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Landsbygdsstipendiat 2018
Inför Östgötadagarna utses varje år en landsbygdsstipendiat som får ta emot 10 000 kronor från  
Region Östergötland. Årets vinnare är Kajsa Norrby, för sitt outtröttliga engagemang och många initiativ 
som sprider liv och glädje på den östgötska landsbygden. Kajsa driver Långrådna kultur och gästgiveri 
utanför Valdemarsvik och brinner för sin kör och musiken. Kajsa bjuder ständigt in band, artister,  
författare och föreläsare till Långrådna för att engagera och underhålla.

Årets östgötska konsthantverk är en smides
ljusstake framtagen av Stefan Hagdahl vid 
Hagdahls smide. Ljusstaken symboliserar 
den östgötska myllan och slättens guldgula 
sädesfält. Konsthantverket är linoljebränt 
järn med en övre kant av brännförgylld 
mässing. Ljusstaken är en trevlig gåva om 
man vill sprida det östgötska ljuset till vänner 
och bekanta utanför landskapets gränser.

Östgötadagsbakverket 2018
Årets Östgötadagsbakverk är Villa Viks äppelkaka gjord av Margareta Kellander och Marianne Petersson. 
I flera decennier har Margareta och Marianne berikat folket i bygden kring Vadstena med sina smakfulla 
alster. Receptet på äppelkakan är enkelt men samtidigt fantastiskt smakrik och fyllig. För att ge kakan 
det lilla extra rekommenderas alla att utnyttja lokalodlade äpplen i möjligaste mån samt att servera kakan 
med en klick vaniljkräm. Villa Viks äppelkaka bakas och serveras av flera aktörer under Östgötadagarna. 

Deltagarna som har denna symbol på kartan serverar årets Östgötadagsbakverk.
Läs mer om Östgötadagsbakverket och var du kan smaka det på ostgotadagarna.se

Boxholm
1  Besök Ostbutiken i Boxholm

Älvkullevägen 7, Boxholm 
Tel: 0142-29 33 36
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00–17:00.
Under Östgötadagarna är ni hjärtligt välkomna 
att provsmaka och handla vid vårt mejeri i Box
holm. Vi har många härliga ostar för alla måltider 
– från frukost till gourmetmiddag. Välkommen till 
vår Ostbutik och hitta dina egna favoriter!
Vägbeskrivning: Rv 32 från norr, sväng höger 
vid  ”osten”. Rv 32 från söder, sväng vänster vid 
”osten”. Åk förbi korvkiosk och räddningstjänst.

2  Bärbäcks Gårdsäventyr
Bärbäck Skattegård, Boxholm 
Tel: 070-373 80 95
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00–17:00.
Upptäck lantgårdens små hemligheter genom 
en lärorik guidning på vår gård bland djur och 
gårdens historia. Kom till oss för att få träffa 
och lära er om gårdens djur. Häst och vagnstur 
och ponnyridning finns det också möjlighet 
till. Försäljning i vår loppis och lilla gårdsbutik. 
Vägbeskrivning: Vid riksväg 32 mellan Mjölby 
och Boxholm, sväng vid skylt Bärbäck kör upp för 
backen och håll höger och sedan vänster förbi 
första gården. 

3  Öppen ateljé och verkstad 
Blåviksvägen 19, Boxholm 
Tel: 0142-330 47
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00–17:00.
Ateljé Tita erbjuder smycken och corpus i 
silver och oädla metaller. Egen tillverkning och 
formgivning. Vägbeskrivning: Från Boxholm mot 
Malexander 10 km. Sväng höger mot Blåvik 8 km, 
sväng höger skylt ”Konsthantverk”. Fån Torpön 4 
km sväng vänster skylt ”Konsthantverk”.

4  Östgötadagarna vid Hybbeln
Hybbeln, Grönlunds Säteri , Mjölby
Tel: 0142-573 03
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 13:00–17:00.
Åsbo Hembygdsförenings hembygdsgård Hybbeln 
håller öppet kl. 13–17. I storstugan bakas det bröd 
på gammalt vis i vedeldad ugn. Brödet kan sedan 
köpas av besökarna. Kaffe serveras.
Vägbeskrivning: Tag av från väg 32 mot Stråls
näs. Vid Strålsnäs station, tag vänster. Efter åsbo 
kyrka, tag vänster mot Hembygdsgården. Efter 
Grönlund, tag vänster.

Finspång

5  Besök små butiker  
 i gammal stugmiljö
Skånstorpsv 36, Hällestad 
Tel: 076-841 97 01
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00–17:00.
Besök liten garnbutik i gammal stugmilö. Garn 
från många delar av världen. Du har även 
möjlighet att prova på att spinna och karda. Viss 
försäljning av gamla spinnrockar kommer att ske.
Vägbeskrivning: Från v 51 i Hällestad tag av mot 
Vingåker. Kör ca 1,5 km och Garnbacken finns på 
höger sida.

18  Kisa Bilmuseum
Tegelbruksvägen 3, Kisa Tel: 0768-04 30 14
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 11:00–16:00.
Genom åren har bilmodeller kommit och gått  
och här visar vi en del av de bilar som vi har  
samlat på oss. Vägbeskrivning: Utmed rv 23/34 
vid Kisas norra infart.

19  
Krukmakeriet  

 Hjortslunds Stengods
Storgatan 40, Kisa Tel: 0494-124 00
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00–17:00.
Besök ett krukmakeri inrymt i ett sekelskifteshus 
från slutet av 1800talet. Under Östgötadagarna 
får alla besökare kaffe eller the och en hembakt 
kanelbulle. Krukmakeriet visar och säljer drejade 
stengodsserviser i egen design! Denna helg är 
även sista helgen för Hjortslunds sommarut
ställning. Vägbeskrivning: Krukmakeriet ligger 
i Kisa mellan Linköping och Vimmerby utefter 
genomfartsleden väg 34/23 i Kisas norra del. Gult 
sekelskifteshus med ett torn på taket och har en 
parkering på baksidan.

20  Ostkakscafé
Valla Södergård 1, Rimforsa 
Tel: 0702-81 00 88
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00–17:00.
Fresons Bageri & Trädgård erbjuder växthus 
och gårdsbutik, med växter och grönsaker efter 
säsong. Vi bakar ostkaka och kalvdans i vårt 
nybyggda bageri på gården. Vägbeskrivning:  
Från Rimforsa mot Åtvidaberg, ca 7 km. Skyltar 
och vimpel vid vägen.

21  Stiliga Stugan
Valla Södergård 1, Rimforsa 
Tel: 070-220 43 85
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 11:00–16:00.
På Valla Södergård hittar du Stiliga Stugan. 
I Stiliga Stugans ostkakscafé serverar vi vår 
närproducerade ostkaka och kalvdans som vi 
bakar på gården. Du hittar även heminredning så 
som ljuslyktor, porslin, textilier och annat smått 
och gott. På övervåningen finns en liten loppis. 
Vägbeskrivning: ca 7 km från Rimforsa mot 
Åtvidaberg. Flagga ute vid vägen.

22  
Textilverket: kreativ formgivning  

 & design mitt ute i naturen
Kättilstad Nedergård 1, Rimforsa 
Tel: 0706-77 38 22
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 11:00–17:00.
Kreativ formgivning & design mitt ute i naturen. 
Textilformgivaren/konsthantverkaren Lena Karin 
Grip bjuder in till en inspirerande & kreativ upp
levelse på Textilverket under Östgötadagarna.
Vägbeskrivning: Textilverket finns i gula trä huset 
bredvid Kättilstad kyrka, ca 8 km utanför Rimforsa 
mot Åtvidaberg.

23  
Wiréns ekologiska  

 produkter
Torp Rusthåll, Kisa Tel: 070-256 67 47
Öppet lördag 1/9 10:00–17:00 och söndag 2/9. 
10:00–15:00. Under Östgötadagarna har Wiréns 
jord och skog försäljning av kött från nöt och 
lamm. Produkter förädlade av egna råvaror. Diverse 
hantverk. Lunchservering av stenugnsbakad 
pizza med egna råvaror från nöt och lamm. Kaffe
servering. Vägbeskrivning: Kör väg 23/34 ca 5,3 
km från Linköping mot Vimmerby se skyltar vid 
vägen eller kör gamla 34:an sväng vid Slätmon 
eller Kölefors.

6  
Björke Vävstuga  

 dukar höstfint
Björke gård, Skärblacka
Tel: 0122-200 02 www.bjorkevavstuga.se
Öppet lördag 1/9 09:00–16:00 och söndag 2/9. 
11:00–16:00. Butik och utställning med vackra  
moderna och prisvärda dukar, löpare och  
gardiner. Här finns också kaffestuga och väveri.
Vägbeskrivning: Väg 215 mellan Finspång och 
Skärblacka.

7  Dahlias blommor
Lillås Sonstorp, Finspång
Tel: 070-333 15 09
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00–16:00.
Mindre handelsträdgård med lite udda sortiment. 
Under Östgötadagarna kommer man kunna prova 
att gjuta sin egen trädgårdsdekoration. Höst
fägring bland blommorna finns att införskaffa. 
Fika och Östgötabakverket kommer att finnas.
Vägbeskrivning: Åk till Sonstorp sedan är det 
skyltat.

8  Kombucha/ Finspångs Bryggeri
Djurgårdsvägen 6, Finspång 
Tel: 0702-51 11 92
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00–18:00.
Äkta smaker och energikraften av miljarder goda 
bakterier! En kombucha från Finspångs Bryggeri 
har hantverksbryggts och mognat av vår och 
naturens omsorg, tid och smaksatts enbart med 
kvalitativa råvaror. Kom och träffa oss, smaka och 
se hur vår kombucha blir till!
Vägbeskrivning: Ni hittar oss på Djurgårdsvägen 6. 

9  Rejmyre Hantverksby 
Glasbruksvägen 42, Rejmyre
Tel: 0761-45 81 75 www.finspang.se
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 11:00–16:00.
Välkomna till Rejmyre hantverksby! Under Öst
götadagarna kan du besöka alla våra butiker och 
handla glas, kläder, närproducerade livsmedel, 
inredning, antikviteter, konst och konsthantverk. 
Besök Reijmyre Glasbruk, smedja och garveri, någon  
av våra utställningar eller ät en bit god mat!
Vägbeskrivning: Rejmyre Hantverksby ligger vid 
Reijmyre Glasbruk, mitt i samhället Rejmyre, på 
Glasbruksvägen 42. 

10  
Slottsparken café  

 och restaurang
Bruksgatan 5, Finspång 
Tel: 011-872 34
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 11:00–15:00.
Välkommen! Hos oss äter du Östergötlands land
skapsrätt Raggmunk med lingon och stekt fläsk. 
Se även min egen tovade konst eller köp hand
smidda bestick i rostfritt stål. Vi finns i närheten 
av Finspångs slott i en f.d. smedbostad.
Vägbeskrivning: Slottsparken Café och Restau
rang, Finspång. Vi finns i änden av en äldre 
huslänga mellan torget och slottet.

11  Sätersborgs fårskinn
Sörskatevägen 74 Höger flygel, Hällestad
Tel: 070-238 98 10
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00–16:00.
Kom och gör ett besök hos Säterborgs fårskinn. 
Här kan du uppleva silkiga, lockiga får och lamm
skinn av hög kvalitet. Varmt välkomna!
Vägbeskrivning: Riksväg 51 från Finspång mot 
Örebro ca. 1 mil sväng v. mot Borggård kör rakt 
fram till man åker över en å 100 m parkering v 
sida butik på höger sida.

12  
Visning av museet  

 i Risinge Hembygdsgård
S:t Marias väg, Finspång Tel: 070-667 75 13
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 11:00–16:00.
Vår hembygdsgård håller öppet med visning  
av museet. Vi har många föremål som visar 
dåtidens hantverk. Allt visas i miljöer från ca 
100 år tillbaka i tiden. Kaffeservering med årets 
Östgötadagsbakverk. Vägbeskrivning: Risinge 
Hembygdsgård är belägen intill Risinge Prästgård 
och S:t Maria kyrka, Finspång.

13  Öppen Gård på Hejtorp
Hejtorp, Finspång
Tel: 070-592 27 17 www.hejtorp.se
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 10:00–16:00.
Öppen Gård med visning av get stall och gårdens 
getter mm. Lunch och fika i vår servering tillagat 
av lokala råvaror med gårdens ostar i fokus.  
Passa på att handla lite av sensommarens ostar 
och höstens första killingkött och chark.
Vägbeskrivning: Väg 215 mellan Skärblacka – 
Finspång.

KINDA

14  
Affären Svalsjö med  

 Pers mekaniska kabinett
Svalsjö, Kisa 
Tel: 0494-510 23 www.helldorff.se
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 11:00–17:00.
Konst, kugghjul, kafé och annat kul i en lant
handel från 1895. Guidning i Pers mekaniska  
kabinett kl. 11.00 och 16.00 både lördag och 
söndag. Med anledning av folkkonståret i Öster
götland 2018 visar vi vår tolkning av folkkonst i 
Svalsjö Art Gallery. Vägbeskrivning: Vi finns i ett 
fyrvägskors mellan Kisa och Malexander.

15  Bjärkstugans muséum & kuriosa
Bjärkstugan Ödesjöbodavägen Horn, Kisa
Tel: 0494-109 98
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 11:00–17:00.
Muséum ”Hem och hantverk” i en före detta  
kvarn idyllisk belägen mellan två sjöar och en 
damm med vattendrag. Vävutställning med alster 
från 1960–80talet. I en del av museet finns en 
stor utställning med gjutgods från hemmet.  
Loppis med delvis lantliga föremål. Servering 
finns. Guidning av museet. Vägbeskrivning:  
11 km söder Kisa väg 23/34.

16  Djurkul och naturprodukter
Högtomta Boxhult, Kisa
Tel: 070-958 43 33
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 11:00–15:00.
Under Östgötadagarna erbjuder vi djurkel,  
prövapåaktiviteter såsom ponnyridning,  
körning med häst och vagn samt att jobba  
som djurvårdare. Vi säljer också produkter  
från naturen: nyttigt, annorlunda och ett sätt  
att visa vad naturen kan ge oss.

17  
Gårdsbutik med kaffe- 

 servering hos HargOdlarna
Hargs Gård, Kisa Tel: 0494-124 88
Öppet lördag 1/9 och söndag 2/9 11:00–16:00.
HargOdlarnas gårdsbutik har öppet med kaffe
servering och serverar årets östgötska bakverk.
Vägbeskrivning: Hargs Gård är första gården på 
väg Kisa–Ulrika, 1 km från Kisa Kyrka.
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169 Välkomna till  
Östgötadagarna…

Östgötadagarna är  
en möjlighet för oss  
att lära känna den 

östgötska lands bygden. Sam
tidigt är det ett tillfälle för före
tag och föreningar att visa upp 
allt fint och unikt Östergötlands 
landsbygd har att erbjuda. I år 
vill Region Östergötland betona 
värdet i entreprenörskap och 
nytänkande på landsbygden 
och har därför valt att själva ge 
ut årets landsbygdsstipendium. 
Något som vi med glädje ser 
fram emot!

Eva Andersson 
Region Östergötland,  
ordförande Regionfullmäktige

Under Östgöta 
dagarna kan du  
besöka en mängd 

olika företag och föreningar som 
visar upp sina närproducerade 
produkter. Allt från lantbruk och 
matproducenter till konstnärer, 
hembygdsföreningar, museer, 
bagerier och caféer. Vi vill med 
Östgötadagarna lyfta fram all 
den kretivitet och utvecklings
kraft som finns på den östgötska 
landsbygden. Vi är glada att se 
att intresset växer hos både be
sökare och deltagande aktörer.

Göran Gunnarsson
Region Östergötland,  
ordförande Trafik och  
samhällsplaneringsnämnden

Det östgötska konsthantverket 2018
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