NORRKÖPING
82. Apfelstrudel hos Kapten Bille´s
Slussvägen 1, Norsholm
Tel: 011-54550
Öppet lördag 1/9 10:00-20:00 och söndag 2/9 11:00-17:00
Kom på en mysig höstfika hos oss på Kapten Bille´s vid vackra Göta Kanal. Avnjut specialiteten, vår
hemmagjorda apfelstrudel på Östgötaäpplen med gammaldags vaniljsås och nybryggt kaffe.
Vägbeskrivning: E4 Avfart 115 mot Skärblacka/Finspång efter 2km sväng vänster mot Norsholm.
83. Boogie nights 50-talsbutik & fik
Rodervägen 1, Kolmården
Tel: 070-7390031
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-16:00
Färgglatt mode för alla storlekar, lokalt hantverk & hembakat fika! Shoppa loss eller koppla av med
kaffe med dopp i trädgården eller i vår vackra festsal.
Vägbeskrivning: Från E4 Norr: Avfart 126, kör mot djurparken. Vä.vid skylt Krokeks k:a. Sen 200 m.
Från E4 Söder: Avfart 125. Följ Strandvägen 13 km. Vä. vid skylt Krokeks k:a. Sen 200 m.
84. Brandkårshistoria under 3 sekler
Simonstorp, Åby
Tel: 011-88055
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-16:00
Under Östgötadagarna är vi med och håller museet öppet och kommer ha guide på museet som
berättar om Brandkårens utveckling och arbetssätt.
Vägbeskrivning: Museet ligger vid väg 55 mellan Norrköping och Katrineholm. Följ skyltning,
Brandkårsmuseum, över järnvägsbron in mot Simonstorp.
85. Bråvalla Gårdsmejeri 5-års jubileum
Valla Gård Östra Husby, Vikbolandet Norrköping
Tel: 0734-100355
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-18:00
Bråvalla Gårdsmejeri firar 5-års jubileum på våran gård Valla Gård Östra Husby. Fika, köp grillad
lunch, marknad, gårdsbutik, grönsaker från egen odling, mejeri-produkter från getfarmen, hälsa på
gårdsdjuren: våra fjällkor, getter, kaniner och höns. Certifierade mathantverkare finns på plats.
Vägbeskrivning: Väg 209 mot Arkösund efter Östra Husby samhälle, ca 800 meter.
86. Den gamla manbyggnaden på Hofgren
Hofgren, Vikbolandet
Tel: 0125-31054
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 11:00-17:00
Östkinds hembygdsförening visar den gamla manbyggnaden på Hofgren. Huset är från 1700-talets
mitt och har bevarade interiörer från 1780-talet. Här finns en fotoutställning med gamla motiv från
Jonsbergs skärgård samt ett bord med vikbolandslitteratur. Visthusboden med föremål från gården
visas.

Vägbeskrivning: Åk 209 mot Arkösund, sväng vänster mot Jonsbergs ka, fortsätt förbi kyrkan ca 2 km.
Husen ligger vid vägen, följ skyltningen där. Parkera gärna på lagårdsplanen och promenera sedan
sista biten till den gamla manbyggnaden.
87. Det Lilla Hönshuset
Stora Grönhög, Söderköping
Tel: 0706-838620
www.detlillahonshuset.se
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-17:00
Den charmiga gårdsbutiken på Vikbolandet med lokalt hantverk och konst mixat med heminredning i
vacker, avkopplande miljö. Vi erbjuder bl a. träsnideri, smycken, textil, lammskinn och mycket mer.
Även heminredning som lyktor, änglar, servetter, dörrkransar och presenter. Kaffe- och
korvförsäljning.
Vägbeskrivning: Från Norrköping tag E22 till Tingstad, sväng vänster mot Tåby. Efter 5km, strax innan
Tåby, tag vänster mot Ljunga, kör 500m.
88. Familjefest på Visätter Kalkongård
Visätter Gård, Vikbolandet
Tel: 070-1766060
www.visatter.nu
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-16:00
Upplev landet och lite till på Visätter Kalkongård på Östgötadagarna. Här finns god vällagad mat från
vår stora matservering, shopping, flygturer med helikopter, loppis, ponnyridning, alpackor,
veterantraktorer, underhållande trubadur, halm-hoppborg, ansiktsmålning m.m.
Vägbeskrivning: Kör mot Arkösund, väg 209. Strax efter Östra Husby så sväng höger vid
Häradshammar Kyrka. Skyltar finns på väg 209.
89. Fikabuffé i Körsbärsgården
Styrstad, Körsbärsgården 1, Norrköping
Tel: 0739-354024
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-18:00
Kom och njut av en härlig fikabuffé bakat från grunden på kvalitativa råvaror. Finns även godsaker att
köpa med sig hem. Stora som små är hjärtligt välkomna.
Vägbeskrivning: Följ skyltarna mot Styrstad, Diversis ligger strax innan Styrstad kyrka. Knappa in
företagsnamnet Diversis i Google maps (ej adressen).
90. Fotoutställning på Åkerby loge
Häradshammar Åkerby 1, Vikbolandet
Tel: 070-7608614
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-16:00
För fjärde året i rad blir det fotoutställning på Åkerby loge. Förutom fotografen Niclas Sandberg som
bor på gården medverkar också Norrköpingsfotografen Susanne Lundbäck. Välkommen på fotografi
och fika! Fotograferna kommer vara på plats
Vägbeskrivning: Åk 209:an från Norrköping mot Arkösund efter 3 mil höger mot Tåsby. Skyltat
därifrån.

91. Fristad f.d. Gästgiveri
Fristad f.d. Gästgiveri, Vikbolandet
Tel: 0125-44011
www.vikbolandet.eu
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-17:00
Kom till Fristad f.d. Gästgiveri och ta del av en spännande historia som börjar redan på 1600 talet. Se
den färdiga restaureringen som visar hur huset såg ut under gästgiveriets olika epoker.
Kaffeservering, korv och glass. Försäljning av lokala produkter. Utställningar.
Vägbeskrivning: Två kilometer öster om Tåby mot Östra Husby vid avtagsväg mot Å.
92. Fröö Naturbeteskött gårdsbutik
Fröö Gård, Norsholm
Tel: 0730-223227
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-17:00
Välkomna till Fröö Gård under Östgötadagarna 2018. Vi grillar hamburgare och korv och vår köttbod
är öppen hela dagen.
Vägbeskrivning: Från Norsholm kör väg 210 mot Söderköping. Passera avfarten mot Skärkind. Ta
andra avfarten mot Norsholm. Från väg 210 sväng vid stor röd skylt "Fröö Naturbeteskött" mot
Norsholm.
93. Garaget i Å Höstfest under Östgötadagarna
Å Talltorpet, Vikbolandet
Tel: 070-7344477
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-17:00 Slöjd och konsthantverksutställning och försäljning av
svensk slöjd och hantverk i trä, keramik, textil, svenska garner i ull & lin. Handgjorda svenska korgar
till ved och trädgård. Lokal mat och naturlig hudvård.
Vägbeskrivning: 4,5 km från Å kyrka på Vikbolandet.
94. Hjälporganisationen Casa Minunata
Vägkrysset Hultvägen – Krusenhofsvägen, Åby
Tel: 070-3558643
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 11:00-15:00
Hemmagjorda stearinljus i fantastiska formationer.
Vägbeskrivning: Vid Gamla E4-an genom Åby i södra delen av samhället
95. Hults bruk smidets dagar
Hults bruk, Åby
Tel: 0733-643740
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 11:00-15:00
Öppen smedja, yxkastning, visning av bruksområdet, utställning av smide, försäljning av yxor och
smide, textiltryck, keramik, trä, café med hembakat. Söndag visas yxsmide i fabriken. Detaljerat
program finns på hemsidan. Fri entré.
Vägbeskrivning: Väg 55 mot Katrineholm, sväng vänster vid Hults bruk, åk rakt fram, sväng vänster
strax innan herrgården, följ vägen nerför backe till smidescentrum.

96. Konstutställning
Strandvägen 108 B, Kolmården
Tel: 070-8396190
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-16:00
Tavlor målade på duk eller pannå. Vinter, vår och sommar bilder målade i olja. Motiv från Kolmården
och S:t Anna med omnejd.
Vägbeskrivning: Från Norrköping ta av mot Getå. Kör Strandvägen mot Sandviken. Mitt emot ön
Stenskär finner du Strandv. 108 B. Ett Gult äldre hus en bit upp i backen.
97. Kronhjortsgården i Simonstorp
Myckelmossa såg, Åby
011-88274
www.kronhjorten.se
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-17:00
Servering av östgötadagsbakverket, hembakat och lokala specialiteter. Försäljning av hantverk, textil
och grillkol. Visning av minimodell kolmila. Information om gamla torp och boställen i Simonstorps
socken. Naturstig med tipspromenad. Hälsa på hos fåren och hönsen. Försäljning av ägg.
Vägbeskrivning: Simonstorp ligger längs väg 55 mellan Katrineholm och Norrköping. Vid Simonstorps
kyrka sväng väster över järnvägen. Efter 80 m följ skyltning Kronhjortsgården 5 km.
98. Kvarsebo Byaråd
Kvarsebo kyrkplan, Norrköping
Tel: 076-7787318
www.kvarsebo.nu
Öppet lördag 1/9 10:00-14:00 och söndag 2/9 11:00-14:00
Samverkan mellan samtliga föreningar i Kvarsebo med marknad, loppis, servering, utställning och
musik i kyrkan. På lördagkvällen visafton i Christina gården med servering. Detaljerat schema finns på
Östgötadagarnas hemsida.
Vägbeskrivning: 2 mil öster ut från Kolmårdens djurpark
99. Loppmarknad och scoutcafé
Bossgårdsvägen 38, Vikbolandet
Tel: 011-340308
www.efsvikbolandet.se
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-16:00
Loppmarknad, traditionell loppis. Scoutcafé, korv, hamburgare, våfflor, kaffe och saft. Allt
scoutmässigt tillagat över öppen eld i trädgården vid Missionshuset. Slå dig ner för en stunds vila.
Vägbeskrivning: Vid utfarten från Östra Husby mot Söderköping på höger sida, stort gult hus.
Bossgårdsvägen 38.
100. Lökfestival
Lövstad Slott, Norrköping
Tel: 073-6818444
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-17:00

Lökfestival på Handelsträdgården Löfstad Slott under Östgötadagarna. I vårt fina växthus av trä dukar
vi upp massor med lökar, små, stora, exklusiva, vackra och en del väldigt speciella sorter. September
är en utmärkt månad för att få ner löken, medan jorden fortfarande är varm.
Vägbeskrivning: E4 ca 1 mil söder om Norrköping.
101. Löktorpet - ett gammalt båtmanstorp
Kättinge, Vikbolandet
Tel: 0125-31054
www.ostkind.se
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 11:00-17:00
Östkinds hembygdsförening visar Löktorpet, ett båtsmanstorp med gamla bruksföremål från bygden.
Vi berättar om knektlivet och visar ca 250 museiföremål från bygden.
Vägbeskrivning: Väg 209 från Norrköping mot Arkösund ca 3,5 mil till Kättinge samhälle. Torpet är
beläget ca 200 m från Kättinge skola till höger på en höjd.
102. Marknad & tabberas vid Brådtom sluss, Göta kanal
Brådtom Sluss, Norsholm
Tel: 011-55055
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-16:00
Säsongsavslutning vid Brådtom slusscafé med marknad och tabberas och halva priset på det mesta i
café. Kom och fynda eller sälj hantverk och loppis, hälsa på hönorna och ta en fika i vår lantliga miljö
vid kanalen. Kl 10 - 16. Fri säljplats vid förbokning.
Vägbeskrivning: Från E4 mellan Linköping och Norrköping. E4:an norrifrån: Trafikplats Melby,
Norsholm - Västerby (nr 116). Mot Västerby till Göta Kanal. Därefter mot Bråttom Sluss. E4:an
söderifrån: Trafikplats Norsholm (nr 115). Mot Norsholm, därefter mot Västerby ca 2 km. Skylt mot
Brådtom Sluss (vänster) ca 1,5 km.
103. Marknadsdagar på Ormsätter
Ormsätter Vikbolandet, Vikbolandet
Tel: 070-7998000
www.ormsatter.se
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-17:00
Under Östgötadagarna 2018 håller Vikbolandets Hjort & Vilt samt Ormsätter Honung extraöppet i
gårdsbutiken, med fina erbjudanden på Viltkött & Honung. Viltslaktarna grillar älgkorv & hjortburgare
i vårt viltslakteri.
Vägbeskrivning: ca 40 km öster om Norrköping, väg 209 mot Arkösund. Från Jonsberg Skyltat
"Östgötadagarna på Ormsätter" samt "Viltbutik".
104. Marmorbruksmuseet på Kolmården
Marmorbruksvägen 10, Kolmården
Tel: 011-392420
www.hembygd.se/krokeks-hembygdsforening
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-16:00

Marmorbruksmuseet visar utställning av marmorföremål, hur dessa tillverkas samt en utställning av
livet på bruket. Brukssmedja och snickeri i full verksamhet. Kommunens naturutställning i
borrsmedjan. Museet öppet 10:00-16:00. Smedjan och snickeriet öppet 11:00-15:00.
Vägbeskrivning: E 4, avfart 126 mot Kolmårdens djurparken. Passera hantverksbyn och First Camp.
Efter ca 1 km ta av till höger "Marmorbruket". Kör ca. 800 m till parkering.
105. Mormor Gretas stuga
Stensäter 1, Skärblacka
Tel: 070-2471494
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-16:00
Upplev historiens vingslag i vårt B&B Mormor Gretas stuga och det intilliggande gårdsmuseet. Vi har
kaffeservering i vårt museum och vi säljer ved, huggkubbar, blomkubbar och barhäng i trä. Vi
erbjuder även tur med fyrhjuling med vagn om vädret tillåter.
Vägbeskrivning: Från Skärblacka . Åk mot Finspång. Efter 5 km tag av till vänster mot Vånga. Efter
Vånga kyrka ta av till vänster mot Grensholm. Åk 1.5 km sväng vänster vid skylt Stensätter. Åk 250m.
106. Romantiska Ting inredningsbutik på landet
Bossgårdsvägen 5 Ö Husby, Vikbolandet
Tel: 0703-121271
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-17:00
Romantiska Ting är en av Östergötlands största butiker på lantlig inredning. Vi har ett tusental olika
varor från ett 30-tal danska och svenska leverantörer.
Vägbeskrivning: Vi ligger på Vikbolandet, i Östra Husby mittemot kyrkan.
107. Saabmarknad
Slakthusvägen, Norrköping
Tel: 070-5512415
Öppet lördag 1/9 16:00-22:00 och söndag 2/9 09:00-16:00
Välkommen till Saabträff lördagen den 1 september. Ta med din veteransaab och kom på grillkväll. Vi
träffas och pratar Saab. Söndagen den 2 september arrangerar Östgöta Saabklubb för åttonde
gången sin årliga marknad. Där säljs allt från reservdelar till hela bilar från Saab 92 till Saab 9-5.
Vägbeskrivning: Slakthusvägen Norrköping. GPS-koordinater: Lat N 58 35´39” LON E 16 14´46”
108. Skärkinds historia och museum
Lilla Skävid, Norsholm
Tel: 070-3391065
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-16:00
Bygdemuseum med mycket gamla ting och foton från bygden. I cafeteria serveras nybakat bröd och
där kan ni även sitta ner på vår nybyggda altan och titta ut över bygden.
Vägbeskrivning: Kör väg 210 , vägvisare mot Skärkind 2 km , passera Skärkinds k:a , sväng nästa väg
hö och sväng vänster vid skylt Hembygdsstugan .
109. Smaka på gården
Kvillinge Prästgård, Åby
Tel: 070-8280398

www.kvillingeekologiska.se www.kvillingegardsbutik.se
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-18:00
Kvillinge Prästgård bjuder in till Smaka på Gården under Östgötadagarna den 1-2 september 2018.
Under decennier har gården producerat allt från mjölk till spannmål, och verkat för en levande
landsbygd. Idag finns här bryggeri, gårdsbutik, biodling samt potatis- och grönsaksodling.
Vägbeskrivning: Sväng ner vid Kvillinge kyrka och ta grusvägen ner över fälten.
110. Smide & hemslöjd hos Klockaregården
Furingstad Klockaregården, Norrköping
46-011-340682
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-17:00
Presentbutik i lantlig miljö. Egentillverkning av smidesljusstakar m.m. Även tillverkning enligt kunds
önskemål. Produkter från Skultuna messing, Dala koppar, glas från Reijmyre, Bergdala, Sea, Nybro,
Strömbergshyttan. Keramik. Handmålade ljus, textilier mm. Kaffestuga med öppen trädgård.
Vägbeskrivning: Väg 848 Ljunga-Tåby. Vid vägskylt "Konstsmide" sväng uppför backe. Höger sida
Furingstad Kyrka, vänster sida Smide & hemslöjd med kaffestuga.
111. Stegeborgsgården
Norrkrog 11, Vikbolandet
46-0125-51062
www.stegeborgsgarden.se
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 09:00-16:00
Restaurangen är öppen kl. 12-16 där vi bl.a serverar vår populära raggmunk m stekt fläsk. Vi erbjuder
också kaffe med egenbakat fikabröd. Passa på att se vackert hantverk av betong från gårdens
skapardag. Manduzana säljer garn underbara färger och visar hur man spinner.
Vägbeskrivning: Från Norrköping väg 209 mot Arkösund, vid Konungsund sväng höger och följ
skyltningen mot Stegeborg.Från Söderköping, väg 210 mot Stegeborg, ta färjan.
112. Stens Hus
Norra Granstorpsvägen 4, Åby
Tel: 070-6491516
www.stenshus.se
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-17:00
Stens hus (fd Stens skola) med anor från 1800-talets slut öppnar upp under Östgötadagarna. Hos oss
serveras lunch, fika, korv med bröd. Mysig miljö med en stor härlig trädgård. Höns & getter på
gården. Försäljning av diverse utställare. En oas i Åbytrakten.
Vägbeskrivning: Väg 55 mot Katrineholm. Vid "Torshagskorset" sväng höger mot Torshag/ Åby, direkt
efter (ca 5 meter) sväng vänster upp på Norra Granstorpsvägen åk några hundra meter parallellt med
55.an. Skylt finns.
113. Styrstad keramik & handelsbod
Styrstad Kronogård 1, Norrköping
Tel: 0732-517710
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-16:00

Vi erbjuder egentillverkat hantverk såsom bruksföremål i stengodskeramik, ull, möbler, textil och
betong. Här kan man sitta fika i trädgården, klappa höns och kaniner o passa på att kika i butiken.
Som komplement till hantverket säljer vi även te, honung, olivoljor, kryddor och godis.
Vägbeskrivning: Kör förbi Norrköpings flygplats. Sväng höger mot Styrstad. Efter 1 km sväng höger
igen mot Styrstad/Keramik.
114. Sörsjöns äventyrspark
Sörsjöns camping och friluftsgård, Åby
Tel: 0708-860612
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 11:00-15:00
Vid Sörsjöns camping har vi byggt vår Äventyrspark för Er som vill prova massor med höghöjdsbanor
och linbanor, troligtvis en av nordeuropas största samlingar. Här kan ni klättra i hela 18 banor från 2
till 20 meter upp och kanske prova vår 375 meter långa linbana!
Vägbeskrivning: Kör väg 55 mot Åby/ Katrineholm, följ skyltning mot "Sörsjön" ca 9 km. Fortsätt till
den stora parkeringen, sedan via badplatsen på höger sida av sjön.
115. Trädgård för hela familjen
Bonäsvägen 16-18, Svärtinge
Tel: 011-368870
www.billbacks.se
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-16:00
Besök Billbäcks inspirationsträdgårdar, butik & trädgårdscafé. Hälsa på guldfiskarna i en utav
dammarna, upplev trädgårdarnas vackra höstfärger och slå dig ned med en kaffebricka i en av de
grönskande rummen. Under Östgötadagarna dukar vi upp till stor höstfest, en upplevelse för alla
sinnen.
Vägbeskrivning: Billbäcks Trädgårdsbutik, Café Villa Flora samt trädodlingen hittar du i Svärtinge, ett
samhälle strax väster om Norrköping vid sjön Glan.
116. Vad har du i koppen?
Kvarsebovägen 159, Kolmården
Tel: 070-3425668
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-18:00
Qvarsebo Kaffe är ett café och kafferosteri som ligger vid Bråvikens strand i Kvarsebo. Vi arbetar med
specialkaffe och rostar enligt slow-roast metoden för att uppnå bästa resultat. Dessa dagar har vi
guidade turer, provsmakningar och andra events som uppdateras på vår hemsida
www.qvarsebokaffe.se
Vägbeskrivning: Följ skyltning mot Kvarsebo. När du kör in i samhället med skolan på din högra sida
svänger du höger i T-korsningen och kör ner till vattnet.
117. Valtersten Mellangård Pomologi och Gårdsförsäljning
Valtersten Mellangård, Vikbolandet
Tel: 0730-643730
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-17:00

På Östgötadagarna satsar vi lite extra på Pomologi med sortbestämning av äpplen. Som vanligt har vi
försäljning i gårdsboden av äppelmust, marmelad och skrädmjöl. I den fina naturbeteshagen går
nordiska Kallblodstravare. Kaffeservering.
Vägbeskrivning: Från Norrköping väg 209 ca 16 km ta höger mot Ystad. Vid nästa korsning fortsätt
rakt fram 1, 8 km. Från Kuddby ta höger mot Valtersten innan Ö Husby.
118. Vernissage i garage
Lilla Ökenkärr, Skärblacka
Tel: 0702-544527
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-18:00
Lena Sandberg och Johanna Persson visar akvarell och akrylmålningar och Christer Sandberg
demonstrerar traditionell färgtillverkning och lerklining. Kaffeservering i trädgården.
Vägbeskrivning: väg 215 från Skärblacka mot Finspång, efter ca 4 km svänger man vänster mot
Vånga. Kör igenom Vånga mot Vreta kloster, två km efter Vånga kyrka sväng hö- skylt: Tolskepp 7
därefter ca två km, sväng vä in på en liten skogsväg efter ca 1 km finner ni Konstpaus "Vernissage i
Garage" Om man kommer ifrån Vreta kloster tar man den andra avtagsvägen till vänster mot
Tolskepp 7 innan Vånga.
119. Vikbolands Struts, öppen gård och matmarknad
Vånga gård, Vikbolandet
Tel: 070-7401153
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-17:00
Öppen gård och Matmarknad hos Vikbolands struts och Vikbolands Kött. Här kan ni titta på djuren
och handla maten. Guidade turer hos strutsarna. Vallhundsuppvisning, ponnyridning, hoppborg m.m.
Gårdsbutiken laddad med mat och hantverk. Kaffe och matservering finns.
Vägbeskrivning: Väg 209 mot Arkösund - ca 5 km efter Östra Husby vid Häradshammar tag Höger följ skyltning mot Strutsfarm 6 km.
120. Visning Corps de logi, lokalproducerade varor, hantverk, soppa och fika
Gottenvik säteri, Vikbolandet
Tel: 0761-482762
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:30-16:30
Ägaren med döttrar visar Corps de Logiet i grupper om max 18 pers, förbokning möjlig. Vi har
tidsenlig klädsel. Förtäring: hemlagad soppa, färskt bröd på närproducerade råvaror och fika.
Hantverk, försäljning av närproducerade produkter. Visningstider 1-2/9: 10:30, 11:00, 12:30, 13:00,
14:30, 15:00.
Vägbeskrivning: Från Norrköping.: väg 209 mot Arkösund, sväng höger vid blå vägskylt Gottenvik 7.
Efter skylt Gottenvik ta höger mot Stegeborg, kör 100 m. Parkering anvisad.
121. Zarah Leandermuseet
Häradshammars Bygdegård, Vikbolandet
Tel: 0125-50745
www.zarahleander.se
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-17:00

Utställning om Zarahs liv och karriär. Klockan 15 föredrag och guidning av Brigitte Pettersson. Filmsal,
kaffeservering. Fri entré.
Vägbeskrivning: Väg 209 mot Arkösund, ca 3 mil från Söderköping eller 3,5 mil efter Norrköping
sväng vänster vid skylt.
122. Öppen trädgård och öppet hus på Rodga Säteri
Rodga Säteri, Åby
Tel: 0706-443597
www.rodga.com
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-17:00
På Östgötadagarna öppnar vi dörrarna till Rodga Säteri och till Trädgården. Här kan du strosa omkring
i trädgården, handla grönsaker, fika eller varför inte få en guidad tur i stora huset? Barnen kan
springa omkring på gräsmattan och kanske undersöka vad som gömmer sig i vattenbrynet?
Vägbeskrivning: Från väg 55 (Norrköping-Katrineholm) tag av mot Sörsjöns fritidsområde. Strax före
Sörsjön, följ skylt "Rodga" - sen är du strax framme!
123. Öppet hus i Björkekinds hembygdsmuseum
Kuddby kyrka, Vikbolandet
Tel: 0738-041199
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-17:00
Välkommen till vårt museum där vi visar seder och bruk från bygdens liv inom bl.a. jordbruk och
hantverk, skola och fattigvården. Kaffeservering med smörgås och kaka.
Vägbeskrivning: Museet ligger i anslutning till Kuddby kyrka mitt på Vikbolandet.
124. Öppet hus i Orga Kvarn
Orgavägen 6, Skärblacka
Tel: 011-57151
www.orgakvarn.se
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 09:00-15:00
I vår verksamhet producerar vi mjöl och foder på närproducerad svensk spannmål. Under
Östgötadagarna kommer det finnas möjlighet att gå guidad tur i kvarnen. I butiken som ligger i
anslutning till kvarnen kan du handla vårt mjöl, djurfoder och mycket annat.
Vägbeskrivning: Orga Kvarn ligger ca 2,5km utanför Skärblacka mot Finspång vid väg 215.
125. Öppet hus på KFUM Breviks Lägergård
Östra Ny, Brevik, Vikbolandet
Tel: 0125-51018
www.kfumbrevik.se
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-17:00
Hos oss kan ni åka vår 240 m långa linbana, gå höghöjdsbanan, paddla kanot, Prova bågskytte, stapla
backar, klättra i berg. Vi kommer även att ha fikaservering, korvgrillning och poängjakt!
Vägbeskrivning: Åk mot Arkösund, väg 209. Efter 13 km följ skyltar mot Stegeborg. 1 km före färjan
vid Stegeborg finns skylt ”Brevik 1″.

126. Östgötadagarna hos Sänkdalens Gård
Sänkdalen, Vikbolandet
Tel: 0125-32020
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00-16:00
Välkomna till Sänkdalens Gård på Vikbolandet! Vi har kulglassförsäljning och marknad på gården med
olika utställare, lokala produkter, ätbart och njutbart! Kom och ät glass, titta på korna och passa på
att titta på vår fina glassfabrik. Välkomna att njuta in hösten tillsammans med oss på gården!
Vägbeskrivning: Från Norrköping (E4): Kör väg 209 mot Arkösund. Efter 35 km sväng vänster mot
Sänkdalen. Från Söderköping (E22): Kör mot Ö.Husby och därifrån sedan väg 209 mot Arkösund. Efter
10 km sväng vänster mot Sänkdalen.
127. Östgötadagar på Kanalmagasinet
Mem, Söderköping
Tel: 0121-27040
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 11:00-17:00
Välkommen till Kanalmagasinet i Mem. Prova gärna på att spela boule, titta in i vår butik, hälsa på
våra kaniner. Ät vår Baltzarburgare, raggmunk med fläsk eller strömmingsflundra med mos och
rårörda lingon. Eller sitt bara och njut på terrassen med en kopp kaffe.
Vägbeskrivning: Vid Tåby, följ skyltarna mot Mem. Passera Mems slott och fortsätt fram till Göta
Kanal. Kanalmagasinet ligger till höger precis invid kanalkanten.
EKOTURENS busstur till Söderköpings och Finspångs guldkorn
Sotaregatan 8, Norrköping
Tel: 0702-862206
Lördagen den 1 september. Vi besöker Thorstorps Gård, Bolltorps slott, Ormestorp och Sankt Annas
Skärgårdsmuseum. Lunch på Moons skärgårds krog. Söndagen den 2 september. Vi besöker
Lantbruksmuseum i Ljusfallshammar, Wallmokrans, Tulos Alpackor. Sen lunch på
Tjälmogästgivaregård.

