan i Gölingstorp

I en mycket naturskön omgivning finns allt du behöver för en naturupplevelse ut över det vanliga.
Vi erbjuder tystnad och återhämtning i sällskap med våra pratsamma djur
som är renar, getter, hästar, får och lamadjur.
Du kan gå en promenad på vår handikappanpassade vandringsled, och bo
över i timmerstuga.
Ta en stilla roddtur i solnedgången, varva ned och låt dig må bra.
Vi har också ställplats för husbilar.
Sommarcafé juli-augusti, andra tider efter överenskommelse.
Har ni önskemål, kontakta oss, det mesta går att lösa.
Hanne och Jan Møller
Tunnbrödstugan
Gölingstorp
514 54 Nittorp
Telefon: 0321 640 46
www.tunnbrodstugan.com
Mail: jaha@tunnbrodstugan.com
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Glasets Hus ger Limmared nytt liv
På fem år har Limmared förvandlats från ett samhälle i dödsryckningar till en plats som varje år
besöks av över 50.000 personer.
Hur är det möjligt? Svaret är Glasets hus och en hel befolknings
engagemang.
- När vi började spåna idéer för
drygt fem år sen var det få som
trodde att det skulle bli allvar. Det
säger Kjell Svensson, idag ordförande i föreningen Kultur 1740
och tidigare VD på glasbruket i
Limmared.
Limmared var för ett halvsekel
sedan en viktig ort – järnvägsknut,
stort glasbruk, många butiker och
allmänna inrättningar. T o m ett
BB fanns! Men sen gick det utför,
det ena efter det andra lades
ner, men glasbruket har bestått
och förblivit en av Tranemo kommuns största arbetsplatser. Både
självförtroende och framtidstro
försvann.
Revanschlust
Hur var det då möjligt att vända
utvecklingen?
- Jag tror det fanns någon sorts revanschlust hos Limmaredsborna,
säger Kjell. Vi hade gnällt i 30-40
år, nu ville vi visa vad vi kan. Och
så har vi Einar Ödman, en eldsjäl
av stora mått som under många år
byggt upp ett eget glasmuséum,
säger Kjell.
Samlingen av glas blev en av
grundstenarna i Glasets hus, hyttan med glasblåsning en annan.
Detta i en tid då många andra
glasbruk stänger. Utställningarna
avlöser varandra i konsthallen och
konferensrummen är välanvända.
Både lokala industrier och hantverkare, kommunen och befolkningen ställde upp och huset
kunde byggas mycket billigare än
vad som är vanligt. Arkitekten Mikael Persson som bor i samhället
ritade ett unikt hus med mycket
känsla. Volontärer arbetade
15.000 timmar.
- Vi fick med oss folket och blir

man tillräckligt många vill alla vara
med, säger Kjell.Idag omsätter Glasets hus ca 10 miljoner om året,
sysselsätter 12 årsarbetare och hade
under 2014 50.000 besökare.
Magneten Glasets hus har fått Limmared att leva och samhället har
blivit ett centrum för second handbutiker – idag finns över ett dussin.
Det finns inga tomma lägenheter och
huspriserna har stigit.
Folk blommar upp
-Det är fantastiskt att se hur människor blommar upp, säger Kjell
Svensson. Glaset hus har blivit den
naturliga mötesplatsen dit man går
och fikar eller tar en öl efter jobbet
på fredagen.
Köket har fått byggas ut tre gånger!
Verksamheten drivs av den ideella
föreningen Kultur 1740 (glasbrukets
startår) och fortfarande ställer Limmaredsborna upp som volontärer i
hög grad.
Förra sommarens succéutställning
De tre giganterna följs i år upp med
Face it! Absolut Art Collection – en
utställning som tidigare visats i Paris
och Venedig. Den innehåller verk av
många kända konstnärer, bl a Andy
Warhol.
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Glasblåsning för barn är en uppskattad aktivitet i hyttan. Här är det
Lowe Pahlén-Johansson som får
hjälp av glasblåsare Kim Manias att
forma en kula.
På 1700- och 1800-talen var det
vanligt med barnarbete på glasbruket. Barnen kallades hyttsnokar
och hade bl a till uppgift att springa
ärenden och att värma mästers
tofflor så att de var varma och sköna
när han skulle börja arbeta.
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Vilhelmsro - gårdscafé på landet mitt i stan
Vilhelmsro gård är en av de forna
Falbygdsgårdarna som nu är avstyckad och ligger som en ö i villakvarteren, nära Falköpings centrum.
Den unika gårdsmiljön har Mona
och Ulf Lindén förstått att använda
väl.
Den väl skyddade innergården mellan gårdsbyggnaderna fungerar som
uteservering, ladugården som en
trivsam innemiljö med braskamin
och hönshuset har blivit restaurangkök!
Från att ha varit med på Konstnatten
under några år och då öppnat upp
ladugård och vagnslider för konstutställare, har familjen Lindén utvecklat ett gårdscafé och en konferensanläggning med B&B. Inriktningen
är att använda den genuina miljön
för servering av såväl lokal mat som
lokal kultur.
Paret Mona och Ulf Lindén driver verksamheten. 2012 började
gårdscaféet ta form, då ett glashus
ställdes upp på innergården och
ett kök inreddes. Påsken 2013 var
det premiärklart och besökarna lät
inte vänta på sig. Det blev snabbt
ett av Falköpings populäraste
kaféer. Vackert inramat av gårdens
ekonomibyggnader, skyddat från
vind, kunde besökarna avnjuta en
god kopp kaffe, våffla på pinne
och ett stort utbud av hembakat, i
vårvärmen.

Succén tycktes aldrig ta slut då besökarna vallfärdar till det nya fiket på
landet mitt i stan. Caféet håller öppet
från det att tranorna anländer på
våren och fram till Konstnatten, sista
helgen i september som är den stora
besökshelgen med över 5000 gäster
under en helg.
Under 2014 togs ett nytt utvecklingssteg för verksamheten, då ett Bed &
Breakfast med åtta övernattningsbäddar i flygelbyggnaden invigdes.
Samtidigt fick ladugården en ansiktslyftning med kamin för att få plats för
fler gäster.
Familjen Lindén bjuder in till evenemangskvällar under sommaren
och inriktningen är alltid att erbjuda
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närproducerad mat och dryck.
Slow Foods matfilosofi är tydlig på
Vilhelmsro. Det som serveras ska
vara som Slow Foods motto - gott,
rent och rättvist. Allt lagas från
grunden och råvarorna kommer från
producenter i närområdet.
- Vi väljer så mycket ekologiskt vi kan
hitta, säger Ulf Lindén.
Med den unika miljön och närheten
till centrum och villaområden har
Vilhelmsro blivit något av stadens
nya inneställe. Det har också blivit
det självklara besöksmålet för många
turister som gästar området under
transäsong på våren och under skördefesten och Konstnatten i september.

Årås Kvarn och vandrarhem
för fest, natur och kultur
verksamhet omfattar även uthyrning i den så kallade Drängstugan som bland annat innehåller en bröllopssvit. Det finns
tillgång till en grillkåta vid ån.
Det senaste tillskottet är säteriet
med 1700-talsträdgården och en
park från början av 1800-talet. Här
pågår ett restaureringsarbete som
den intresserade kan följa. Säteriet är
byggt 1790 men har anor ända från
1400-talet.
I år ordnas för tredje året ett byggnadsvårdsläger där bl a fönsterrenovering står på schemat. Intresserade
kan ta kontakt med bygdegårdsföreningen som numera äger säteriet.

Inte långt från Ätrans upprinnelse
ligger Årås. En idyllisk anläggning
i Kölingared ungefär 25 kilometer
nordost om Ulricehamn. Ätrans
syster Tidan rinner glatt porlande
under kvarnen. Utbudet av möjliga
aktiviteter är stort. Här firas bröllop,
jubileumsfester och dylikt. Här är
du i Änglagårdstraker och en av de
vandringleder du kan gå på är just
Änglaleden. Man kan vandra cykla,
gå i skogen, fika, dansa, njuta av teater, musikframträdanden med mera.
Konferenser och möten förläggs

lämpligen hit till denna lugna och rofyllda kulturmiljö. Numera kan man
också följa återuppbyggnaden av
säteridelens huvudbyggnad, annex,
källare, 1700-talsträdgård och park.
Kvarnen innehåller tre våningar
med pub och kök på första våning, matsal på andra och ett
stort allutymme på tredje våning.
Kvarnen hyrs ut till bröllop, fester
och konferenser, ofta ihop med
arenan och vandrarhemmet.
Vandrarhemmet drivs ihop med
Svenska Turistföreningen . Denna

STF Årås Kvarn & Vandrarhem

En oas mitt i ett naturskönt paradis—Byggnader med historiska anor!
Ring vår värdinna 0723 291151— eller boka direkt
www.svenskaturistforeningen. se
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Årås kvarn ligger nordost om Ulricehamn, nära gränsen till Jönköpings
län.
För en mer detaljerad vägbeskrivning
gå in på vår hemsida www.araskvarn.
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Vill du vara med i Slow Valley Ätradalen?
Slow Valley bygger upp ett nätverk av
entreprenörer i Ätradalen, som alla
vill arbeta för en besöksnäring som
utvecklar landsbygden och visar omsorg om människor och miljö.
Att bli medlem kostar i dagsläget
bara 100:- per år.
Vi planerar att söka utvecklingpengar
för att kunna utveckla Slow Valley
Ätradalen till en attraktiv destination,
dit människor som söker kvalitet och
lugn och ro väljer att komma.
Vi småskaliga entreprenörer behövar varandra för att kunna göra oss
hörda och visa att vi finns.

Vi hoppas att du som driver verksamhet i området vill vara med och
arbeta för framtidens hållbara turism
och landsbygdsutveckling.
Medlemsavgiften på 100:- sätts in på
bg 570 - 5660. Då får du vara med på
vår hemsida och på en webplats som
skapats genom Västsvenska Turistrådet www.vastsverige.com.
Styrelsen för Slow Valley Ätradalen
Ordf. Liselotte Bergenzaun-Abel
info@sorbynaturhalsogard.se
Tidningsredaktör Marita Pahlen
marita.ecomedia@gmail.com

Besök våra medlemsföretag i Ätradalen
I den här tidningen har vi gjort reportage hos några av våra medlemsföretag. Du som besöker Ätradalen
är mycket välkommen till oss. För
att få vägbeskrivningar så gå in på
respektive företags hemsida.
Hertigen, Falkenberg
www.hertigen.se
Sörby Naturhälsogård, Vessigebro
www.sorbynaturhalsograd.se
Gudmundgården/Köinge bonnatorg,
Slöinge
www.gudmundsgarden.se
Alvhaga vildmark, Fegen
www.fegen.nu
Backa Loge, Kalv
www.backaloge.se
Påarps Gård, Håcksvik
www.paarpsgard.se
Björnhyltans gård, Ambjörnarp
www.bjornhyltans.se
Glasets Hus, Limmared
www.glasetshus.se
Tunnbrödstugan, Gölingstorp
www.tunnbrodstugan.se
Hofsnäs herrgård, Länghem
www.hofsnas.se
Niklas Andelius ekoodling, Hökerum
Årås kvarn och vandrarhem., Kölingared www.araskvarn.nu
Gudebo gård, Liared
www.gudebo.com
Wardins Gårdsprodukter, Jäla
www.wardins.se
Vilhelmsro gårdscafé, Falköping
www.vilhelmsrogard.se
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