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Näs Gårdsbutik
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Medevi ProSalus/Medevisalvan

I butiken finns våra eftertraktade lockiga lamm- och fårskinn, vita och grå. Förädlade produkter av vackra skinn,
ingår
såsom vantar, halsdukar och kuddar. I sortimentet finns
ullprodukter
från Ullcentrum,
exklusiva
inredningsprodukter
också
ullprodukter
från Ullcenter
på Öland.
Vi kommer
från Artwood,
Lenetillsvidare
Bjerre, Växbo
Lin, Mr
hålla
caféet stängt
även detta
år Fredrik,
på grund av
Balmuir, omständigheter.
Paradisverkstan,Vid
Ester
& Erikavoch
Nittsjö.
rådande
intresse
våra
ullprodukter
Besök
gärna vårt att
café,
fantastisk
över Vättern,
är
du välkommen
komma
ut tillutsikt
gårdsbutiken
men ring
hembakat
kaffebröd
värme från
eldstaden.första
innan
för att
boka tid!och
Omskön
vår populära
lammvisning
Öppet: i2/5-30/9
lör-sön kl 10-16,
ök. osäkert.
helgen
maj kan genomföras
detta åreller
är i efter
nuläget
Lammvisning
2 - 3information
maj.
Se vår hemsida
för närmare
i slutet av april.

Ljuvliga
Ljuvliga ekologiska
ekologiska hudhud- och
och hårvårdsprodukter
hårvårdsprodukter
tillverkade
tillverkade på
på Medevi
Medevi Brunn.
Brunn. Testa
Testa produkterna
produkterna och
och
ställ
frågor
i
lugn
och
ro.
Återköp
ställ frågor i lugn och ro. Återköp gör
gör du
du smidigt
smidigt ii vår
vår
Web-shop.
Web-shop. II fabriksförsäljningen
fabriksförsäljningen ii Medevi
Medevi hittar
hittar du
du även
även
ekologisk
ekologisk choklad,
choklad, kryddor,
kryddor, kosttillskott,
kosttillskott, kokosolja,
kokosolja,
hantverk
mm.
Sommartid
även
kaffe,
glass.
hantverk mm. Sommartid även kaffe, glass.
Öppet
Öppet året
året runt,
runt. se
Se hemsida.
hemsida. Vandringsled.
Vägbesk. Längs
Längs Rv
Rv 50
50 ca
ca 18
18 km
km norr
norr om
om Motala,
Motala,
Vägbesk.
sväng
Vägbesk. Från Motala åk Rv 50 norrut, ta av vid skylt
sväng vid
vid skylt
skylt “Medevi”.
“Medevi”.
Från Motala åk Rv 50 norrut, ta av vid skylt
Tel: 0141-922 22
”Lemunda”, åk
åk ca
ca 7km,
7km, vid
vid skylt
skylt ”Näs
”Näs Gård”,
Gård”,
”Lemunda”,
Tel: 0141-922 22
www.medevi.se
fortsätt
in
i
allén.
fortsätt in i allén.
www.medevisalvan.se
FB:
Medevi Hudvård, Medevi Sport
Tel
FB:medeviprosalus,
Medevi ProSalusmedevisport,
/Medevisalvan
IG:
Tel 070-602
070-602 72
72 09,
09, 070-517
070-517 86
86 86.
86.
www.nastorplamm.se
IG:
medeviprosalus
medevitradgard
www.nastorplamm.se
FB: Gilla
Gilla oss
oss på
på Facebook.
Facebook.
FB:
Organic skincare- and haircareproducts
Welcome
to
our
store!
Herecan
youvisit
willus
find
manufactured at Medevi Brunn, the oldest
Welcome to our store! You
after making
spa in Scandinavia.
to ouroutlet
factory
beautiful
curly lamb
and sheepskins.
Wefind
alsoour
have spa in Scandinavia.
Welcome Welcome
to our factory
an
appointment
by phone.
Here you will
outlet where
you
can
try all
the products
and
find your
exclusive
interior
products
-Have
a
coffee
in
our
newly
where
you
can
try
all
the
products
and
find
your
beautiful curly lamb and sheepskins.
opened café and enjoy our fantastic view.
favorite. Open all year round!
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Drejat av Barbro i Kavelbäck

4

Bona Trädgård & Kafé Krukboden
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Perenner på bakgården

En trädgård för inspiration, som visar var växterna trivs
och vilka växter insekterna föredrar. Här odlas och säljs
ett annorlunda sortiment av perenner av bästa kvalitet.
Dessutom
utbud
av uddaarter
bärbuskar
och gamNytt
för i årfinns
är ettettantal
inhemska
av perenna
ängsmaldags rosor.
Goda råd
är gratis!finns
Med ett
perenner
från
blommor
i sortimentet!
Dessutom
utbud av
udda
oss blir trädgården
paradis!
Öppet fredagar
bärbuskar.
Goda rådditt
är eget
gratis!
Med perenner
från ossoch
söndagar
kl.10-17,
för andra
tider
ring!
blir
trädgården
ditt eget
paradis!
Öppettider:
Alltid, utom
Från majnär
serveras
till. 22, så
jag intesöndagsfika
är hemma. med
Ring hembakt
070 77 600
att jagBorensvägen,
säkert finns på
plats!
maj serveras
Vägbesk. Från
sväng
in Från
på Offerbyvägen
söndagsfika
hembakt
till.
vid
Karlslundsmed
skola,
Offerbyvägen
29, Motala.
Från
Borensvägen,
sväng
in
på Offerbyvägen vid
Tel: 070-77 600 22
Karlslunds
skola, Offerbyvägen 29, Motala.
www.perennerpabakgarden.se
FB: 070-77
Perenner600
på bakgården
Tel:
22
FB:
Perenner
på bakgården
A garden
for inspiration,
that will show you
where
your
will thrive.
can offer
vaA
garden
forplants
inspiration,
that We
will show
you awhere
ried range
theoffer
best aquality
a
your
plantsof
willperennials
thrive. Weofcan
variedand
range
collection
of fruitbushes
some
roses.
of
perennials
of the best and
quality
andhistorical
a collection
of fruitGood advice
free! Open
Friday
and Sunday
10-17.
bushes.
Goodisadvice
is free!
Sundays
during summerSundaysis during
summerseason
is coffetime
forfor
visitors!
season
coffetime
for visitors! Please
call me
opening
Please call me for other opening hours!
hours!

BROTORPS GÅRDSBUTIK
fredagar 14-18
Brotorps Gårdsbutik
6 ÖPPET
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Glasbrukets Vandrarhem

Boende/aktiviteter/konferens/cafè
Det gamla Glasbruket som har byggts om till vandrarhem har ett unikt naturläge mellan Motala ström och
Göta kanal. Njut av lugn och ro i den vackra trädgården,
hyr cykel, kanot eller kajak. Vi har vedeldad bastu och
badtunna. Sommarcafét erbjuder hembakat, glass och
enklare rätter. Öppettider se hemsidan. Vissa
Vägbesk. dagar håller även smedjan öppet. Ni hittar oss
oss niomföljer
ni följer
kanalen
km från
slussen
i
om
kanalen
1 km1 från
slussen
i
Borensberg mot Ljungsbro. Kanalvägen 17.
Borensberg Tel: 0141-408 20
FB: STF
STF Glasbruket
Glasbruket Borensberg/längs
Borensberg/längs Göta
Göta
FB:
Kanal IG:
IG: glasbruketsvandrarhem
glasbruketsvandrarhem
Kanal
www.glasbruket.com
www.glasbruket.com
The old glassworks that has been rebuilt to a
hostel, has a unique location between Motala
ström and the Gota canal.The summercafé offers
homemade bread, ice cream and light lunches.
Enjoy the peace and quiet in the beautiful garden,
rent a bike, a canoe or a kayak.
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Gunnbäcks Konstigheter
Idé och Design
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Brunneby Musteri

I vår trevliga Gårdsbutik finns Brunneby Musteris eget
sortiment av cider, saft, juice, sylt och marmelad. Vi har
också ett stort utbud av lokalproducerade delikatesser
samt mycket populära presentkorgar. Restaurang Bettina
erbjuder en spännande lunchmeny och nybakat till fikat.
Gårdsbutiken har öppet alla dagar året runt.
Mån-fre
10-16,
kl. 11-16.
Mån
- Frekl.kl.9-18,
10 - lör
18,kl.Lör
- Sönsön
kl. 10
- 17.
Vägbesk. Brunneby Musteri, Brunneby Gård 591 77
Borensberg. Kommer du från E4:an, sväng vid
Linköping och ta avfarten mot Motala, väg 34.
GPS-kordinater: N 58.541682, E 15.325062.
Tel: 0141-40204 www.brunnebymusteri.se
FB: musteri.brunneby IG: brunnebymusteri
Brunneby Musteri is a flourishing family business
with an extensive range of fine quality products. The
Farm Shop is open 361 days a year. Here you’ll find our own
brand of jam, cider, fresh juices and fruit syrups. We also carry
a unique selection of locally produced, high quality products.
Restaurant Bettina offers a splendid lunch menu and a cup of
good coffee with homebaked pastries and cakes.
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Boställets vedugnsbageri

11 Kornettgårdens Nostalgimuseum

Välkomna till vårt nostalgi museum, som består av
uppbyggda miljöer från svunna tider. Samlingen visar
bruksföremål från slutet av 1800-talet till 1980-talet.
Vi har även ett café inrätt i museets anda. Där kan man
kan njuta av hembakat bröd och lyssna på tidstypisk
musik från vår jukebox. Efter midsommar har vi sommar
Vägbesk. teater i samarbete med Motala teaterverkstad.
2 Juni 1tilljuni
16 -14
Aug.aug.
Öppet:
Tisdag-Söndag
Öppet
Tisdag
- Söndag
10:00-16:00.
10.00
-16.00. Övriga tider se hemsidan.
Ligger utmed väg 1050 mellan Flistad och
Klockrike. Tel. 013-392226
www.kornettgarden.se
Welcome to our nostalgia museum, which
consists of built environments from times gone
by. The collection contains thousands of objects from
the late 19th century to the 1980s. We also have a
café setting in the museum’s spirit. There you can enjoy
homemade bread and listen to periodical music from our
jukebox. After midsummer we have summer theater in
collaboration with Motala teaterverkstad.
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Tomatboden Varv
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Grepstad Gårdsbutik

Välkommen till västra Östergötlands mest välsorterade
gårdsbutik! Hos oss hittar du det mesta och bästa av allt
som produceras i vårt fantastiska odlingslandskap.
Grepstad gårdsbutik är öppen året runt och utbudet
varierar efter säsong. Vårt fokus är lokalt producerad mat.
Sommartid säljer vi jordgubbar från egen odling.
Kaffeservering.
Vägbesk.
Grepstad gårdsbutik ligger 5 km söder om Motala
utmed gamla riksväg 32 - mot Skänninge
(nuvarande länsväg 990).
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Välkommen att besöka vår butik i det blå huset mellan
Motala och Vadstena. Vårt sortiment är en blandning av
antikt, gammalt, kuriosa, begagnat och retro.
Från Påskhelgen
har–vi18/4
öppet Lö
Påskhelgen
14/4
12–-Sö
1612 – 16
18/6
– 23/8 Öppet
Lö
- Sö
23/4 dagligen
- 19/6 12
12––17
16
24/8 - 4/10 20/6
Lö – Sö
12 – 1612 – 17
Dagligen
– 28/8
Lö – Sö Ring gärna
3/9 –för
2/10
12andra
– 16 tider.
info eller

Vägbesk.

Tel: 0141-231
0141-231 900,
900, 0709-426
0709-426 105,
105,
Tel:
0706-291 217
217
0706-291
www.grepstad.se
www.grepstad.se
FB: www.facebook.com/grepstad.se
Farmers market. Our focus is locally produced food
from skilled farmers in our region. During summer
we sell strawberries from our farm. Open all year round.
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Blomsterglädje & Café

Figurinen Skeppstad
Antik & Kuriosa

Ring gärna för info eller andra tider.
Du
Duhittar
hittaross
oss88km
kmsöder
söderom
omMotala
Motala
utmed
utmedväg
väg919.
919.

Tel: 0708-348
0708-348 973
973
Tel:
IG: figurinen_skeppstad_antik
figurinen_skeppstad_antik
IG:
You
You are
are welcome
welcome to
to visit
visit our
our shop
shop in
in the
the country,
country,
in
in the
the blue
blue house
house between
between Motala
Motala and
and Vadstena,
Vadstena,
88 km
km south
south of
of Motala
Motala along
along Road
Road 919.
919. Our
Our range
range
is
is aa mixture
mixture of
of antiques,
antiques, old,
old, used
used and
and retro.
retro.
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Hagebyhöga handelsträdgård

Ring 070 680 06 79
om du vill komma en annan tid

Keramik till Nytta & Glädje. Egenhändigt tillverkat hantverk, främst Bruksgods, Muggar, Kannor, Skålar och
Krukor. De presenteras i trädgårdsmiljö. Välkommen på
besök. Öppettider se hemsidan eller Ring.
Vägbesk.

Vägbesk. Kavelbäck ligger mellan Nykyrka
& Medevi RV 50 13 km norr om Motala
Sväng mot Lemunda 6, sedan Lemunda 5
Tel: 0709-563 623
www.drejatavbarbro.n.nu
FB: www.facebook.com/DrejatavBarbro
IG: @drejatavbarbro
In my garden you will find my craftmanship of
pottery, ceramics. Check opening hours on the
website or call me!

Välkommen
att vandrahandelsträdgård
runt i våra storamed
växthus.
Vi
är en familjedriven
odlingVioch
försäljning
under vår-avoch
sommarsäsong.
erbjuder försäljning
egenodlade
blommorI våra
och växtplantor
hus
hittarträdgård
ni egenodlade
blommor
grönsaksplantor
för både
och balkong.
Taoch
en fikapaus
i Kafé
för
både trädgård
balkong.
Ta en fikapaus
i Kafé
Krukboden
där detoch
serveras
hembakat
varje dag.
Krukboden
där– det
serverasVardagar
hembakat
varjekl dag.
Öppet
1
april
2
augusti.
öppet
9
18.
Vi öppnar för säsongen 1 april. För information –om
Lördag, söndag
och helgdagar
9 – 16.
öppettider
se hemsidan
eller följöppet
oss påkl våra
sociala
Midsommarhelgen stängt.
medier.
Rv
Efter
ca
km
Vägbesk. Från
Från Motala
Motala
Rv 50
50 norrut.
norrut.
Efter
ca 10
10
km
sväng
mot Godegård,
kör ca
5 km,
sväng
sväng
mot
Godegård,
kör
ca
5
km,
sväng
höger mot Bona. Fortsätt vägen genom byn
höger
Bona. Fortsätt vägen genom byn
och
dumot
är framme.
och du är framme.
Hemsida: www.bonatradgard.se
Tel: 0722112043
FB: www.facebook.com/bonatradgard
IG:
IG: bonatradgard
bonatradgard
info@bonatradgard.se
Welcome to
to Bona
Bona Trädgård,
Trädgård, 20
20 min
min north
north of
of
Welcome
Motala. Here
Here you
you can
can buy
walklocally
around
in the big
Motala.
produced
greenhouse,
locallyand
produced
both in
garplants
for bothbuy
garden
balcony.plants
Take for
a ”fika”
den and
balcony. Take
a ”fika”
in Kafé
Krukboden,
Kafé
Krukboden,
the old
pothouse,
where
we servethe
homebaked
every
day.we serve homebaked every day.
old pothouse,
where

Gårdsbutiken säljer fårskinn, fårskinnsprodukter och
garn från gårdens Värmlandsfår, samt andra ullprodukter
och hantverk. Värmlandsfåren har naturliga färger som
brun, grå, vit och svart.
fredagar
14-18 14-18
eller eller
Öppet 6Maj-September
Maj - 30 September
fredagar
ring för andra tider.
Vägbesk.

Från Motala Rv 34 mot Borensberg vid skylt
Karlsby 9 sväng mot Karlsby kör 3 km, ladugården har gula dörrar och då är ni framme.
N58°35’55.37”, E15°4’49.40”
Tel:
Tel: 070
070 680
680 06
06 79
79
www.brotorp.net
www.brotorp.net
FB:
FB: Brotorps
Brotorps Gårdsbutik
Gårdsbutik
IG:
IG: mortacka
mortacka

Unique little shop in the countryside at the farm
Brotorp. Here you will find lamb and sheepskins
and products of local craftsman.
on Fridays
14.00-18.00.
Open 6May-September
May - 30 September
on Fridays
14.00-18.00.

Vi skapar nytt av gammalt med trädgård som inspiration. Återbruka det som finns men även skapa nytt. I
Ivår
vårbutik
butikhittar
hittardu
duhantverk,
hantverk,som
somvividesignat
designatoch
ochtillverkat själva.
Bl.a.
tillverkat
själva.
Bl.aspeglar,
speglar,griffeltavlor
griffeltavloroch
ochbrickor
brickorav
gammalt
virke,
skruvade
gubbar
av av
järnsvägsskruv
av
gammalt
virke,
skruvade
gubbar
järnvägsskruvoch
hästskor,
växtstöd
i olika
fomer
av rostigt
järn, järn
skålar
och
hästskor,
växtstöd
i olika
former
av rostigt
och
och ljushållare
av betong,
mm.
Vi håller
för det
massor
av keramik.
Vi håller
butiken
öppen
åretmesta
runt
butiken
åretvi runt.
men
höröppen
av dig 10-18
innan så
säkert är på plats.
Vägbesk. 6 km från Borensberg mot Skänninge.
Ca 500m efter Korskrog sväng vänster vid
skylt Gunnbäcks Konstigheter.
Korskrog 106, 59033 Fornåsa
www.gunnbackskonstigheter.se
FB: Gunnbäcks Konstigheter
IG: gunnbackskonstigheter
Tel: 0141 70338 / 073 332 7562
We upcycle different materials, as iron,
wood and stone, with garden as inspiration.
In our shop you will find crafts, which we
designed and manufactured ourselves.

Hos Boställets vedugnsbageri kan du köpa gott vedugnsbakat surdegsbröd och ta en fika i mysig miljö. Bageri
och Café är inhysta i den gamla ladugården. För öppettider och information besök vår hemsida www.bostallets.se.
Ni hittar oss vid Fornåsavägen väg 1050, som man når
Vägbesk. från väg 34. Från väg 34 åker man ca. 3 km mot
Fornåsa tills skylten Vedugnsbageri kommer och
du följer den åt vänster.
Maspelösa Boställe, 590 76 Vreta Kloster
Tel: 076-1273022
FB: Boställets vedugnbageri
IG: bostalletsvedugnsbageri
Boställets Vedugnsbageri is a bakery and café
situated in the country side. In our wood fired
oven we bake delicious sourdough bread,
cinnamon rolls and much more. We serve Swedish fika
and light lunch. For opening hours visit our homepage.

I gårdsbutiken finns solmogna, nyskördade tomater
direkt från vårt växthus. Vi har ca 25 olika sorter, allt från
små söta körsbärstomater i olika färger och former till
stora biff-tomater. Öppet från april - november, vardagar
8-18 och helger 10-15.
Vägbesk.

Kör väg 990 (gamla Rv 32) från Motala mot
Skänninge ca 9km vid Varvs kyrka sväng vänster
mot Tomatodling. 58°27’59.8”N 15°07’38.1”E
Tel:
Tel: 070-62
070-62 22
22 018
018
www.tomatboden.se
www.tomatboden.se
FB:
FB: tomatboden
tomatboden
IG:
IG: tomatboden
tomatboden
Country shop with sales of different varieties
kind of tomatos from our own greenhouse.
Open from April - November.

Hos oss kan ni fika. ta en smörgås eller lättare lunch i
caféet. Sen kan man spatsera i våra vackra växthus och
bara njuta. Blommor, trädgård, gröna växter, snittblommor,
stor interiör avdelning. Öppet alla dagar.

Handelsträdgård med anor från 1914, försäljning av ute &
inneväxter, presentartiklar, hantverk m.m. samt café i en
unik miljö. Besök oss och upplev vår unika miljö, ta en fika
eller en lunch i vårt cafe eller uteservering.

Vägbesk.

Vägbesk.

Kör Rv 50 söder ut, ta av i rondell
Södra Freberga.
Tel:
Tel: 0141-75
0141-75 33
33 33,
33, vid
vid bokning
bokning 070-634
070-634 22
22 52
52
FB:
FB: blomsterglädje
blomsterglädje
IG:
IG: blomstergladje
blomstergladje

Visit our fabulous Garden Center with a large
assortment of indoor plants and cut flowers.
We have a well sorted outdoor area with perennials, trees
and roses. We also have a wonderful café where we serve
sandwiches, cakes and ice cream etc.You will find us on
highway 50, south of Motala towards Vadstena.

Vi finns vid Hagebyhöga kyrka, mellan Motala
och Vadstena.
Tel:
Tel: 0143-299
0143-299 10
10
FB:
FB: Hagebyhöga
Hagebyhöga Handelsträdgård
Handelsträdgård && Café
Café

Visit our fabulous Garden center from 1914. we
sell indoor and outdoor plants, gifts, handicrafts
and more. We also have a wonderful cafe with indoor and
outdoor seating where we serve lunch, sandwiches, cake
and ice cream. Visit us and experience the unique environment at Hagebyhöga. You will find us in Hagebyhöga,
south of Motala towards Vadstena.
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Lovely little spots around Motala

MOTALA
MOTALA

Här hittar du Smultronställen runt Motala!
Here you will find the most lovely little spots around Motala.
		
1 Näs Gårdsbutik, www.nastorplamm.se
2 Drejat av Barbro i Kavelbäck, www.drejatavbarbro.n.nu
3 Medevi ProSalus / Medevisalvan, www.medevi.se
www.medevisalvan.se
4 Bona Trädgård & Kafé Krukboden, FB: bonatradgard
5 Perenner på bakgården, FB:
Perenner på bakgården
www.perennerpabakgarden.se
6 Brotorps Gårdsbutik, www.brotorp.net
7 Glasbrukets Vandrarhem, www.glasbruket.com
8 Gunnbäcks Konstigheter Idé och Design, www.gunnbackskonstigheter.se
		
9 Brunneby Musteri, www.brunnebymusteri.se
10 Boställets vedugnsbageri, www.bostallets.se
11 Kornettgården, www.kornettgarden.se
12 Tomatboden i Varv, www.tomatboden.se

33

13 Grepstad Gårdsbutik / Grepstad Jordgubbar, www.grepstad.se

44

55
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99
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14 (gamla
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Rv32)
32)

15
15
919
919
(gamla
(gamlaRv
Rv50)
50)

16
16

88
13
13

12
12

11
11
10
10

15 Figurinen Skeppstad Antik & Kuriosa, figurinen@hotmail.se
16 Hagebyhöga handelsträdgård, FB: Hagebyhöga Handelsträdgård & Café
Café
		

Hjärtligt välkommen till oss!
Smultronställen runt Motala
smultronruntmotala
www.smultronruntmotala.se

Restaurang

Öppet året runt
Open whole year

Naturkartan

are a of
network
of small businesses,
who are who are
We are a We
network
small businesses
and associations,
situated in the beautiful country side around the town of Motala.
Together we offer you special and unique experiences. You are
welcome to visit our cafeterias, restaurants, hotels, shops with
handicraft, art, health products, flowers, garden plants,
museum and much more.....
Welcome to us!!

Vägbeskrivning

din
din guide
guide till
till naturen
naturen ii Motala!
Motala!

Text & Bild i Motala

211
211

11
66

14 Blomsterglädje, FB: blomstergladje

ViViärärett
finns i Motalas
ettnätverk
nätverkav
avföretagare,
föreningar som
och företagare,
somvackra
finns
och bjuder
alla attinbesöka
i Motalasomgivningar
vackra omgivningar
ochinbjuder
alla attoss.
besöka oss.
Tillsammans har vi många olika upplevelser att erbjuda dig;
museer, konsthantverk, naturupplevelser, hälsoprodukter, caféer,
blommor, trädgårdsväxter och boende i unik miljö...
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Besök naturkartan och ladda ner appen på:
www.naturkartan.se/motala

