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65. Brotorps gård och gårdsbutik 

Brotorp Björka, Motala 

Tel: 070-6800679 

Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-17:00 

Brotorps gård och gårdsbutik utanför Motala, Östergötlands sjöstad. Upplev en får gård där ni kan 

hälsa på hos fåren på nära håll. Gårdsbutiken har fina erbjudanden och är laddad med kött och ägg 

från gårdens djur, många fina fårskinn, garn, ullprodukter och annat hantverk finns också. 

Vägbeskrivning: Från Motala kör Rv34 mot Borensberg vid skylt Borenshult åt hö/Karlsby 9 åt vä 

sväng vä mot Karlsby. Kör ca 3 km, då ser ni ladugårdens som har gula dörrar och ni är framme. 

Från Borensberg kör Rv34 mot Motala vid skylt Borenshult åt vä/Karlsby 9 åt hö sväng mot Karlsby. 

Kör ca 3 km, då ser ni ladugården som har gula dörrar och ni är framme. 

 

66. Fika, njut och handla säsongens varor i Grepstad gårdsbutik 

Grepstad 52, Motala 

Tel: 0709-426105 

Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-16:00 

Välkommen till västra Östergötlands mest välsorterade Gårdsbutik! Vårt fokus är lokalt producerad 

mat. Här kan du handla kött från våra granngårdar, säsongens grönsaker, egenförädlade produkter 

av jordgubbar, rabarber, vinbär, honung, ägg och mycket mera. Servering i vår nyrenoverade lada. 

Vägbeskrivning: Gårdsbutiken ligger utmed länsväg 990. ca 5 km från Motala mot Skänninge, mellan 

Sjökumla och Varvs Kyrka. 

 

67. Hagets Skinnbod samt loppis 

Kristberg Haget 570, Borensberg 

Tel: 0708-748976 

Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 11:00-16:00 

Besök vår skinnbod där vi har tvättbara lammskinn från genbanksanslutna gutefår uppfödda på 

Haget. Vi arrangerar också en garageloppis under dessa dagar. Njut samtidigt av den vackra 

gårdsmiljön vid sjön Boren strax utanför Borensberg och köp kanske färgglada ägg från frigående 

höns.  

Vägbeskrivning: Från Motala kör Rv 34 mot Borensberg efter Brånshult. 

 

68. Hantverk och trädgård- nytt av gammalt med trädgård som inspiration 

Skogsgläntan Korskrog 106, Fornåsa 

Tel: 0141-70338 

Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-16:00 

Välkommen att besöka vår trädgård och vår container som är fullproppad med hantverk. Vi 

återbrukar mycket gammalt material för att skapa nytt. Mycket med fokus på trädgård och uterum. 

Även smide, betong och konst. Under Östgötadagarna är smedjan igång så du kan prova på att 

smida. 

Vägbeskrivning: 6 km från Borensberg mot Skänninge. Ca 500m efter Korskrog, sväng vänster vid 

skylt Skogsgläntan, Gunnbäcks Konstigheter. 

 



69. Keramik till nytta & glädje 

Kavelbäck 65, Motala 

Tel: 0709-563623 

Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-16:00 

Välkommen till Keramik & Betong i Kavelbäck! Här kan du se tillverkning och färdiga produkter av 

min keramik. Jag gör främst bruksgods i ler- och stengods, muggar, kannor, krukor, amplar & 

trädgårdsprydnader. Här finner du även unika betongföremål, som bänkar & bord mm. 

Vägbeskrivning: RV 50 13 km norr om Motala. Mellan Nykyrka & Medevi. Sväng mot Lemunda 6, 

sedan Lemunda 5. 

 

70. Näs gårdsbutik med inredning, café & får 

Näs gård, Motala 

Tel: 0141-220041 

Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-16:00 

Tag med barnen och gör en utflykt till Näs gårdsbutik och hälsa på alla får och lammen som föddes 

under våren. I butiken kan du handla produkter från vår fåruppfödning samt inredningsprodukter 

från kända leverantörer. Ta gärna en fika i det vackra läget intill Vättern. 

Vägbeskrivning: Från Motala åk Rv.50 norrut ta av vid skylt Lemunda, åk 7 km. Vid skylt Näs Gård 

fortsätt in i allén. Efter 500 m är du framme. 

 

71. Styra Höstmarknad 

Styra Skattegård 158, Motala 

Tel: 070-5278091 

rothistyra.se 

Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-17:00 

Försäljning av byns producerade hantverk, grönsaker och sylt. Vi hantverkar lördag, kör gamla 

jordbruksmaskiner och tändkulemotor söndag. Närproducerad mat serveras ute i det gröna eller inne 

i den renoverade festladan. 

Vägbeskrivning: Riksväg 50 avfart Varv Fågelsta, kör mot Varv ca 1 km. Höger vid skyllt Styra 

Höstmarknad 

 

72. Visningsträdgård med perenner 

Offerbyvägen 29, Motala 

Tel: 070-7760022 

www.perennerpabakgarden.se 

Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-16:00 

Inspirationsträdgård som visar var växterna trivs. Vi erbjuder odling och försäljning av fleråriga växter 

av bästa kvalitet. Sortimentet är annorlunda och innehåller även historiska rosor och udda bärbuskar. 

Goda råd är gratis! Med perenner från oss blir trädgården ditt eget paradis. 

Vägbeskrivning: Från centrum Motala kör Rv34 mot Linköping, åk under järnvägen och ta höger vid 

flaggan, Dammtorpsvägen. sedan vänster in på Offerbyvägen. Andra huset på höger sida, nr 29. Från 

Linköping: i det s.k. Karlsbykorset, 5min. innan Motala, ta vänster mot Borenshult. Efter 1,5km  på 

Borensvägen sväng höger in på Offerbyvägen. 

 

 



 

73. Öppen kyrka i Ask 

Ask kyrka 996, Motala 

Tel: 070-609322 

Öppet lördag 1/9 14:00-17:00 och söndag 2/9 14:00-18:00 

Välkommen till Öppen kyrka i Ask under Östgötadagarna. På söndagen 2/9 klockan 14.00 bjuds vi på 

visning i kyrkan. Klockan 17.00 den 2/9 är det Sommargudstjänst i kyrkan. Kaffeservering. 

 

74. Öppen kyrka i Fivelstad 

Fivelstad kyrka 206, Motala 

Tel: 070-3579436 

Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-18:00 

Välkommen till Öppen kyrka i Fivelstad under Östgötadagarna. Lördag den 1/9 klockan 18.00 är det 

Helgmålsbön i kyrkan. 

 

75. Öppen kyrka i Godegård 

Godegård 260, Motala 

Tel: 070-5821809 

Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-18:00 

Välkommen till Öppen kyrka i Godegårds kyrka under Östgötadagarna. Vi har öppen kyrka lördag och 

söndag 1-2/9 mellan klockan 10.00-18.00. Kaffeservering och utställning av konst och hantverk. 

 

76. Öppen kyrka i Tjällmo  

Hembygdsvägen, Tjällmo kyrka, Tjällmo 

Tel: 070-3585874 

Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 12:00-18:00 

Välkommen till Öppen kyrka i Tjällmo under Östgötadagarna. Lördag bjuds på guidning och 

kaffeservering. Söndag har vi visning av inventarier.  

 

77. Öppen kyrka i Västra Ny 

Övralidsvägen 1, Motala 

Tel: 072-5039545 

Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-18:00 

Välkommen till Öppen kyrka i Västra Ny kyrka, Nykyrka, under Östgötadagarna. På lördagen 1/9 

18.00 Helgmålsgudstjänst. På söndagen 2/9 14.00 Lekmannaledd gudstjänst med musik, kyrkkaffe. 

Vägbeskrivning: Från Motala på väg 50, tag av vänster mot Nykyrka.  Kör ca 1,3 km. Västra Ny kyrka 

ligger på vänster sida. 

 

78. Öppen kyrka i Västra Stenby 

Västra Stenby, Motala 

Tel: 070-3579436 

Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-18:00 

Välkommen till Öppen kyrka i Västra Stenby kyrka under Östgötadagarna. Söndag den 2/9 klockan 

10.00 är det Gudstjänst i kyrkan. 

 



 

79. Örbäck café och gårdsbutik 

Örbäck café och gårdsbutik, Klockrike 

Tel: 076-9485553 

Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 11:00-17:00 

Gårdscafé på vägen till Klockrike med köksträdgård och trädgårdsland. Hembakat, hemlagat & 

hemodlat i caféet. Vid bra skördar säljer vi vår gårdshonung och äppelmust och på senhösten har vi 

lammkött, fårskinn, grönsaker och blommor, allt utifrån säsong och skörd. 

Vägbeskrivning: Mittemellan Motala och Linköping. Från väg 34, ta vägen till Klockrike och fortsätt ca 

2 km. Från Fornåsavägen, avfart Klockrike och fortsätt 3 km. 

 

80. Östgötadagarna hos Västra Ny Hembygdsförening 

Medevi 62, Motala 

Tel: 0141-222269 

Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 11:00-17:00 

Besök August Malmströms barndomshem, skaparen av en av Sveriges mest kända konstverk 

Grindslanten. Numera muséum och hembygdsgård med visning av hantverkstraditioner.  

Vägbeskrivning: Hembygdsgården Nubbekullen med adress Medevi 62, 591 97 Motala. 

 

81. Östgötadagarna på Brunneby 

Brunneby Gård 301, Borensberg 

Tel: 0141-40204 

www.brunnebymusteri.se 

Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-16:00 

Vi på Brunneby ser med glädje fram emot Östgötadagarna som är Östergötlands största årliga 

evenemang på landsbygden. Andemeningen med Östgötadagarna är att synliggöra landsbygdens 

olika aktörer, resurser och möjligheter. På Brunneby laddar vi Gårdsbutiken med fina erbjudanden 

och presentkorgar. 

Vägbeskrivning: Kommer du från E4:an, sväng vid Linköping och ta avfarten mot Motala. Brunneby 

Musteri ligger längs väg 34, strax utanför Borensberg mellan Linköping och Motala. Det är välskyltat 

och syns från vägen. 

 

 

 

 


