LINKÖPING
24. Akvarell och lite till
Degeryd 3, Vårdsberg Linköping
Tel: 076-768078254
www.ateljetjustgard.se
Öppet lördag 1/9 10:00-17:00 och söndag 2/9 10:00-16:00
Ateljé Tjustgård ställer ut akvareller, silversmycken och kanske något annat spännande! Kom och njut
av konst, trevligt umgänge och go fika under Östgötadagarna.
Vägbeskrivning: Vid Vårdsbergs rondell, kör mot Hjulsbro. Sväng första vänster innan backkrönet.
Efter björkallén ligger Ateljé Tjustgård.
25. Akvarellutställning på Magasinet
Rakered Storgård, Vikingstad
Tel: 070-6621449
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 11:00-16:00
Akvarellutställning med Linköpings akvarellsällskap. Flera konstnärer ställer ut i Magasinet, ett
spannmålsmagasin från början av 1900-talet. Traktens historik presenteras och fika finns för
försäljning.
Vägbeskrivning: Från Linköping mot Vikingstad/Nykil (gamla E4an). Ta av avfarten med skylt Nykil, åk
200 meter och sväng vänster (skylt finns) mot Rakered.
26. Bländebo loppis
Västerbränninge Västergård, Linköping
Tel: 073-7557272
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-17:00
Loppis på landet i mysig miljö. Här finns äldre glas och porslin, möbler, 50-60 tals prylar,
trädgårdsmöbler, lanthandelskuriosa m.m.
Vägbeskrivning: Åk bergsvägen mot Berg/Ljungsbro. Följ skylt mot Kaga kyrka/Ledberg. Efter ca 4 km
ligger loppisen på vänster sida. Skyltat vid huset.
27. Brinkhantverk
Brink 1, Vreta Kloster
Tel: 070-2422200
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-17:00
Kom och besök Brinkhantverk och ullspinneriet under Östgötadagarna. Se vad vi gör av djurens ull. Se
våra alpackor, kaniner, getter och får samt produkterna vi gör av deras ull.
Vägbeskrivning: Linköping. Från Bergslussar ca13km mot Vånga. 3km mot Häggetorp.
28. Bruksgods i Ledberg
Ledberg fridhem, Linköping
Tel: 072-5895068
Öppet lördag 1/9 10:00-17:00 och söndag 2/9 10:00-16:00
På ledbergs krukmakeri kan du titta på keramik, trähantverk och mycket annat.

Vägbeskrivning: Från E4: avfarten mot Vimmerby, ta av direkt mot Malmslätt. Krukmakeriet är
beläget 2-3 km utanför Malmslätt mot Ledberg.
29. Butiken Hos Rudholms besöker Ledbergs krukmakeri
Ledberg, Fridhem, Linköping
Tel: 013-395068
Öppet lördag 1/9 10:00-17:00 och söndag 2/9 10:00-16:00
Hos Rudholms gästar Ledbergs krukmakeri och tillsammans visar vi vårt hantverk. Även försäljning
och möjlighet att fika.
Vägbeskrivning: Från E4: avfarten mot Vimmerby, tag av direkt till Malmslätt. Krukmakeriet är
beläget 2-3 km utanför Malmslätt mot Ledberg.
30. Folkkonst i Ulrika museum
Kisavägen 18, Ulrika
Tel: 0142-91212
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-16:00
Utställning av folkkonst från Ulrika visas i Ulrika museum. Förutom den permanenta utställningen i
Ulrika museum visas varje år en temautställning. Eftersom 2018 är Folkkonståret så är folkkonst från
Ulrika årets tema.
Vägbeskrivning: Vid Ulrika kyrka ta av mot Kisa, efter några hundra meter ligger museet på höger sida
vid marknadsplatsen, snett emot Ulrika skola.
31. Hagdahls smide
Alguvi Landstorp, Linköping
Tel: 0702-169832
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-16:00
Vid Kagakorset på Bergsvägen ligger denna anrika smedja som hade sina glansdagar runt 50-talet.
Familjen Hagdahl har rustat upp smedjan för att skapa vackra bruksföremål av järn. Försäljning sker i
smedjan där man tillverkar egna produkter över öppen eld. Väl värt ett besök! Rosalind finns på
plats.
Vägbeskrivning: Bergsvägen vid Kaga korset 2km från Ikea när du kommer från Lkpg, skyltat utmed
vägen från bägge håll.
32. Hantverksgården
Ledberg Lindåbro, Linköping
Tel: 013-103159
www.hantverksgarden.com
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 11:00-16:00
Hantverksgården är en gårdsbutik med inredning, presenter och delikatesser. Egen formgivning och
tillverkning för hand. Gårdscaféet serverar kaffe och hembakt fika. Hälsa på våra Roslagsfår och
Blommehöns. Här finns något för alla!
Vägbeskrivning: Strax väster om Linköping i Ledberg. Passera Ledbergs kyrka och kör 900 m till en
stenbro, se vår skylt till vänster.

33. Himmelska Praliner
Rogestad Månarp 1, Linköping
Tel: 070-3717170
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-16:00
Lokalproducerade helt handgjorda praliner med råvaror av högsta kvalitet som valts med stor
omsorg från min direkta närhet.
Vägbeskrivning: Från Linköping åk väg 35 mot Åtvidaberg, vid rondellen Vårdsberg sväng höger mot
Hjulsbro. Åk 2 km sväng höger till det gula huset med grå knutar.
34. Höstutflykt till Stafsäter
Stafsäter, Sturefors
Tel: 0730-431519
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 11:00-17:00
Helgöppet på Stafsäter. Under Östgötadagarna är det ”säsongsavslutning för glasscafét” där vi bjuder
på en extra kula glass. I Ladugården håller 73:ans loppis, Dagnys trädgårdsdesign och Pepa murare
öppet. Njut av lantlig idyll medan ni laddar upp med allt ni behöver för att njuta av höstens mörker.
Vägbeskrivning: Stafsäter Gårdsglass ligger söder om Linköping, 6 km utanför Sturefors. På västra
sidan om Stora Rängen, mellan Sturefors och Västerby.
35. Konstutställning och sömnad i Stjärnorp
Stjärnvallen, Vreta Kloster
Tel: 070-5989661
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-16:00
Besök Stjärnvallen, ligger idylliskt utmed Roxens norra strand. I Stjärnorps SK:s klubbhus kommer det
att finnas konstutställning, fina hemsydda kläder och livstycken, smyckestillverkning och
konsthantverk. Café finns.
Vägbeskrivning: Följ Stjärnorpsvägen norrut genom Berg. Passera Stjärnorps kyrka, Sväng vänster upp
mot Bjäsäter och sedan höger till Stjärnvallen.
36. Kulturdagar med Spelmansstämma tioårsjubileum
Gamla Kalmarvägen, vid Slaka Kyrka, Linköping
Tel: 076-8415917
Öppet lördag 1/9 10:30-17:00 och söndag 2/9 11:30-15:30
Kulturdagar med Spelmansstämma, Folkmusikkonsert, buskspel, hantverk, loppis, spelkurs,
barnaktiviteter (smide, tvätt, bakning mm), balladdans, utställningar, fika, ljugarbänk/föreläsning,
vandring, chokladhjul, öppet hus i hembygdsgårdens samlingar, mm mm. Fritt inträde.
Vägbeskrivning: Från Linköping går vägen mot Slaka och riksintresset för kulturmiljön (KE31).
Hembygdsgården ligger mitt i den gamla kyrkbyn, invid Gamla Kalmarvägen, vid Slaka kyrka.
37. Lek, leksaker och gamla båtar på Museihuset
Ljungs Västra Bro, Linköping
Tel: 0704-247801
www.museihuet.se
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-17:00
Museihuset med sina många områden roar alla. Äldre modelljärnväg i drift. körs kl. 12:00 & 15:00.

Över 6 000 modell- & leksaksbilar. Barnböckerna under 150 år, McDonalds-figurer, lego mm. Många
lekhörnor. Farfars båtar och motorer. Guidning kl. 10:30 & 13:30. Litet café
Vägbeskrivning: Kör av från E4 vid avfart 111 och tag rv 34 mot Motala. Efter ca 11 km ligger
Museihusets stora röda byggnad på höger sida. Namnet MUSEIHUSET syns tydligt på husets gavel.
Buss 616/520 från Link. resecentrum.
38. Lökebo Gårdsbageri
Lökebo, Linköping
Tel: 070-6845066
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 14:00-19:00
I en lantlig miljö erbjuder Lökebo Gårdsbageri en stunds avkoppling och gott fika. Här finns bullar,
kakor, smörgåsar, bakelser av olika slag och naturligtvis kaffe och dricka. Det kan avnjutas inne eller
utomhus. Från altanen på baksidan har ni utsikt över hagar och djur.
Vägbeskrivning: Ligger utmed väg 34 mellan Skeda udde och Brokind.
39. Ostens dag på Löt Gårdsmejeri
Löt Ryttargården 1, Gammalkil
Tel: 013-142976
www.lot-gardsmejeri.se
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-17:00
Välkomna till Löt Gårdsmejeri. Öppen gård med rundvandring och ostprovning. Gårdsbutik och kaffe
stuga öppen för fika och lunch.
Vägbeskrivning: I Vikingstad rondellen kör mot Ulrika ca 9km, Vid växthusen på höger sida Skylt
"Gårdsmejeri" Tag höger.
40. Starka kvinnor i Vreta- dramavandring
Vreta klosters kyrka, Vreta kloster
Tel: 013-392295
www.vretaklosterforening.se
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 12:00-17:00
Möt starka kvinnor i Vreta klosters historia under en dramatiserad vandring. Några av dem är
grevinnan Hedvig Mörner, änkan Rebecka Danielsdotter, Ebba Vasa, fattighjonet mamsell Eklund,
författarinnan Ester Elisabeth Lindin, Luthermotståndaren syster Rikissa. Vandringar börjar kl. 13:00
och 15:00.
Vägbeskrivning: Från E4 avfart 112- Linköping norra och skyltning "Vreta klosters kyrka". Från väg 34
avfart mot Ljungsbro följt av Berg och sedan Vreta klosters kyrka.
41. Textil med tradition hos Lanthem
Fröö Gård, Linghem
Tel: 0733-160150
www.lanthem.se
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-16:00
Naturskönt intill sjön Roxen finner ni Fröö gård och butiken Lanthem. Här hittar ni tyger, kuddar,
lampor, presentartiklar, blommor m.m. Varmt välkomna!
Vägbeskrivning: Gamla E:4 an mellan Norsholm och Gistad, avfart Lillkyrka. Kör ca 3 km. se liten skylt
Fröö Säteri och större skylt Lanthem en bit in mot gården.

42. Trasmatte vernissage
Vistlöt Kvarnvillan 1, Linghem
Tel: 073-9540855
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-16:00
Välkommen till Vistlöt Kvarnvillans trädgård! Här säljer vi hemvävde trasmattor och gjutna ljus. Titta
ni i ateljén och designa din matta. Du kan också se hur man gjuter, färgar och målar ljus tomtar. Sitt
gärna ner och njut av en kopp kaffe med våffla.
Vägbeskrivning: Från Norrköping: E4 mot Linköping. Avfart 115 Linghem, sväng vänster Ekenäs 2,8
km sväng vänster och följ Östgötadagarnas skyltar. Från Linköping mot Linghem och förbi. Åk till skylt
om Ekenäs sväng höger. 2,8 km sväng vänster följ Östgötadagrna skyltar.
43. Utställning av oljemålningar och fågelholkar
Blackstorp Solgläntan 1, Gammalkil
Tel: 0703-112290
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-16:00
Utställning av oljemålningar. Dag Sundqvist är en glad amatörkonstnär, som mestadels målar
naturmotiv i olja. Det finns också möjlighet att köpa eller beställa fågelholkar/fågelbord i olika
storlekar. Kaffeservering.
Vägbeskrivning: Åk mot Nykil vid Vikingstad kyrka. Håll mot Nykil i 6 km. Vid Skolbusskylten märkt
Ängarna, sväng vänster. Nu är ni framme.
44. Visning av Askeby klosterkyrka
Askeby kyrka, Linghem
Tel: 013-238700
www.svenskakyrkan.se/akerbo/askeby-kyrka
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 11:00-15:00
Medeltid i nunnekloster. Den månghundraåriga klosterleden sträcker sig förbi Askeby klosterkyrka.
Pilgrimskapellet är öppet där du kan njuta en stund i stillhet och ro. Askeby klosterförening har
guidade visningar av den medeltida kyrkan.
45. Visning av Ingvastebo kvarn och såg
Ingvastebo kvarn och såg, Nykil
Tel: 070-2324494
www.ingvastebokvarn.se
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 11:00-15:00
Kvarnen och sågen visas i drift vid tillgång av vatten. Smedjan är öppen och kolugnen tänds lördag kl
11 och töms söndag kl 12. Ta en promenad längs vandringsleden runt dammen och titta in i
skomakartorpet. Kvarnkafét är öppet och mjöl, kol och smidesaltster finns till försäljning.
Vägbeskrivning: Kör mot Haraldsbo från väg 34 mellan Linköping och Kisa. Skyltat från Haraldsbo.
Även skyltat från väg mellan Vikingstad och Ulrika.
46. Visning av Lillkyrka kyrka
Lillkyrka kyrka och församlingshem, Linghem
Tel: 013-72006

www.svenskakyrkan.se/akerbo/lillkyrka
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-16:00
Lillkyrka är Åkerbo församlings minsta kyrka, en liten kyrka med stor kulturhistoria. Lördag och
söndag kl 10 och kl 13 ges guidade visningar av kyrkan.
Vägbeskrivning: Lillkyrka kyrka ligger 2 mil nordost om Linköping. Gamla E4:an, 4 km norr om Gistad.
47. Visning av Östra Skrukeby kyrka
Östra Skrukeby kyrka, församlingshem, Linghem
Tel: 013-72006
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-16:00
Östra Skrukeby kyrka har flera sevärdheter med stort kulturhistoriskt värde. Lördag och söndag kl
11.30 och 14.30 ges guidade visningar av kyrkan. Kaffe och dopp i hembygdsgården.
Vägbeskrivning: Östra Skrukeby ligger vid Roxen mellan Linköping och Norrköping. Från gamla E4
finns två skyltade avfarter.
48. Vretadagen
Järngården 3, Vreta Kluster, Vreta Kloster
Tel: 070-5254570
Öppet lördag 1/9 09:00-18:00 och söndag 2/9 10:00-14:00
Lördag: Jakt, skog, hund, barnaktiviteter, prova på, guidningar i ladugården, föreläsningar och
mycket mycket mer. På Vretadagen med ett späckat program blir dagen lätt full för både stora och
små. Söndag den 2:e september håller Ladugården öppet för guidade visningar.
Vägbeskrivning: Med buss 520/620 från Linköping. Med bil väg 34, avfart mot Ljungsbro.
Vägbeskrivning: Från Linköping kör väg 35 mot Åtvidaberg. Askeby ligger ca 5 km från
Vårdsbergsrodellen. I samhället på höjden vid skolan ligger Askeby klosterkyrka.
49. Öppen ateljé i Östra Harg
Östra Harg, Mosebacke, Linköping
Tel: 0708-771111
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-16:00
Unika och mycket personliga hästskulpturer i polymerlera. Under Östgötadagarna kommer du att
kunna besöka ateljén och med egna ögon få se hur dessa skulpturer skapas. Om du vill får du prova
på att skapa i polymerlera själv.
Vägbeskrivning: Från Östra Hargs kyrka, fortsätt på enskild väg. Efter 400 m sväng. Efter 300 meter är
du framme vid ett gult hus med dubbelgarage.
50. Öppen Bigård
Arnebo Västergård 1, Linköping
Tel: 0768-638640
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-14:00
Välkommen att besöka vår bigård under Östgötadagarna. Lär dig mer om bin, biskötsel och
honungsproduktion. Det kommer att finnas nyslungad honung, fruktträd och lokalproducerade
livsmedel till försäljning. Välkommen till Östergötlands minsta gårdsbutik.
Vägbeskrivning: Från Linköping: Sväng vänster på väg 23/34 vid skylten mot Västerby. Efter ca 400 m
sväng höger vid eken där det hänger ett skåp med texten "honung".

51. Öppen gård hos Bondbönans Odlingar
Seltorp, Sturefors
Tel: 073-0247362
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-16:00
Välkommen till Bondbönans Odlingar. Här kan du besöka grönsaksodlingen, provsitta en
veterantraktor eller hälsa på kor och höns. I gårdsbutiken kan du handla hemgjorda produkter. Fika
finns att köpa.
Vägbeskrivning: Från Linköping- följ Brokindsleden mot Sturefors/Bestorp. Vid Sturefors tag höger
mot Slaka. Första gården på vänster sida.
52. Öppet hos Bostället
Maspelösa Boställe, 59076 Vreta Kloster
Tel: 076-1273022
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-16:00
Boställets vedugnsbageri har öppet under Östgötadagarna. Vi har lättare lunch, fika och försäljning
av bröd och bullar. Naturligtvis kan du testa Östgötadagsbakverket hos oss. Vi har även en del lokala
produkter till försäljning.
Vägbeskrivning: Vi finns på Fornåsavägen som man når från väg 34. Från väg 34 åker man ca. 3 km
mot Fornåsa. Följ skylten mot Vedugnsbageri.
53. Öppet i keramikverkstaden
Ulrika prästgård, Ulrika
Tel: 0142-91001
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-16:00
I AKEWA keramik ser du både konst- och bruksföremål. Glasyrerna kommer från skogarna i trakten,
varje träslag har sina egna egenskaper. Mönstren på keramiken ristas in med s k sgrafitto-teknik i den
råa obrända leran efter att den torkats. Handla och om tid ges pröva på att dreja en kruka.
Vägbeskrivning: Skyltat från vägkorset vid Ulrika kyrka. 1 km mot Kisa. Parkering på gården, kör in
genom grindarna.
54. Öppet Växthus på Rökinge Gård
Rökinge, Vretakloster
Tel: 0706-796894
www.rokingegard.se
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-16:00
Öppet växthus med möjlighet att titta på odlingarna, prata med trädgårdsmästaren, titta på hantverk
och handla. Vi odlar tomater och grönsaker i växthuset. Butiken ligger i anslutning till växthuset. Där
kan du handla. Under Östgötadagarna har vi hantverkare i butiken.
Vägbeskrivning: Avfart Rökinge från Bergsvägen mellan IKANO och Vretaklosterkyrka. Kör 2 Km
växthus på vänster sida. Gårdsbutiksskylt.

