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Sju dagar 
i veckan*

* Barometern utkommer i digital form sju dagar i veckan. Den tryckta tidningen utkommer sex dagar i veckan.  

Läs mer om våra prenumerationer på barometern.se eller ring kundcenter på 0480-591 00.

Komplett
Papperstidning,  
e-tidning, allt innehåll  
på barometern.se  
och i nyhetsappen.

Digital Plus 
E-tidning, allt  
innehåll på  
barometern.se  
och i nyhetsappen.

Helg 
Papperstidning,  
e-tidning, allt innehåll  
på barometern.se  
och i nyhetsappen.

Digital Bas 
Alla nyheter på  
barometern.se  
och i nyhetsappen.

Närproducerade och 
dagsfärska lokala nyheter
Om du vill hålla dig ajour med vad som händer i regionen under resten av året är 
det lätt ordnat. Med en av våra prenumerationer är du aldrig längre bort än några 
knapptryckningar från att få skörden av nyheter om allt som händer i Småland,  
Kalmar och på Öland. 

Lokalt förankrad oberoende journalistik sedan 1841.

Välj det prenumerationspaket som passar dig bäst.
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Öland är verkligen ett fantastiskt skördelandskap och betyder så 
oerhört mycket för hela Sveriges livsmedelsförsörjning vad gäller 
odling av grödor som potatis, lök, bönor, ärtor, jordgubbar, vete, 
raps, pumpor mm. Vårt klimat med unikt varma höstar ger oss möj-
ligheter till skörd av grödor som är svåra och i vissa fall t o m omöjli-
ga att producera i andra delar av Sverige. 

Öland är också oerhört viktigt för alla Sveriges konsumenter vad gäller 
vår animalieproduktion, med alla de sorters kycklingprodukter som
produceras, mjölken till osten, fläskköttet, lammköttet och nötköttet. 

Allt detta hänger ju tätt samman, utan djur inga mejeriprodukter och 
utan djurens gödsel heller inga grödor eller öppna landskap.

Sedan ett antal år så har vi även ett stort antal mathantverkare på 
Öland som producerar kött och chark, svampprodukter, bröd, ost, öl, 
saft, sylt, mm, ja listan kan göras lång.

Öland är ju inte bara grödor och skörd, även många konstnärer har 
sökt sig till ön. Det speciella ljuset, naturen och fåglarna har ska-
pat ett stort antal vackra och fascinerande konstverk. Konstnärernas 
uttryck är oändliga. Här hittar du konstnärer, keramiker och andra 
konsthantverkare i en mångfald som är svåröverträffad. Ett stort antal 
av dessa kreativa skapare av konst ställer ut just under skördehelgen.

Men intresset för Öland stannar inte där, tack vare att Öland blivit 
en turistfavorit i Sverige så har detta fört med sig ett stort utbud av 
riktigt bra restauranger, hotell och campingplatser.

Öland tycker jag personligen är som allra vackrast under hösten.

Välkommen till Sveriges största skördefest! 
Invigningen är i Rälla kl 18 onsdagen den 28 september. 
Hoppas vi ses!

Thomas Isaksson
Ordförande Ölands Skördefest

Ann Nilsson 
HR-chef

Tel.direkt: 0485-880 30
ann.nilsson@borgholm.se 

Dina Försäkringar 
Syd
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PMS färger
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Information:
1. Öppna denna mall i t.ex. Adobe Illustrator

2.  Skapa  din design.3.  Skapa textkonturet av alla typsnitt

4.  Fyll i informationen till höger: Kund, ev färgnummer och materialval.

Ölands Skördefest
Ölands Skördefest

deltagare 2022

deltagare 2022

28 mm

400%
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RÄLLA
Årets Ölandsby

Äta och Bo
B&B med cafè, egentillverkade praliner
Bokkafé med B&B
Hantverksbryggeri med BBQ
Amerikansk restaurang, ställplatser
Bygdegård med sommarboende
Livsmedelsaffär, öppet året om.

Upplev
Ölands högsta punkt, Höghäll
Flera angränsande naturreservat med cykel- & vandringsleder
Fornbyar och gravfält 
Rällaskogen -  strövområde & minneslund
Små gemytliga badvikar
Cykelrundor genom bygden
Sport- & fritidsbutik
Guidad byvandring
Midsommarfirande i lövängen

Sockenmarknad
Hembygdsförening med hembygdsgård 
Brukshundsklubb

Under Skördefesten
Hundpromenad - torsdag
Rälla skola & bibliotek, föredrag, musik - fredag
Skrönor i hembygdsstuga - fredag
Öppen kyrka, musik - fredag
Bonsaiutställning - fredag/lördag
Mannekänguppvisning - lördag
Fordonsutställning - lördag
Prova på barngympa och funktionsträning - söndag
Skördefestinstallationer
Titt in - installation
Magiska skogen, barnaktivitet
Loppisar, konst & hantverk
Öppna caféer och restauranger. 

Det går 
utmärkt att ta 

bussen till Rälla. 
Ta buss 101 till hållplats 
Rälla Centrum. Om du 
tar bilen, följ skyltarna 

till parkering.
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KÖP BOENDE-, BIL-, DJUR-,  
FÖRETAGS- OCH LANTBRUKS-
FÖRSÄKRING HOS OSS!

Borgholm: Västra Kyrkogatan 28       Kalmar: Svensknabbevägen 15

www.dina.se  |  0770-160 300

VI STÖDJER ÖLANDS SKÖRDEFEST

2020

SVERIGES NÖJDASTEPRIVATKUNDER
DJURFÖRSÄKRING

DINA FÖRSÄKRINGAR

SVERIGESNÖJDASTEPRIVATKUNDER

2021

SAKFÖRSÄKRING

DINA FÖRSÄKRINGAR
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ERNST
MILJÖGÅRDEN

KLINTA
BRUKA DESIGN

BUKOWSKI
MAJAS COTTAGE 

mm

GREENGATE
STOREFACTORY
WIKHOLM FORM
INTERIÖRHUSET 

mm

ERNST
KIDS

HOME

Tre välfyllda sjöbodar i Byxelkroks hamn

HEMTREVLIGT            HEMMA BÄST        FÄRG & FORM OUTLET       

RESTAURANG • PIZZERIA • PUB

B Y X E L K R O K
0 4 8 5  -  2 8 1  7 4

ÖLAND - KALMAR - MÖNSTERÅS - STOCKHOLM
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LÖTTORPS
SKÖRDEYRA
30 september–2 oktober 2022

Mer information kommer längre fram 
Håll koll på www.lottorp.nu/skordefest/

Reservation för ändringar

Fredag 30 september
Bruk & återbruk

Dagen fokuserar på hur vi tar tillvara på tillgångar och råvaror.
Fokus ligger på närproducerat och återbruk.

 
Lördag 1 oktober

Pumpatävlingen och annat smått & gott
Vad väger den tyngsta pumpan? Blir det nytt rekord?

Vi tävlar också om minsta och fulaste pumpan.

Brandkåren håller öppet hus

Söndag 2 oktober
Pumpatemat fortsätter

Pumpalöpet

Pumpasläppet 
I år släpper vi två pumpor så vi kan njuta flera gånger

Tävling - Kast med pumpa, barn vs föräldrar

Marcus har brum-brum och tut-tut hela helgen
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Välkommen!

Skördefest- 
orientering
på norra Öland!
Åk från skärm till skärm under Skördefesten, 
samla stämplar och vinn fina priser!

Byxelkroks 
hamn

Södvik
Butik ÖHAND

Torget  
i Löttorp

Galleri
Alaoui

Högbystoppet

Böda hamn

BödaSågens 
Allhandel

Föra
ÖlandsRo

NORRA
ÖLAND

KARTA

NORRA
ÖLAND

KARTA

NORRA
ÖLAND

KARTA

Källa
Gårdsbutik

www.norraoland.se
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nn
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Uppdaterad 
info här!

Du färdas mellan Föra i söder och Byxelkrok i norr. På din resa 
passar du på att samla stämplar vid våra nio kontrollstationer 
som är utmärkta på kartan. Stämpelkort finns att hämta vid alla 
kontroller. 

När du har de nio stämplarna på plats och lämnat in talongen vid 
valfri kontrollstation deltar du i utlottningen av många fina priser, 
vinstlistan hittar du på norraoland.se. Skördefestorienteringen 
pågår under fem dagar, onsdag 28 september till söndag 2 oktober. 
Se respektive kontroll för dess öppettider. Stämplarna finns till-
gängliga från onsdag kl. 10 till söndag kl. 16. Under de här fem 
dagarna gör du turen helt i din egen takt och besöker byarna i den 
ordning du själv vill. 

Du har bland annat chans att vinna:
Stughelger på Böda Sand, Böda Hamns Camping,  
Neptuni Camping, Sandbybadets Camping och  
Wikegårds Camping. Utöver det finns det  
många fler presentkort från företagarna  
på norra Öland. 

Res lugnt och sakta, ta god tid  
på dig att upptäcka allt fint som 
norra Öland har att bjuda på!
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Edins Lustgård

ICA Trossen Sandvik

Louise Hävre Art & Design

Marsjö Gård Bo & Yoga

Pappis Chilli Farm

Pensionat Haga

Sandviks Fisk & Hamnkök

Sandviks keramik och konst

Skabbekatten keramik

Södviks gästgivargård

ÖHAND/Design Anita Tingskull

Ölands Gokartcenter

Ölands Möbelhus

ÖlandsRo

olandsstenrike.se 
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KLS har anor i den svenska bondekooperationen och har varit en del av den 
svenska livsmedelsproduktionen i mer än 100 år. Vi tror på det ärliga 
mathantverket som följer samma principer som hemma i det egna köket. Vi 
arbetar hårt för en minskad klimatpåverkan, en fortsatt ansvarsfull djurhåll-
ning och bra förutsättningar för svenskt lantbruk. Ett starkt, levande och 
lönsamt svenskt lantbruk är ju viktigt för oss alla. Det vill vi bidra till.

Vi ger Sverige bra mat med grunden 
i ett ansvarsfullt lantbruk
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Malin Svensson i Långöre på Östra Öland

KLIMATSMARTA LAMM 
– EN BRA AFFÄRSIDÉ PÅ ÖSTRA ÖLAND

Malin Svensson och hennes sambo Mikael Larsson bor i Långöre på östra Öland. Där har Malins mamma länge drivit Stall Ninni med 
ridskola. Sen Malin tog över har hon och sambon startat fåruppfödning och har nu 150 tackor med lamm som betar med vidunderlig 
utsikt över Östersjön. 

Tamfåret är ett av våra äldsta husdjur och tämjdes av människan för un-
gefär 10 000 år sedan i mellanöstern. Från början hade man fåren för 
köttets, skinnets och mjölkens skull och småningom avlades även ullfår 
fram. Att man kan ta tillvara så många delar av fåren gör dem väldigt kli-
matsmarta, något som ju är viktigt idag. Malin och Mikael har får i första 
hand för att deras marker behöver betas. Får vill inte ha så högt gräs så 
de kan börja beta ute tidigt på året, de äter gärna örter, sly och ogräs 
och de gödslar jämt över hela ytan. Malin och Mikael låter sina kor, får 
och hästar växelbeta och då blir markerna som finast, med hög biologisk 
mångfald och få parasitsjukdomar hos djuren. 

Innan de startade sin fårverksamheten gick de kurser i Södra Kalmar läns 
Fåravelsförenings regi och lärde sig hanteringen. De fick också många 
goda råd av redan etablerade fårägare. – Fårmänniskor är jättetrevliga, 
utbrister Malin, de delar med sig och tycker det är jätteroligt att fler vill 
ha får. 

Mikael är avelsintresserad och berättar om hur han och Malin utvecklat 
sin besättning: 

– Från början hade vi bara Gotlandsfår som alla lammar samtidigt på
våren. Det blev snabbt trångt och väldigt arbetsintensivt. För att verk-
samheten skulle bli mer hållbar behövde vi utnyttja våra lokaler bättre
och började korsa in två köttraser i vår besättning.

– Gotlandsfår är bra mammor, fortsätter Mikael, och de får fler lamm per
tacka än andra raser. När man korsar dem med köttraser och därmed
lägger till förmågan att lamma året runt och växa fort ger det bättre håll-
barhet och avkastning i besättningen. Det kostar förstås mer att ha upp-
födningen i stall under vintern men det kompenseras av att köttdjuren
växer fortare och blir tyngre. Billigast och enklast är det förstås om djuren 
kan gå ute och beta länge.

I början av juni kan man se avelns resultat i fårhagen där en brokig skara 
går tillsammans och betar. De flesta är gråsvarta Gotlandsfår med vackra 
pälsar och två lamm per tacka. Bland dem syns flera vita tackor som är 
korsningar av Gotlandsfår och Dorset, en brittisk köttras. En del av de vita 
tackorna har svarta, lite rundare lamm med lite vitt på huvudet och långa 
svansar med vit tipp. Deras far är av rasen Dorper som är en extra tålig 
köttras från Sydafrika.

Lammen skiljs från tackorna efter midsommar och sen får de, tackorna 
och baggarna beta för sig tills det börjar vara dags för slakt och en del av 
tackorna ska få träffa sin bagge igen. De vita tackorna släpps ihop med 
baggen på betet i augusti och deras lamm börjar födas knappt fem må-

nader senare. Gotlandstackorna får vänta tills i oktober och då får de gå 
inne tillsammans med baggen och börjar få sina lamm senare på våren. 

Med lite planering kan fårhållning alltså bli ett ännu bättre sätt att utnytt-
ja mark och byggnader effektivt. Fåren skapar biologisk mångfald och 
är trevliga och lätthanterliga. På Öland är det extra bra eftersom ön har 
väldigt mycket betesmark i förhållande till odlingsjord. Till fårbete duger 
även den kargaste alvarmark. Dessutom kan får gå på väldigt små bitar 
jord och Ölands långa betessäsong bidrar också på plussidan. 

Malin och Mikael har enbart elstängsel kring sina fårhagar. De syns 
knappt i markerna och ger större tillgänglighet för friluftslivet.

– Men jag önskar att folk kunde hålla sina hundar kopplade när de går 
bland djuren, säger Malin med en suck, vi ser tyvärr ofta hur hundarna 
jagar fåren. Som bytesdjur är de ju lättskrämda och det är inte alls bra för 
dem. Malin använder själv hundar tillsammans med sina får, hon har två 
Bordercollies, men de och fåren känner varandra så det blir inte samma 
stress för djuren.

Många människor väljer bort kött idag med hänvisning till att det är kli-
matvänligare, men Malin och Mikael hävdar att får är ett bra val för den 
som vill äta kött, både för att de håller landskapet öppet, skapar biolo-
gisk mångfald, är friska och nära sitt ursprung. 

– Köp svenskt, kvalitet måste få kosta, säger Malin med eftertryck och 
fortsätter: – Ska det vara ett jobb betyder det att man ska får betalt!
Mikael fyller i att man beräknas kunna ta ut lön för en person om man 
har 300 tackor, men om det verkligen fungerar är beroende av beror på 
många faktorer som priset för att arrendera jord och hur mycket stöd man 
får per betande djur.

På frågan vad vi som konsumenter borde efterfråga så säger de med en 
mun:

– Tackkött! Det är ett undervärderat och jättegott kött! En tacka har ju 
levt ett långt och gott liv när hon slaktas vilket kan kännas bättre än att 
slakta yngre lamm.

Det finns producenter som har börjat marknadsföra tackkött på Öland 
och det kan gärna bli fler. Det finns även utrymme för fler fåruppfödare. 
Vi levererar till KLS och de uppmuntrar till fler leverantörer, för i 
Sverige produceras bara ungefär en tredjedel av allt lammkött vi äter. 
Kanske beror det på att efterfrågan är störst till påsk, fast det mesta 
köttet är klart till hösten, lagom till Ölands Skördefest!

Text: Annica Hedman
Bilder: Tommie Skoog

Ett enkelt och gott recept med få ingredienser. 
Ta så mycket vitlök och fetaost som passar dig. 
Om du vill ha mindre sting i vitlökssmaken så 
kan du riva vitlöken istället för att pressa den. 
Fryst lammfärs tinas först helt i vattenbad, 
eventuellt kan man också behöva pressa ur lite 
vätska innan man blandar till smeten.

Blanda:
500 gram lammfärs, eller färs av tacka 
1 ägg
pressad vitlök
fetaost
salt & peppar

Forma biffar och stek dem i smör på medelvär-
me tills de är genomstekta och vackert gyllen-
bruna. Servera med klyftpotatis och tsatsiki. 
Ät, njut och var nöjd med att du har bidragit 
till den biologiska mångfalden!

Malins Lammfärsbiffar
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Ett fantastiskt erbjudande!

Niklas från Tretorn finns hos oss med
oemotståndligt erbjudande på gummistövlar.

www.pomar.fi
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Välkommen till 

Ölands skördefest

     2.490:-/pers i dubbelrum

– SKÖRDEFESTMIDDAG 
   SKÖRDEFESTMENY FREDAG 
   SKÖRDEFESTBUFFÉ LÖRDAG

– LOGI TVÅ NÄTTER

– FRUKOST TVÅ DAGAR

– TILLGÅNG TILL POOL

Pris
från

Endast

middag? 

B
oka

bord

www.strandborgholm.se  •  0485-888 88

 +46 485-560770
borgholmscampingar.se

TRE CAMPINGAR  
& ETT BADHUS

GRÖNHAG Campingen för hela familjen KAPELLUDDEN Ölands närmaste camping mitt i Borgholm

KÖPINGBADEN Som utomlands men ändå hemma BORGHOLMS BADHUS Badhus, utomhuspooler och gym
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Vi skapar livskvalitet
Att avfallshantering, energiförsörjning samt vatten och avlopp 
fungerar är avgörande för att Ölandsbornas vardag ska fungera.  
Vi på Borgholm Energi är glada över att få vara en del av den 
vardagen hos våra 13 000 privat - och företagskunder. 

Vi ser till så att du har rent dricksvatten i din kran, att ditt 
avloppsvatten renas innan det släpps ut i naturen igen och att  
ditt avfall tas om hand på ett hållbart och effektivt sätt.

Besök gärna vår hemsida borgholmenergi.se eller sociala medier.

Tillsammans  
för ett hållbart 

Öland!
www.ekbergforsberg.se, kontakt@ekbergforsberg.se, tel 070-767 32 00, 0739-63 40 64,         facebook.com/olandskrapsolja 

D E T  G O D A  Ö L A N D !
Våra ekologiska produkter och goda smaker 
hittar du i närmaste välsorterade ölandsbutik

NYHET!

GRILLA
GE BORTEN GOD PRESENT 

www.ekbergforsberg.se, kontakt@ekbergforsberg.se, tel 070-767 32 00, 0739-63 40 64,         facebook.com/olandskrapsolja www.ekbergforsberg.se, kontakt@ekbergforsberg.se, tel 070-767 32 00, 0739-63 40 64,         facebook.com/olandskrapsolja 
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0499-106 10 • info@mfritid.se • Älgerumsvägen 29, Mönsterås • www.mfritid.se

FÖRMEDLING & INBYTE
Vi förmedlar din husbi l  e l ler husva gn och dessutom 
by ter vi  gärna in din båt el ler personbi l .  Genom att 
säl ja ditt fordon via oss bl ir  det en tryg g af fär för 

både dig som säl jare,  men även för köparen! 

VI FINNS PÅ TORGET I BORGHOLM

under skördefesten

Vi säljer husvagnar & husbilar från
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Skördefest i Sollidens Slottspark
Höstsmyckad park - Försäljning av egen skörd 

Skördemeny på Kaffetorpet - Utställningar 
Barnaktiviteter - Evenemang

 Se hela programmet på:  www.sollidensslott.se

Halltorpsbyn
Kontakta Niclas Odén
072-888 42 30
niclas.oden@husmanhagberg.se

Husen är trivsamma och gedigna, passar både för permanent- 
och delårsboende. Nästa etapp, klimatsmarta 1-3 rok med gemen-

sam takterass, säljs inom kort på ritning för inflytt under 2023

halltorpsbyn.se

2021
15 radhus, 156 kvm, 5 rok
15 studios m loft, 59kvm

Halltorps Gästgiveri

Halltorps GästgiveriSkördefesten på

Halltorps Skördebord - vår kökschefs eget smörgåsbord 
i höstens tecken.

House of Foods

Ölands största 
delikatessmarknad

Ölands internationella 
ostmarknad

Blomsterlöksförsäljning

Halltorps Glasstronomi Halltorps delikatessmix
Take away låda 90:-

HALLTORPS PIZZA
Krispiga, saftiga
Måste smakas!

TAKE-AWAY
Mat & Pizza, 12-21

DELIKATESS-
& OST-MARKNAD
Tors 12-18, v 27-31

KOCKARNAS
GRILLBUFFÉ
Tors 17-21 v 27-31

GLASSTRONOMI
Gelato egna smaker
54 glasscuper

BRUNCHBUFFÉ LYX
Sön 12-15, 325 kr

FINE DINING
5-rättersmeny 695 kr
Vinpaket 545 kr
Tis-Lör Boka bord

HALLTORPS DELI
Lilla butiken med
1 000 delikatesser
Alla dagar 9-21

+ Upptäck parken med sitt sortiment av frukt och bär
+ Klappa smådjur från Naturbruksgymnasiet Kalmar
+ Köp perenner och förädlad frukt, bär och grönsaker
+ Kör tramptraktor på rolig bana
+ Gå tipspromenad
+ Träffa våra trädgårdselever
+ Ta en fika
+ Imponeras av maskinparken till våra trädgårdsförsök

Lördag 1 okt kl. 10.00-16.00 

Vi ses på skördefesten!
 

Välkommen till 

Torslunda
Försöksstation
 

Welcome to Pappi’s Chilli Farm, 
where you can taste and buy our 

flavour packed products made 
from the chillies we grow!

Ingelstad, Öland
www.pappischillifarm.se
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HÖSTWEEKEND
24-27 SEPTEMBER

Fredag 10-19. Lördag 10-20.  
Söndag 11-15.

Storgatan•Borgholm•Tel 0485-100 72/773 15•danielsons.se

VÅRA HERRMÄRKENVÅRA DAMMÄRKEN

BARBOUR
BOOMERANG

BRAX
ESPRIT
GANT

HOLEBROOK
JOFAMA
KAFFE

LEE
PARAJUMPER

SELECTED
STENSTRÖMS

TWIST & TANGO

ALBERTOO
BARBOUR
CAVALIERE

ETON
GANT

HANSEN & JACOB
JOFAMA

LACOSTE
LEE

LINDBERGH
MEYER
MORRIS

OSCAR JACOBSON
OSCAR OF SWEDEN

PARAJUMPER
PARK LANE

REPLAY
RM WILLAMS
SAILRACING

SELECTED
SIGNAL

STENSTRÖMS
SUNWILL

DANIELSONSHERRMODE

DIN LOKALA 
MÄRKESBUTIK

Naturlig
drivkraft

träffa öläNdska 
arlaböNder 
på torget i 
borgholm uNder 
skördefesteN. arla stolt

partNer 
till ölaNds  
skördefest

Besök även vår öppna gård:
Alböke Gård
Fredag 30 sept kl 10-18  
Lördag 1 okt 10-16
Alböke gård Alböke bygata 25  
387 86 Köpingsvik
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NATURLiG
DRiVKRAFT

OSTTRADiTiON 
iDAG & iMORGON

TRÄFFA ARLA UNDER 
SKÖRDEFESTEN PÅ 
BORGHOLMS TORG OCH 
PÅ OSTFESTiVALEN. 

UPPLEV LOKALT HANTVERK 
FRÅN KALMAR MEJERi!



Ö L A N D S  S K Ö R D E F E S T  2 0 2 2
1 8

 

Café i gallerigången 
  
Fårhusinredning 
Svenska Fåravelsförbundet 
Representanter för flera FÅR-rasföreningar där många visar sina FÅR 
 
 
 
	
	

 

 
Stefan Eriksson, foto Martina Wärenfeldt 
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Öppettiderna kan variera något 
på olika ställen. Se 
Skördetidningen eller 
www.skordefest.nu

1. Byboden
Gladkonst, smycken, skulptur-
trädgård

2. Ateljé Himlavid
Konstutställning, fårskinn och 
ullhantverk, keramik, betong. 
Kaffeservering med hembakat, 
soppa, fika och mackor.

3. Rymdepos
Ljusinstallation, Café, Konstladan

4. Konstladan 
Annika Sahlström allkonstnär

5. Ateljé Nyfiken
Dammträdgård, möbelkonst, 
hantverk och eldshow

6. Sylvias konst
Oljemålningar

7. Kvarnhorva Gårdsbutik
Grönsaker från egna odlingar, 
hantverk och fårskinn.  Visning av 
tändkulemotor på lördagen.

Välkommen!

1

Bläsinge bygata

Bläsinge Hamn

5

SKÖRDEFEST OCH KONSTNATT I BLÄSINGE
ELDSHOW LJUSINSTALLATION SKULPTURTRÄDGÅRD

50 m

3
4

6

7

2

Konstnatten öppet till 24

STORA RÖR 

KONSTUTSTÄLLNING • PADEL OCH TENNIS • BISTRO • STENUGNSBAGERI
PENSIONAT • TOTALFÖRSVAR ÖLAND (LÖR) • BUTIK OCH KORVKIOSK

Stora Rörs Intresseförening Välkomna till en utställning 
med Stora Rörs amatörmålare och fotografer en trappa 
upp i Hamnmagasinet! (fre 16-22, lör 11-16)

Stora Rörs Tennisklubb
Spela padel och tennis i Stora Rör.
facebook.com/storarorstk/ Boka på matchi.se

Mormors Bistro
En bistro med ett unikt läge som har en rofylld, vacker 
och oslagbar utsikt över Kalmarsund där vi serverar rätter 
med smak av medelhavet. Närodlat, ekologiskt samt 
KRAV-märkt står alltid i fokus. mormorsihamnen.se

Mormors Pensionat Strandhagen
Vill du bo, konferera eller ha ditt drömbröllop bara ett
stenkast från strandkanten? Då är Mormors Pensionat
Strandhagen rätt ställe för dig. Omgivet av ek- och hassel-
skog, gräsytor och promenadstigar. mormorsihamnen.se

Mormors Stenugnsbageri och Kaffestuga
En lugn och familjär atmosfär, precis som det ska 
vara hos mormor. Här kan du njuta av våra väl-
kända och nybakade kanel- och kardemumma-
bullar men också äta färskt surdegsbröd eller
annat gott. mormorsihamnen.se

Hökarboden
Butik med lokala produkter som rapsolja, öländska 
ostar, honung, knäckebröd och biscotti, äppelmust, 
rökt lax, vedrökta korvar. Korvkiosk med egentill-
verkad korv i bröd med våra goda tillbehör. 
hokarboden.se

Totalförsvar Öland 
För sjunde året anordnar den ideella föreningen Total-
försvar Öland en heldag i totalförsvarets tecken den 
1/10 i Stora Rörs Hamn. totalforsvaroland.se
Mer information finns i programdelen i denna tidning.

 

VÄLKOMMEN TILL
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www.kotp.se

SVENSKT-NÄRPRODUCERAT

HÄLSOSAMT
Kalmar Ölands Trädgårdsprodukter odlar, processar, 

lagrar, utvecklar och säljer bönor, ärtor och lök till grossister 

och livsmedelsföretag främst i Sverige. 

Årsproduktionen är ca 10 000 ton livsmedel varje år. 

Odlingen sker främst på Öland. Företaget startade 1959 och har 

många års erfarenhet av den här typen av odling. Ölands milda 

klimat och kalkrika mylla ger bästa tänkbara odlingsmiljö.  
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www.paradisverkstaden.se

PA R A D I S V E R K S TA D E N

SKÖRDEFEST OCH KONSTNATT Vår vackra butik är fylld med höstens 
nyheter, färger och former. På konstnätterna bränner vi raku i det fria 
och håller vår nya verkstad öppen – se när vi drejar och skulpterar för 
offentlig miljö och trädgård. Ekologisk/närproducerad nattmat i cafeét. 
Varmt välkomna!

Öppetider

KONSTNÄTTERNA ÖPPET 
TILLS ELDEN FALNAT

10-18 vardagar, 10-17 helger

annons_skördefest.nu_235x 113,5.indd   1 2017-06-08   15:21

PA R A D I S V E R K S TA D E N
Instagram

Följ oss på Insta för olika erbju-

danden och nyheter i butiken, i 

webshopen och information om 

t.ex raku och jazzkvällar.

@paradisverkstaden

0485-31624 | www.paradisverkstaden.se | @paradisverkstaden

Brandtex
BeFree
Dolcezza
Gozzip
Jacett
Laurie
Mansted
Masai
Olars ulla
Signature
Soyaconcept
Thing
och mycket mer...

Välkomna på Skördefest hos oss!
Tors 10-20, fre 10-22, lör 10-18, sön 11-16

Massor av fina erbjudanden.
Se vad som är på gång på: 

www.solochvindar.se

Följ oss på på Instagram o Facebook

Öppet året runt

Brovägen, söder Ölands köpstad
Färjestaden

073 037 51 04

SKÖNA FORMER I STENGODS
Handdrejad konst‐ och brukskeramik hos Lotta Sjöberg

S Ö D R A  H A M N P L A N  F Ä R J E S TA D E N  
076‐199 32 80   www.lottaomary.se  Instagram: lottaomary

Butik och verkstad öppet året om

VILL DU PROVA PÅ OCH DREJA?
Boka ett event för dig eller ditt företag med drejning och mat!

Besök vår butik med
egen- och närodlade
produkter samt
öländska delikatesser

  Välkomna önskar familjen Thernström

Algutsrum

Tel 076 - 327 77 14

Besök vår butik med
egen- och närodlade
produkter samt
öländska delikatesser

  Välkomna önskar familjen Thernström

Algutsrum

Tel 076 - 327 77 14

Besök vår butik med
egen- och närodlade
produkter samt
öländska delikatesser

  Välkomna önskar familjen Thernström

Algutsrum

Tel 076 - 327 77 14
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Hamncafé (choklad, glass, fika, mat): Södra hamnplan • 0485-345 15
Fabriksbutik (choklad, smörgåsar, fika): Industrigatan 2 • 0485-310 40

Glassbaren (glass, lättare rätter): Södra hamnplan 5
Bistro & Deli i Kalmar (mat, choklad, glass, fika): Storgatan 8 • 0480-145 15

info@olandschoklad.se • www.olandschoklad.se

GODASTE PLATSERNA PÅ ÖLAND
På Ölandschoklads Hamncafé kan du äta pizza, hamburgare (under sommaren), 

sallader, fika, köpa choklad och hitta mängder av godasaker.
I vår nyöppnade Glassbar så köper du kulglass, glassdesserter, mjukglass 

och pinnglass. Och så lättare rätter med vin & öl. 

Skördefest
PÅ ÖLANDS KÖPSTAD
Här händer det mycket under skördefesten!

Våra butiker är laddade med heta skördefesterbjudanden,
utställare på plats, tävling och roliga barnaktiviteter.          

    

För mer info gå in på www.olandskopstad.se

MÅN–FRE 10–19 | LÖR 10–16 | SÖN 11–16 | ICA KVANTUM 7–22 | BRANDSTATIONSG. 11, FÄRJESTADEN | olandskopstad.se

Färjestaden

ÖPPETTIDER UNDER SKÖRDEFESTEN | FREDAG 1 OKTOBER 10–19 
LÖRDAG 2 OKTOBER 10–17 | SÖNDAG 3 OKTOBER 11–17
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Butikerna är laddade med heta skördefesterbju-
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Här händer det mycket under skördefesten!
Butikerna är laddade med heta skördefesterbju-
danden, utställare på plats, försäljning av pumpor
och roliga barnaktiviteter.

För mer info gå in på www.olandskopstad.se

MÅN–FRE 10–19 | LÖR 10–16 | SÖN 11–16 | ICA KVANTUM 7–22 | BRANDSTATIONSV. 11, FÄRJESTADEN | olandskopstad.se

Färjestaden

LÖRDAG 1 OKTOBER 10-17 | SÖNDAG 2 OKTOBER 11–17

FREDAG 30 SEPTEMBER 10-19

Våra butiker är laddade med heta skördefesterbjudanden, täv-
lingar och roliga barnaktiviteter som t.ex. digital tipsrunda, 

ansiktsmålning, fiskdamm, hoppborg och annat skoj. 
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Vi har generösa öppettider och i Kalmar hittar du oss vid handels- 
området Hansa City, som du smidigt når från Ölandsbron eller E22:an.  
Liljas är återförsäljare av Volvo, Renault, Dacia, Isuzu, LEVC och Segway.

Kalmar
Trångsundsvägen 20  
0480-944 00

För öppettider, utbud och information 
Se vår hemsida liljasbil.se

E22

Körglädjen är personlig
Vi på Liljas vill leverera en riktigt härlig körglädje.  

En körglädje som är din oavsett var den tar dig eller vad den består av. 
Du ska kunna njuta av din bil i många härliga mil, och därför vill vi att  

du ska veta att vi finns här för dig. När det är dags för service,  
när du vill känna nybilsdoften eller vad du än behöver  

för ett enkelt och smidigt bilägande.

Välkommen till oss på Liljas!

Upptäck våra nya  

och begagnade bil
ar på  

liljasbil.se
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Lördag 1 oktober 15.00
VIDA Museum & Konsthall, Öland

Gustaf & Viktor Norén

Biljetter på 
www.nortic.com 

Skördefestkonsert
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Ditt förstaval på Öland!
 5 km söder om Färjestaden

Skördefesten 2022 29/9-2/10

Bygatan är ca. 250 m lång med massor av aktiviteter!
   

Mkt. goda parkeringsmöjligheter samt offentliga toaletter. 

Observera våra öppettider: torsdag 10-18 fredag 10-23 lördag 10-22 och söndag 10-16.
Utförligare info. på vår Facebook-sida och vår eminenta hemsida: www.eriksore1.se eller på www.skordefest.nu

Lägesrapport under helgen kan du få i mån av tid på 070-77 840 76

Frukt & grönt
Pumpor - Potatis
Lök - Morötter 
Honung - Fiskprod.
Ost - Glögg 
Svampodlingar
Godis - Mandlar
Senap - Marmelad
Charkprodukter 

Mat & dryck
Kroppkakor
Grillat
Fiskrätter
Langos
Våfflor - Kaffe
Hembakat

+ mkt. annat ät/drickbart!!!

Hantverk
Träslöjd
Betong
Keramik
Tovade tomtar
Vykort - Smycken
Lammskinn

Konst
Olja
Akvarell
Foto
Glas
Kol
Blyerts

Aktiviteter
Musik
Motorsågskonst

Utställning
Motorcyklar
Råoljemotorer
Veteranbilar
Traktorer
Maskiner -
nya & gamla

Naturligtvis demonstreras även 
Eriksöres egen tändkula!

Sedan starten har det alltid varit gratis att parkera här men 
husbilar betalar 20:- dagtid och 100:-/natt vilken oavkortat 

går till välgörande ändamål!
Särskild handikappsparkering finns i direkt anslutning till 

Bygatan men är ämnad ENDAST för personbilar!
Vänligen respektera våra skyltar och följ våra parkerings-

värdars anvisningar för att undvika kaos!

•• 

ERIKSORE 1 
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Besök oss gärna på facebook!   www.facebook.com/olandsbank

Med en sparbank  
gör du skillnad
Ölands Bank är inte som andra 
banker. Hos oss blir du personligt 
bemött och får hjälp till en trygg  
och lyckad affär. Du får också en 
bank vars hjärta klappar för Öland. 

Tillsammans får vi Öland att blomstra.

Kika in på olandsbank.se eller slå oss 
en signal på 0485-150 00. 

Anders, vår Privat- och kundservicechef,  
har testat Borgholms skatepark, som byggdes 
med hjälp av bidrag från Ölands Bank.
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“ Varför åka till Provence när Ventlinge  nns”

ART TEST FIELD

25 konstnärer från Skulptörförbundet visar skulpturer  
på testfältets betonglock, Stora Alvaret, Öland.

11 juni 2022 - 31 augusti 2023

Skulptur på Alvaret
”Kalibrering”- konst, kulturarv och vetenskap i samklang

Följ oss på instagram: @Art.Testfield   
facebook: Art Test Field

www.skulptorforbundet.se/aktuellt/art-testfield
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Senaste nytt, nya
reportage och info

om deltagarna
året om!

Ölands Skördefest 
på webben:
skordefest.nu

Tips på hur du kan resa klimatsmart

mellan alla olika unika upplevelser

under Skördefesten hittar du på

skordefest.nu

Klimatsmart

G Å R D S B U T I K 
M E D  

FÅ R S K I N N , 
H A N T V E R K  & 

H O N U N G
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Guldfågeln Solbackakyckling är långsamtväxande. De växer upp i en 
stimulerande stallmiljö på ett fåtal utvalda gårdar i södra Sverige. De vill 

kunna röra sig fritt på stora utrymmen, klättra på halmbalar, eller picka på en sten 
om de känner för det. Fodret de äter är dessutom alltid 100 % sojafritt, vilket minskar
vårt klimatavtryck. För oss handlar god smak i kycklinguppfödning självklart inte bara
om hur kycklingen smakar. Men nog är det så rättvist här i  världen att en god uppväxt

 ger oss en extra god kyckling. Eftersom Guldfågeln Solbackakyckling växer långsammare
 blir smaken mer mogen och utvecklad. Nu är den här, Guldfågeln Solbackakyckling 

- Sveriges nya kyckling. Vi vet att du kommer bli positivt överraskad!

Sveriges nya kyckling.
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Guldfageln_Skordefest_260x375mm.indd   1 2022-05-18   13:59:54



Ö L A N D S  S K Ö R D E F E S T  2 0 2 2
3 2

Ö L A N D S  S K Ö R D E F E S T  2 0 2 2
3 3

Tack
alla ni som väljer kyckling 
från svenska bönder!

Den Gula Pippin garanterar att kycklingen och kalkonen är 
kläckt, uppfödd, slaktad och förädlad i Sverige. Märkningen 
finns på förpackningen och står för en frisk och salmonellafri 
fågel som vuxit upp under goda förhållanden – i skydd av 
stränga kvalitetsprogram. Våra gårdar har eget kretslopp
och vi bidrar till en levande landsbygd där hållbarhet är en
självklarhet. Den Gula Pippin är för dig som tar kvalitet och 
djurhälsa på allvar. 

svenskfagel.se

Kolla efter

Gula Pippin!

Jenny Andersson, kycklingbonde 
och ordförande för bransch-
organisationen Svensk Fågel
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Dags att leva drömmen!
Nu är det dags att förverkliga drömmen. Flytta till Öland! Vårt paradis kan bli 
din hemort. Här fi nns unik natur, spännande kultur, härliga människor och all 
den samhällsservice du behöver. Öland tillhör den växande Kalmarsundsregi-
onen som ger dig massor av möjlighet och har något för alla. Börja med ett 
besök på borgholm.se och morbylanga.se

Roar mig på en historisk mötesplats och kliver in i historieböckerna! Värt ett besök! #fornborg #järnåldern #någotföralla

Eketorp
31 maj

Såg en brun kärrhök i Ottenby idag. Den 

ville tyvärr inte vara med på bild :) 

#långejan #fågelskådning

Ottenby
3 augusti

Vill bara skicka en stor kram till all personal på Linnéas förskola. Vilket kanonjobb ni gör. #tryggabarnväxerhär

Torslunda
4 mars

En underbar dag med de här sköningarna 

på beachen. #sommarpåöland #bästisar

Gärdslösa

1 juli

Inte alla som har Böda på cykelavstånd. Nu hem och fi xa i trädgården. #kvällsdopp

Böda
10 Juni

Gänget är ni taggade? Hit måste vi i 

sommar igen! #konsert #hemester

Borgholms slottsruin
14 juli

MÖRBYLÅNGA

FÄRJESTADEN

EKETORP

OTTENBY

BORGHOLM

GÅRDBY

KÖPINGSVIK

BYXELKROK

BÖDA

LÖTTORP

kliver in i historieböckerna! Värt ett besök! 

31 maj

Två år sedan vi köpte tomten här i Gårdby. 

Idag fl yttar vi in! #livetpålandet #familjen 

#natureninpåknuten

Gårdby

11 juni

Hittade dessa gigantiska pumpor i 
Näsby. Halloween kanske? #pumpa 
#skördefest 

Mörbylånga 3 septemberMörbylånga

Bästa familjeutfl ykten med gofi ka på härliga 

alvaret. #världsarvetsödraöland #höst

#vanligsöndag

Stora Alvaret
15 oktober

Du är al� id välkommen hit ! Året  runt !

4 mars

Stressymptom? Inte så långt ögat når. 

#avkopplad #ÖlandÄrFantastisktÅretOm  

Köpingsvik
10 maj
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Rundar av med en AW efter en härlig arbetsdag. Stortrivs på solen och vindarnas ö! #windsurfi ng #bästavågorna 

Haga Park
31 maj
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NORRA ÖLAND Deltagare från A-Ö.
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RÖDA DELTAGARE ÄR  KONSTNÄRER OCH KONSTHANTVERKARE

NORRA ÖLAND Deltagare från A-Ö.  Siffrorna talar om vart på kartan du hittar respektive deltagare.
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RÖDA DELTAGARE ÄR  KONSTNÄRER OCH KONSTHANTVERKARE

NORRA ÖLAND Deltagare från A-Ö.  Siffrorna talar om vart på kartan du hittar respektive deltagare.

RÖDA DELTAGARE ÄR  KONSTNÄRER OCH KONSTHANTVERKARE

NORRA ÖLAND Deltagare från A-Ö.  Siffrorna talar om vart på kartan du hittar respektive deltagare.
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RÖDA DELTAGARE ÄR  KONSTNÄRER OCH KONSTHANTVERKARE

NORRA ÖLAND Deltagare från A-Ö.  Siffrorna talar om vart på kartan du hittar respektive deltagare.

   Shopping

  Upplevelser/Underhållning

 Öländska produkter

  Öppen Gård

  Öppen Trädgård
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MELLERSTA ÖLAND Deltagare från A-Ö.

Äpplerum

Röhälla

Jordsläta
V. Sörby

9,11,12,13,14,15,16,
18,21,22,24,25,28,31,32

36,41,45,47,48,56,57,60,70,
76,78,80,83,87,88,91,92,95,

99,102,104,105,106,108,111,
112,118,123,126,128,131,132,

133,137,139,140,141,142,
144,145,151,152

88

26,39
35,37

35,120

119 82 89

53

55,138

102,115

100,101

130,134

29,33,69,116
62,65,79,102

75

114
7

2

10

5

85

74143

1

93

113

135

8

4,46,58,67

66,96,97,98,124,125,136
149

73,84

49,50,
51,52,90

17

3,20,30,32,34,
38,59,63,64,68,
86,109,110,117,
146,148,150,151 44 77

40

23,
51,
122,
129

43

61

27

42,71,107

94

103

6

19

147

127

121

81

72

54
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RÖDA DELTAGARE ÄR  KONSTNÄRER OCH KONSTHANTVERKARE

MELLERSTA ÖLAND Deltagare från A-Ö.  Siffrorna talar om var på kartan du hittar respektive deltagare.

Här börjar delen för:

Deltagarna i Ölands Skördefest från Borgholm - Färjestaden
Deltagarna är placerade från norr till söder i bokstavsordning. Varje del för sig: Norra, Mellersta, Södra

   
1. Algutsrums Hembygds-
förening/Lindberggården
Servering av kaffe med hembakat. 
Försäljning hemvävt och böcker. 
Öppet under Skördefesten
Lör 11-16             
Lindberggården, Algutsrum
hembygd.se

 

     
2. Alséns Hantverk
från Öland
Välkommen in och inspireras av 
design formgivet och tillverkat av 
familjen Alsén. Här hittar du inred-
ning och design för ditt hem och 
trädgård. Vårt unika sortiment be-
står egentillverkat genuint hantverk 
i form av lampor, lyktor, ljusstakar, 
marschallklot, keramik blommor, 
krukor, smide och mycket mer. Hop-
pas vi ses! 
Öppet Året runt!
Öppet under Skördefesten
Tors 10-20, fre 10-22, 
lör 10-20, sön 10-16 
Areskogsväg 7, Glömminge
0485-371 70
alsens.nu

    
3. Ardea konst & antik
Design, konst, antikviteter, bland 
annat Orrefors: Simo Gate och Ed-
ward Hald, Boda: Erik Höglund och 
Monica Backström, och Daniel Jo-
hansson, Micke Johans, Örsjö. All-
moge med mera. Varmt Välkomna!
Öppet under Skördefesten
Tors-fre12-16, 
lör 10-16, söndag stängt
Kraftvägen 8, Färjestaden
076-133 80 20
ardeaka.se

          

   
4. Arontorps 
Kroppkakor & Mat
Välkommen till Arontorps Kroppka-
kor & Mat – det öländska köket! Vi 
är en restaurang som erbjuder äkta 
öländska nykokta kroppkakor, ragg-
munk med fläsk, smörgåsar med 
handskalade räkor och många andra 
goda maträtter. Maten kan du även 
köpa i vår Drive-in, som under Skör-
defesten kommer att göras om till 
en Walk-in för trafiksäkerhetens skull. 
Vi kommer att ha förlängda öppet-
tider under Skördefesten. Håll utkik 
på vår hemsida (kroppkakor.se) eller 
på vår facebooksida för meny och 
skördeerbjudanden då vi närmar oss. 
Vi kommer även göra några av våra 
ställplatser förbokningsbara under 
Skördefesten. Mer info om när det är 
möjligt att boka kommer på hemsi-
dan. Öppet året runt! Välkomna!
Torslunda 102, Arontorp vid väg 136. 
0485-388 87 
kroppkakor.se
Vi finns på facebook.

   

      
5. Ateljé Göran Petersson  
Välkommen är man året runt till 
ateljén och förstås under Skördefes-
ten. Ateljén finns ca 3 km norr om 
Algutsrum. Vägskylt längs 136:an 
Ateljé/Sönnerborg. Olja/akvarell, 
djur och natur. Ateljén är belägen 
mellan Algutsrum och Glömminge.
Vägskylt Sönnerborg – Ateljé ca 7 
km norr om brofästet.
Öppet under Skördefesten
Tors 11-17, fre 11- 22, 
lör -sön 11-17
070-580 66 23
goranpetersson.com

   
6. Ateljé Störlinge
Ann-Marie Brännström. Konstut-
ställning och installation. Musik och 
dryck från egen trädgård. Målar 
VEDIC ART akrylmålningar porträtt, 
landskap, spirituellt, dans och un-
derhållning.
Öppet under Skördefesten
Tors 11-18, fre 11-23,
lör 11-23, sön 11-16
Störlinge 44, Störlinge
0485-56 42 41
animaarte.se

     
7. Ateljé Utsikten / 
Annika Wihl Design
Vi visar konst, textilthantverk, textil-
tryck, keramik och en hel del annat. 
Välkomna till oss på RällaTall!
Öppet under Skördefesten 
Tors 11-17, fre 11-20,
lör 11-17, sön 11-15
Rönnerumsvägen 15, Rälla
073-907 00 16
arkonstkultur.se annikawihl.se
Vi finns på facebook och Instagram.

   
8. AtiaPhoto
Vi ställer ut fotografi, måleri och 
gästas av podcasten Röster från 
Sydost.
Öppet under Skördefesten
Tors 15-18, fre 10-24,
lör 12-22, sön 12-16
Lundtorpsgatan 23, Torslunda
073-320 11 45

  
9. Birgitta K /Konstnär
Målar i akryl och olja. Mitt måleri 
består av abstrakt konst med in-
slag av andlighet. Älskar att jobba 
med färger och varierat material. 
Svenska konstnären Birgitta Karls-
son har ställt ut sitt arbete över 
hela Europa för över ett decen-
nium. Hennes arbete har presen-
terats både på individuella och 
kollektiva utställningar.
För öppettider se hemsidan!
Öppet under Skördefesten
Tors-lör 11-17
Strandgatan 3, Borgholm
070-989 03 20
birgittak.com

        

  
10. Birgittas Matbod                                                                                         
Birgittas Matbod är ett småskaligt 
familjeföretag och stolta vinnare av 
Gyllene Pumpan 2012! I moderna 
och fräscha lokaler tillverkas delika-
tesser av råvaror som så långt det 
är möjligt är hämtade från Öland 
och regionen. Under Ölands Skör-
defest 2022 kommer vi att vara 
med i Borgholm, Ekerum, Eriksöre, 
Mörbylånga och Ventlinge. Produk-
terna är t ex marmelader, smaksatt 
öländsk honung, chutney, senap 
och vårt grillsortiment med såser, 
glaze och rub. Nyheten för i år är 
vår Havtornsmarmelad med äpple.
För mer info och försäljningsställen 
se hemsidan.
0485-373 12, 073-989 95 88
birgittasmatbod.se
     

 
11. Bomans Torghandel
Sedan 1972 finns vi på Torget i 
Borgholm. Här erbjuder vi bär, 
grönsaker och andra jordbruks-
produkter från öns främsta odlare. 
Under Skördefesten fyller ni en 
skördekasse med närproducerade 
delikatesser. Passa även på att hitta 
en riktigt fin pumpa och handla 
vackra blommor. Bomans Torghan-
del är medlem i Regional Matkul-
tur Öland, samt erhöll utmärkelsen 
Gyllene Pumpan 2008.
Pelle och Lina önskar Er hjärtligt 
välkomna!
Ni finner oss på Torget i Borgholm 
från tidig vår till sen höst.
073-628 34 22
Instagram @bomanstorghandel

        

 
12. Borgens Konserver AB 
Borgens Konserver ligger på 
Sandgatan 37 i Borgholm. Vår 
verksamhet består i huvudsak av 
produktion av svamp- och bön-
konserver, soppor, såser och sylt. 

Vi hjälper även andra livsmedels-
företag med förädling och pro-
duktion. Våra kunder finns inom 
industri, storkök, dagligvaruhan-
del och gårdsbutiker. Borgens 
Konserver AB är ett familjeföretag 
med 8 anställda.
Under Skördefesten dukar vi upp 
vår berömda Fabriksbuffé. Passa 
på att handla svampkonserver, 
soppa mm till Skördefestpriser. 
Färska kantareller kan man också 
hoppas på.
Öppet året runt: 
Mån-tor 7-16, fre 7-14.30
Öppet under Skördefesten
Fre-lör 10-18, sön 10-13
Vi finns även på Borgholms torg
fre-lör-sön
Sandgatan 37, Borgholm
0485-100 16
borgens.se

  

 
13. Borgholms BadhusI 
I Borgholms Badhus kan du simma, 
plaska, bubbla, basta, träna, äta, 
dricka, leka & må bra. Vi har en 
25-meterbassäng, en lekbassäng 
och en Plask & Skojbassäng för de 
allra minsta. Motionera i vårt frä-
scha gym där det finns löpband, 
motionscyklar, crosstrainer, styr-
keträningsmaskiner och fria vikter. 
I caféet kan du välja mellan smått 
och gott att äta och dricka. 
Öppet året runt, se hemsidan.
Sandgatan 27, Borgholm
0485-56 07 71
borgholmsbadhus.se

 

14. Borgholms Bokhandel
Borgholms Bokhandel är Ölands 
enda bokhandel. Under Skör-
defesten har vi flera författarbe-
sök.  Vi har ett brett sortiment 
av öländsk litteratur. Nu även 
webbshop. Det finns även ett stort 
utbud inom scrapbooking, pyssel, 
spel, pussel, papper och kontors-
materiel.  Hos oss hittar ni något 
för alla. Varmt välkomna!
Öppet året runt: 
mån-fre 10-18, lör 10-14
Östra Kyrkogatan 15, Borgholm
0485-101 09
borgholmsbokhandel.se

Vad betyder symbolerna?

 Boende/Camping/Ställplats

 Familj

  Guidade turer

  Gårdsbutik

  Handelsträdgård

  Konsthantverk

  Konst & Kulturkväll fredag

 Konstnatt fredag

 Konstnär i egen ateljé

  Konstutställning/Foto/Museum

 Marknad

  Mat & Dryck

   Shopping

  Upplevelser/Underhållning

 Öländska produkter

  Öppen Gård

  Öppen Trädgård

Vad betyder symbolerna?

   

 

  

Konstnärsgillet Mellersta Öland

Åkerbokonstnärerna

Föreningen Konstmajrundan

Södra Ölands Konstnärsgille

Norra Ölands Konstrunda
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15. Borgholms 
Handelsträdgård
I våra inspirerande miljöer med 
anor från början av 1900-talet hittar 
du idag det mesta till din trädgård 
- alltifrån träd och buskar, annueller, 
perenner och örter och kryddor, till 
vackra krukor och trädgårdstillbehör 
och ekologiska trädgårdsprodukter 
för både dig och din trädgård. För 
mer information om vårt program 
välkommen till vår hemsida. Öppet 
året runt.
Malmborgsgatan 1 vid infarten till 
Borgholm.
0485-101 92
borgholmshandelstradgard.se
Följ oss på Instagram och facebook.

 

   
16. Borgholms Kök 
och Bar - BKB
Vällagad husmanskost och a lá car-
te-menyer dag/kvällstid och Skör-
demeny. 
Stor uteservering.  Livemusik fredag 
och lördag. Restaurangen har en 
stor fräsch bar med TV-monitorer 
för sportevenemang. I baren ser-
veras goda drinkar, öl, vin, rom och 
whisky. 
Öppet året runt mån-fre 11-21, 
lör-sön 12-21
Öppet under Skördefesten
Tors-lör 11-sent, sön 12-21
Östra Kyrkogatan 11, Borgholm
0485-56 27 60, 070-737 54 82
borgholmskoket.se

 
17. Borgholms Stug o Fiske
Stugor till uthyrning. Husbilsplatser! 
Välkommen! All info på vår hemsida.
Vi finns på facebook! Välkommen!
Verkstadsgatan 5, Borgholm mot 
Rosenfors.
070-879 73 70
stugofiske.com

         B R E W E R Y  N ’  R E S T A U R A N T             

   
18. Brasserie Tack o Bock
Vi är ett team med dedikerade ser-
viceinriktade individer som trivs för 
att ge dig det bästa av vår produkt 
samtidigt som du har en rolig och 
avslappnad bistro-stilupplevelse. 
Hållbarhet och användning av lo-
kala ingredienser är det vi strävar 
efter på brasseriet och vi är alltid 
på jakt efter de bästa råvarorna. Vi 
arbetar med några riktigt bra lokala 
leverantörer av produkter inklu-
sive Solmarka Gård, Mysinge Kött, 
Hässleby grönsaker, Nisses Fisk och 
Västerslätt.
Att arbeta tillsammans med dessa 
företag innebär att vi dagligen sä-
kerställer att vi kan ge våra gäster 
de bästa produkterna som finns 
tillgängliga för oss.  Vi klassar oss 
gärna som fun-dining,  Ett brasserie 
helt enkelt! 
Storgatan 5, Borgholm
Öppettider se tackobock.se 
och facebook.

   
19. Bredsättra - Sikehamns 
Hembygdsförening
I Sockenstugan erbjuder vi Skör-
deskafferi med lufsa och godsaker
från Skördeskafferi. Vävstugan Varp-
flätan visar och säljer sina egna al-
ster. Lufsa serveras lör 12-17. 
Se hemsidan och facebook för 
öppettider.
Öppet under Skördefesten
Fre-lör 11-17
Hembygdsvägen 3, Bredsättra
070-645 26 17

  
20. Butik Sol & Vindar
Sol och Vindar en unik modebutik.
Välkomna till vackra Öland och en 
unik butik med personlig service 
och ett stort urval fina kläder. Kläd-
samma plagg med figurvänliga 
passformer. Storlekar 36 -52.
Vi säljer: Bitte Kai Rand, Brandtex, 
Gozzip, LauRie, Mansted, Masai, 
Nanso Ralston, Soyaconcept, Salta-
bad, Thing, Trofé och mycket mera. 
Öppet året runt. Instagram och fa-
cebook om vad som är på gång.
Öppet under Skördefesten
Tors 10-20, fre 10-22, 
lör 10-18, sön 11-16
Brovägen, Färjestaden
073-037 51 04
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21. Butik Öland
Välkommen till mysiga BUTIK 
ÖLAND på Storgatan i Borgholm. 
Här hittar du heminredning, pre-
senter och det lilla extra för köket. 
Vi har ett stort sortiment, noga ut-
valt, på 150 kvm stor yta. Här hittar 
du det mesta och det bästa till ditt 
hem, vännen eller kattvakten. Vi 
har både kända märken men sam-
tidigt försöker vi medvetet köpa in 
saker som du inte hittar överallt. 
Det är det som gör butiken unik.
Välkommen att upptäcka BUTIK 
ÖLAND du också! Säsongsöppet 
april-okt.
Öppet under Skördefesten
Tors 10-18, fre-lör 10-21, sön 11-15
Storgatan 16, Borgholm
0485-821 21
butikoland.se
facebook.com/butikoland/

      

22. Bönan på Hörnet
Kaffe och espresso från Bergstrands 
kafferosteri. Stort urval av mackor, 
pasta, pajer, bakverk mm. All mat 
lagad från grunden med de bästa 
råvarorna. Uteservering mitt på 
Storgatan. Fullständiga rättigheter.
Öppet året runt mån-fre 7.30-16, 
lör 7.30-15 
Öppet under Skördefesten
Tors-sön 7.30-sent
Storgatan 34, Borgholm
0485-773 09
Vi finns på facebook.

   
23. Cliw loppis & café
Ölands största loppis, utöver våra 
låga priser och massa nya varor, 
bjuder alla kunder på kaffe och 
bakelse under hela Skördefesten. 
Öppet året runt!
Öppet under Skördefesten
Tors-sön 10-20
Edvard Orms väg 1, Algutsrum
073-861 19 00

24. Danielsons Herr & Dam
Danielsons Herr & Dam är företaget 
med den personliga servicen. Vår 
tanke är att förse våra kunder med 
tidlösa klassiska och moderna kläder 
med en strävan efter bästa möjliga 
service och omtanke. Vi handplock-
ar våra varumärken såsom Gant, 
Stenströms, Sail Racing, Cavaliere, 
Esprit, Eton, Oscar Jacobson, Morris 
(herr), Brax (dam) mfl. Ni hittar herr 
och dambutiken mittemot varandra 
på Storgatan i Borgholm.
Varmt välkomna! 
Öppet året runt se hemsidan.
Öppet under Skördefesten
Tors-fre 10-20, lör 10-22, sön 10-15 
Storgatan 30+25, Borgholm
0485-100 72
danielsons.se
Vi finns på facebook.

         

    
25. Dockparaden
Årets dockparad blir en stor över-
raskning! Dockorna är formgivna 
och utförda av elever på Kultur-
skolan i Borgholm. I år kommer det 
även att bli dans och musik med 
eleverna! Vi möts senast 19.30 i 
Södra parken (vid Coop). Paraden 
avgår 20.15 längs med Storgatan 
och avslutas i Kai Wieståls park. 
Alla är välkomna att delta. 
Öppet under Skördefesten
Lör ca 20.15
Från Södra parken längs Storgatan 
till Kay Wieståls park, Borgholm

     
26. Drottning Victorias 
Hotell och Vilohem
Besök den Kungliga stiftelsen i 
Borgholm. Här finns det skördefika 
och säsongens sopplunch. Mycket 
av råvarorna är hämtade från vår 
egen trädgård. Restaurangen med 
utsikt över Borgholm och Kalmar-
sund har kvällsöppet. Försäljning 
av egen äppelmust, kakor m m. 
Konstnär Bo Lundwall finns på 
plats. Det går även bra att boka 
logi på hemsidan. Säsong april-
Skördefest.
Öppet under Skördefesten
Tors-lör 11.30-20, sön 11.30-15
Södra vägen 2, 
i Kungsgårdsbacken Borgholm
0485-100 25
dvh.se

         

        
27. Dyestad bygata skördar 
Dyestad Bygata på mellersta Öland 
deltar i år på Öland skördefest. I 
Dyestad bor det ett antal familjer 
som samarbetar med allt ifrån jord-
buk, skogsskötsel, djurhållning, od-
ling samt konstnärliga projekt med 
olika inriktningar. 
Föreningen Kultivator bjuder in er 
att ta del av allt detta i en välsma-
kande, färgrik skördefest som firar 
maten, ullen och Mittlandets unika 
ekosystem under fyra dagar. Under 
hela helgen erbjuds ”Hästtaxi” ge-
nom byn. Med de tre trygga nord-
svenskarna Tussan, Juvel och Frejvid 
kan besökarna åka häst och vagn 
mellan de olika evenemangen.
I Kultdjurhuset som ligger mitt i 
byn, ett kombinerat växthus, fårs-
tall och konsthall kommer vi att ha 
en konstutställning, och i växthuset 
är det försäljning av egenodlade 
blommor och grönsaker, bland an-
nat flera roliga och ovanliga sorter 
av tomat, chili, kålväxter, bönor 
och pumpor. Här blir det också ser-
vering där man får smaka på våra 
grönsaker i olika form. Ekologiska 
delikatesser från Grindmossen/
Öland har försäljning. 
Här kommer du också få möjlighet 
att träffa våra får, alpackor och ås-
nor. Vi spinner ull och tittar på tex-
tilhantverk.
Marlene Lindmark har öppen atel-
jé där hon arbetar med stora och 
små skulpturer i betong, teckning 
och måleri. I hennes utställningsa-
teljé kan man få se hur skulpturerna 
blir till. Utanför ateljén finns bruks-
keramik av Lena Klang Ahlgren 
som också kommer att presentera 
sin nya bok ”Potatis”.ƒ
Arvsfondsprojektet FRAMBO har 
visning av sitt experimenthus på hjul, 
ett så kallat ”Tiny house”. Ett projekt 
där de undersöker framtidens inno-
vativa och hållbara boende. 
Under Konstnatten kommer vi att 
ha filmpub, live musik och skogs-
vandring med hemliga ingredien-
ser. Filmpub 18-19.30
Öppet under Skördefesten
Ons-tors 10-16, 
fre-lör 10-22, sön 10-14
Dyestad bygata, Dyestad

28. Ebbas i Borgholm 
Restaurang Café Bar 
Ebbas i Borgholm ligger utefter 
gågatan i centrala Borgholm. Full-
ständiga rättigheter med en härlig 
trädgård på baksidan. Högsäsong 
öppet 10-23.
Öppet under Skördefesten 
Tors-lör från kl 11
Storgatan 12, Borgholm
070-990 04 06  
ebbas.se 
Vi finns på facebook.

      
29. Edith och Julia B&B
Cafe och restaurang med praliner, 
hembakat, kroppkakor mm.  Rät-
tigheter. Marknad. Uppträdanden. 
Se vårt utbud och öppettider på 
hemsidan. Öppet året runt!
Öppet under Skördefesten
Tors 11-20, fre-lör 11-22, 
sön 11-17 
Högsrumsvägen 1, Rälla
070-555 27 49
edithochjulia.se

 
30. Ellerbergs Tomtar
Välkommen till min verkstad där 
vi tillverkar våra omtyckta får-
skinnstomtar. Kör Järnvägsgatan 
i Färjestaden, sväng norrut vid 
södra Sandåsgatan, vänster vid 
Vitsippegatan och höger in på 
Konvaljgatan o vänster nerför den 
lilla backen.
Öppet under Skördefesten
Fre-lör 10-16, sön 11-16
Julöppet: 13-19 dec 
vard 13-17 lör-sön 10-17.
Övriga tider enligt överenskommelse.
Konvaljgatan 1, Färjestaden
070-286 52 44

31. Esters 
Esters är den personliga butiken 
i Borgholm med en mix av hand-
plockade varumärken. Hos oss hit-
tar du roliga, trendiga och prisvärda 
plagg för både damer och tjejer i 
alla åldrar. Vi har märken som Vila, 
Vero Moda, Cream, Ilse Jacobsen, 
Culture, Pulz, Saint Tropez, Only, 
Soyaconcept, MosMosh, Lois m fl.
Öppet året runt mån-fre 10-18, 
lör 10-14.
Öppet under Skördefesten
Tors-fre 10-20, lör 10-22, sön 10-15
Storgatan 25, Borgholm
0485-480 60
Sommarbutik Ebbas i Löttorp!
esters.se

32. Fastighetsbyrån
Välkommen till Fastighetsbyrån! 
Vi är Ölands marknadsledande 
mäklarföretag. Ska du köpa eller 
sälja? Vi har ett brett utbud över 
hela Öland. Vi finns närmast er i 
Borgholm, Färjestaden och Löt-
torp på Öland. Öppet året runt 
mån-fre 9-17.
Storgatan 1, Färjestaden
0485-345 30 
Södra Långgatan 26A, Borgholm 
0485-779 71 
fastighetsbyran.se

33. Fireside Bryggeri  
i Rälla
Välkommen till Fireside Brewery, 
beläget på vackra Öland i Rälla. 
Vår passion är hantverksöl. Sitt i 
vår Beer-garden och avnjut en god 
egenproducerad öl tillsammans 
med god mat direkt från grillen. 
Varmt välkomna till Fireside!
Se hemsidan för öppettider. Sä-
song april-Skördefest. 
Öppet under Skördefesten
Tors 16-22, fre-lör 14-22 
Idrottsvägen 2, Rälla
070-856 32 20
firesidebrewery.se
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15. Borgholms 
Handelsträdgård
I våra inspirerande miljöer med 
anor från början av 1900-talet hittar 
du idag det mesta till din trädgård 
- alltifrån träd och buskar, annueller, 
perenner och örter och kryddor, till 
vackra krukor och trädgårdstillbehör 
och ekologiska trädgårdsprodukter 
för både dig och din trädgård. För 
mer information om vårt program 
välkommen till vår hemsida. Öppet 
året runt.
Malmborgsgatan 1 vid infarten till 
Borgholm.
0485-101 92
borgholmshandelstradgard.se
Följ oss på Instagram och facebook.

 

   
16. Borgholms Kök 
och Bar - BKB
Vällagad husmanskost och a lá car-
te-menyer dag/kvällstid och Skör-
demeny. 
Stor uteservering.  Livemusik fredag 
och lördag. Restaurangen har en 
stor fräsch bar med TV-monitorer 
för sportevenemang. I baren ser-
veras goda drinkar, öl, vin, rom och 
whisky. 
Öppet året runt mån-fre 11-21, 
lör-sön 12-21
Öppet under Skördefesten
Tors-lör 11-sent, sön 12-21
Östra Kyrkogatan 11, Borgholm
0485-56 27 60, 070-737 54 82
borgholmskoket.se

 
17. Borgholms Stug o Fiske
Stugor till uthyrning. Husbilsplatser! 
Välkommen! All info på vår hemsida.
Vi finns på facebook! Välkommen!
Verkstadsgatan 5, Borgholm mot 
Rosenfors.
070-879 73 70
stugofiske.com

         B R E W E R Y  N ’  R E S T A U R A N T             

   
18. Brasserie Tack o Bock
Vi är ett team med dedikerade ser-
viceinriktade individer som trivs för 
att ge dig det bästa av vår produkt 
samtidigt som du har en rolig och 
avslappnad bistro-stilupplevelse. 
Hållbarhet och användning av lo-
kala ingredienser är det vi strävar 
efter på brasseriet och vi är alltid 
på jakt efter de bästa råvarorna. Vi 
arbetar med några riktigt bra lokala 
leverantörer av produkter inklu-
sive Solmarka Gård, Mysinge Kött, 
Hässleby grönsaker, Nisses Fisk och 
Västerslätt.
Att arbeta tillsammans med dessa 
företag innebär att vi dagligen sä-
kerställer att vi kan ge våra gäster 
de bästa produkterna som finns 
tillgängliga för oss.  Vi klassar oss 
gärna som fun-dining,  Ett brasserie 
helt enkelt! 
Storgatan 5, Borgholm
Öppettider se tackobock.se 
och facebook.

   
19. Bredsättra - Sikehamns 
Hembygdsförening
I Sockenstugan erbjuder vi Skör-
deskafferi med lufsa och godsaker
från Skördeskafferi. Vävstugan Varp-
flätan visar och säljer sina egna al-
ster. Lufsa serveras lör 12-17. 
Se hemsidan och facebook för 
öppettider.
Öppet under Skördefesten
Fre-lör 11-17
Hembygdsvägen 3, Bredsättra
070-645 26 17

  
20. Butik Sol & Vindar
Sol och Vindar en unik modebutik.
Välkomna till vackra Öland och en 
unik butik med personlig service 
och ett stort urval fina kläder. Kläd-
samma plagg med figurvänliga 
passformer. Storlekar 36 -52.
Vi säljer: Bitte Kai Rand, Brandtex, 
Gozzip, LauRie, Mansted, Masai, 
Nanso Ralston, Soyaconcept, Salta-
bad, Thing, Trofé och mycket mera. 
Öppet året runt. Instagram och fa-
cebook om vad som är på gång.
Öppet under Skördefesten
Tors 10-20, fre 10-22, 
lör 10-18, sön 11-16
Brovägen, Färjestaden
073-037 51 04
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21. Butik Öland
Välkommen till mysiga BUTIK 
ÖLAND på Storgatan i Borgholm. 
Här hittar du heminredning, pre-
senter och det lilla extra för köket. 
Vi har ett stort sortiment, noga ut-
valt, på 150 kvm stor yta. Här hittar 
du det mesta och det bästa till ditt 
hem, vännen eller kattvakten. Vi 
har både kända märken men sam-
tidigt försöker vi medvetet köpa in 
saker som du inte hittar överallt. 
Det är det som gör butiken unik.
Välkommen att upptäcka BUTIK 
ÖLAND du också! Säsongsöppet 
april-okt.
Öppet under Skördefesten
Tors 10-18, fre-lör 10-21, sön 11-15
Storgatan 16, Borgholm
0485-821 21
butikoland.se
facebook.com/butikoland/

      

22. Bönan på Hörnet
Kaffe och espresso från Bergstrands 
kafferosteri. Stort urval av mackor, 
pasta, pajer, bakverk mm. All mat 
lagad från grunden med de bästa 
råvarorna. Uteservering mitt på 
Storgatan. Fullständiga rättigheter.
Öppet året runt mån-fre 7.30-16, 
lör 7.30-15 
Öppet under Skördefesten
Tors-sön 7.30-sent
Storgatan 34, Borgholm
0485-773 09
Vi finns på facebook.

   
23. Cliw loppis & café
Ölands största loppis, utöver våra 
låga priser och massa nya varor, 
bjuder alla kunder på kaffe och 
bakelse under hela Skördefesten. 
Öppet året runt!
Öppet under Skördefesten
Tors-sön 10-20
Edvard Orms väg 1, Algutsrum
073-861 19 00

24. Danielsons Herr & Dam
Danielsons Herr & Dam är företaget 
med den personliga servicen. Vår 
tanke är att förse våra kunder med 
tidlösa klassiska och moderna kläder 
med en strävan efter bästa möjliga 
service och omtanke. Vi handplock-
ar våra varumärken såsom Gant, 
Stenströms, Sail Racing, Cavaliere, 
Esprit, Eton, Oscar Jacobson, Morris 
(herr), Brax (dam) mfl. Ni hittar herr 
och dambutiken mittemot varandra 
på Storgatan i Borgholm.
Varmt välkomna! 
Öppet året runt se hemsidan.
Öppet under Skördefesten
Tors-fre 10-20, lör 10-22, sön 10-15 
Storgatan 30+25, Borgholm
0485-100 72
danielsons.se
Vi finns på facebook.

         

    
25. Dockparaden
Årets dockparad blir en stor över-
raskning! Dockorna är formgivna 
och utförda av elever på Kultur-
skolan i Borgholm. I år kommer det 
även att bli dans och musik med 
eleverna! Vi möts senast 19.30 i 
Södra parken (vid Coop). Paraden 
avgår 20.15 längs med Storgatan 
och avslutas i Kai Wieståls park. 
Alla är välkomna att delta. 
Öppet under Skördefesten
Lör ca 20.15
Från Södra parken längs Storgatan 
till Kay Wieståls park, Borgholm

     
26. Drottning Victorias 
Hotell och Vilohem
Besök den Kungliga stiftelsen i 
Borgholm. Här finns det skördefika 
och säsongens sopplunch. Mycket 
av råvarorna är hämtade från vår 
egen trädgård. Restaurangen med 
utsikt över Borgholm och Kalmar-
sund har kvällsöppet. Försäljning 
av egen äppelmust, kakor m m. 
Konstnär Bo Lundwall finns på 
plats. Det går även bra att boka 
logi på hemsidan. Säsong april-
Skördefest.
Öppet under Skördefesten
Tors-lör 11.30-20, sön 11.30-15
Södra vägen 2, 
i Kungsgårdsbacken Borgholm
0485-100 25
dvh.se

         

        
27. Dyestad bygata skördar 
Dyestad Bygata på mellersta Öland 
deltar i år på Öland skördefest. I 
Dyestad bor det ett antal familjer 
som samarbetar med allt ifrån jord-
buk, skogsskötsel, djurhållning, od-
ling samt konstnärliga projekt med 
olika inriktningar. 
Föreningen Kultivator bjuder in er 
att ta del av allt detta i en välsma-
kande, färgrik skördefest som firar 
maten, ullen och Mittlandets unika 
ekosystem under fyra dagar. Under 
hela helgen erbjuds ”Hästtaxi” ge-
nom byn. Med de tre trygga nord-
svenskarna Tussan, Juvel och Frejvid 
kan besökarna åka häst och vagn 
mellan de olika evenemangen.
I Kultdjurhuset som ligger mitt i 
byn, ett kombinerat växthus, fårs-
tall och konsthall kommer vi att ha 
en konstutställning, och i växthuset 
är det försäljning av egenodlade 
blommor och grönsaker, bland an-
nat flera roliga och ovanliga sorter 
av tomat, chili, kålväxter, bönor 
och pumpor. Här blir det också ser-
vering där man får smaka på våra 
grönsaker i olika form. Ekologiska 
delikatesser från Grindmossen/
Öland har försäljning. 
Här kommer du också få möjlighet 
att träffa våra får, alpackor och ås-
nor. Vi spinner ull och tittar på tex-
tilhantverk.
Marlene Lindmark har öppen atel-
jé där hon arbetar med stora och 
små skulpturer i betong, teckning 
och måleri. I hennes utställningsa-
teljé kan man få se hur skulpturerna 
blir till. Utanför ateljén finns bruks-
keramik av Lena Klang Ahlgren 
som också kommer att presentera 
sin nya bok ”Potatis”.ƒ
Arvsfondsprojektet FRAMBO har 
visning av sitt experimenthus på hjul, 
ett så kallat ”Tiny house”. Ett projekt 
där de undersöker framtidens inno-
vativa och hållbara boende. 
Under Konstnatten kommer vi att 
ha filmpub, live musik och skogs-
vandring med hemliga ingredien-
ser. Filmpub 18-19.30
Öppet under Skördefesten
Ons-tors 10-16, 
fre-lör 10-22, sön 10-14
Dyestad bygata, Dyestad

28. Ebbas i Borgholm 
Restaurang Café Bar 
Ebbas i Borgholm ligger utefter 
gågatan i centrala Borgholm. Full-
ständiga rättigheter med en härlig 
trädgård på baksidan. Högsäsong 
öppet 10-23.
Öppet under Skördefesten 
Tors-lör från kl 11
Storgatan 12, Borgholm
070-990 04 06  
ebbas.se 
Vi finns på facebook.

      
29. Edith och Julia B&B
Cafe och restaurang med praliner, 
hembakat, kroppkakor mm.  Rät-
tigheter. Marknad. Uppträdanden. 
Se vårt utbud och öppettider på 
hemsidan. Öppet året runt!
Öppet under Skördefesten
Tors 11-20, fre-lör 11-22, 
sön 11-17 
Högsrumsvägen 1, Rälla
070-555 27 49
edithochjulia.se

 
30. Ellerbergs Tomtar
Välkommen till min verkstad där 
vi tillverkar våra omtyckta får-
skinnstomtar. Kör Järnvägsgatan 
i Färjestaden, sväng norrut vid 
södra Sandåsgatan, vänster vid 
Vitsippegatan och höger in på 
Konvaljgatan o vänster nerför den 
lilla backen.
Öppet under Skördefesten
Fre-lör 10-16, sön 11-16
Julöppet: 13-19 dec 
vard 13-17 lör-sön 10-17.
Övriga tider enligt överenskommelse.
Konvaljgatan 1, Färjestaden
070-286 52 44

31. Esters 
Esters är den personliga butiken 
i Borgholm med en mix av hand-
plockade varumärken. Hos oss hit-
tar du roliga, trendiga och prisvärda 
plagg för både damer och tjejer i 
alla åldrar. Vi har märken som Vila, 
Vero Moda, Cream, Ilse Jacobsen, 
Culture, Pulz, Saint Tropez, Only, 
Soyaconcept, MosMosh, Lois m fl.
Öppet året runt mån-fre 10-18, 
lör 10-14.
Öppet under Skördefesten
Tors-fre 10-20, lör 10-22, sön 10-15
Storgatan 25, Borgholm
0485-480 60
Sommarbutik Ebbas i Löttorp!
esters.se

32. Fastighetsbyrån
Välkommen till Fastighetsbyrån! 
Vi är Ölands marknadsledande 
mäklarföretag. Ska du köpa eller 
sälja? Vi har ett brett utbud över 
hela Öland. Vi finns närmast er i 
Borgholm, Färjestaden och Löt-
torp på Öland. Öppet året runt 
mån-fre 9-17.
Storgatan 1, Färjestaden
0485-345 30 
Södra Långgatan 26A, Borgholm 
0485-779 71 
fastighetsbyran.se

33. Fireside Bryggeri  
i Rälla
Välkommen till Fireside Brewery, 
beläget på vackra Öland i Rälla. 
Vår passion är hantverksöl. Sitt i 
vår Beer-garden och avnjut en god 
egenproducerad öl tillsammans 
med god mat direkt från grillen. 
Varmt välkomna till Fireside!
Se hemsidan för öppettider. Sä-
song april-Skördefest. 
Öppet under Skördefesten
Tors 16-22, fre-lör 14-22 
Idrottsvägen 2, Rälla
070-856 32 20
firesidebrewery.se

RÖDA DELTAGARE ÄR  KONSTNÄRER OCH KONSTHANTVERKARE
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34. Fredriks Bröd & Bakverk
Kvalitet, tradition och nytänkande 
är ledord för bageriet. Här hittar du 
surdegsbullar och kakor av hög kva-
litet. Allt görs med noga utvalda rå-
varor. Vi finns på hamnplanen i Fär-
jestaden. Medlem i White guide. 
Välkomna! Öppet året runt.
Öppet under Skördefesten
Öppetider och info på hemsida/
Instagram/facbook.
Hamnplanen 3, Färjestaden
0485-300 90   
fredriksbrodochbakverk.se

     
35. Fredrikssons 
SMAKGLÄDJE
Välkommen till våra mysiga Smak-
glädjebutiker fyllda med lokalt 
mathantverk! Våra marmelader, 
grillsåser och glögg är Guldmedalj-
vinnare i SM i mathantverk.
Skördefesten vid Sollidens slott, 
Byxelkroks hamn och på Fårets da-
gar på Borgholms slott. Säsongsöp-
pet april-Skördefest.
Öppet under Skördefesten
Tors–lör 11-18, sön 11-16
Solliden, Borgholm
070-444 48 80 fredrikssons.eu

36. Frisören
Frisören i Borgholm. Trendig retro-
salong med välutbildade frisörer.
Öppet året runt mån-fre 8-18, lör 8-15
Storgatan 21, Borgholm 
0485-772 04 
frisoren.com

   

      
37. Fårets Dag 
1985-2022
Södra Kalmar läns Fåravelsfören-
ing hälsar välkommen till Fårets 3 
Dagar på Borgholms Slott. Inne i 
Slottssalar och ute på Borggårdar 
finns utställare från flera av Sveriges 
landskap, alla fokuserade på vad 
som kan skapas av produkter från 
FÅR eller med inspiration av FÅR. 
Calmar Renässansgille vaktar grin-
den med uppklädda medlemmar 
och håller ett historiskt knektläger 
där det handarbetas och lagas mat. 
Här kan du lyssna på berättelser 
från förr, fiskedamm för storfiskare 
och kanske sätts någon stackare i 
skamstocken.   Matservering & Café 
& Fårglass
Se och upplev: fre 13 o sön 12.30 
provsmakning av tacka, föreläsning 

av Stefan Eriksson inom projektet 
exceptionell råvara. FÅRvallning. 
FÅRklippning. FÅRföreningar med 
visingsFÅR. ULL tova. Spinn garn 
av ULL.  FÅRhusinredning. FÅRav-
elsförbundet på plats, bli medlem. 
Ansiktsmålning och glittertatuering 
för barn över 3 år. Historisk guid-
ning. Modevisning med kläder från 
utställare och med det bästa från 
Renässansens epok. 
Svenska FÅR ger oss öppna svens-
ka landskap. Betesmarker ger även 
fåglar, insekter och bin plats och 
förutsättning för liv.  Svensk fårull är 
ett hållbart naturmaterial som inte 
kräver transport över halva jordklo-
tet och är dessutom en förnyelse-
bar resurs. 
Kom och se och lär dig mer om allt 
som fåren kan ge.
Öppningsceremoni varje ny dag 
kl.10.00 Obs! Kassan stänger 1 h 
innan utsatt stängningstid. Gratis 
parkering. 
Entré med kort/Swish. 80:- vuxen, 
barn under 16 år i vuxens sällskap 
gratis. Grupp över 15 personer 70:- 
vuxen, förboka gärna för smidig 
väg in på Slottet
Öppet under Skördefesten 
Fre 10-18, lör 10-18, sön 10-15
Borgholms Slott, Borgholm
070-968 39 68
borgholmslott.se

    

     
38. galleri Bessie
Det ljuva livet finns i galleri bessie 
tavlor, brickor, vykort, mm.
Säsong april-Skördefest. Välkomna!
Öppet under Skördefesten
Tors 10-17, fre 10- sent, 
lör-sön 10-17
Storgatan 9 Färjestaden
070-882 14 01
bessie.se

     

    
39. Galleri Bo Lundwall
Drottning Victorias Hotell 
och Vilohem 
Fåglar, däggdjur och blommor i 
konsten. Mina tekniker är akvarell, 
olja och grafiska blad. Nya frimär-
ken för Åland Post. Välkommen året 
om till min ateljé i Hultsfred.
Öppet under Skördefesten
Tors 11-18, fre 11-22, 
lör 11-21, sön 11-16
Södra vägen 2, Borgholm
070-527 98 24
bolundwall.com

    
40. Galleri Franzke
Premiär! Allt från måleri till batik. 
Även försäljning av retro/antikt.
Välkommen!
Öppet under Skördefesten
Fre 10-23, lör 10-18, sön 10-15
Dörby 222, Dörby
072-231 53 53

    
41. Galleri Mamaso
Konstutställning. Samlingsutställning 
från säsongens utställare 2022.
Säsong april-Skördefest. 
Öppet under Skördefesten
Tors 12-18, fre-lör 12-23, sön 12-15
Trädgårdsgatan 11, Borgholm
070-233 96 76

      
42. Galleri Maskinhallen/
Dyestads Trädgårdsbutik
Välkommen till Hemligheten i byn 
Dyestad. Här finns flera verksam-
heter på samma gård. I Galleri Ma-
skinhallen visar Kenneth Karlsson 
målningar, grafik och skulptur. 
I Trädgårdsbutiken finns trädgårds-
verktyg och trädgårdstillbehör av 
bästa kvalitet och design och ett 
urval av växter som passar säsong-
en. Säsong april-Skördefest. 
Öppet under Skördefesten
Tors 11-18, fre 11-21, 
lör 11-18, sön 11-16
Dyestadsvägen 34, Dyestad
073-595 69 60
gallerimaskinhallen.com

    
43. Galleri Qvistorp
Välkommen till Galleri Qvistorp där 
Ingela Beijer visar målningar i olja 
och akvarell mm. Galleriet är belä-
get i mittlandskogen mellan Sättra 
och Åstad.
Öppet april-Skördefest. 
Öppet under Skördefesten
Tors 11-17, fre 11-21, 
lör 11-17, sön 11-16 
Kvistorpsvägen 17, Qvistorp
076-856 15 12,
galleriqvistorp.se

   
44. Galleri Stall Lindström 
Konstutställning med hästen som 
tema. Varierande tekniker. Utställ-
ning i stallmiljö. Käpphästhopp-
ning för små besökare. Beställ djur-
porträtt till skördefestpris! Magda 
Gajewska och Karolina Lindström.
Öppet under Skördefesten
Fre 10-01, lör 10-20, sön 10-16
Kåtorp 201, Färjestaden
0705598562
mgajewskafotografika.com

      
45. Galleri Stenhallen 
Galleri Stenhallen - konst i all form. 
160 kvm, 12 m takhöjd, mitt Borg-
holm. 2022 genomförs utställningar 
från tidig vår med varierade utställ-
ningar till skördefest med Öländsk 
Samlingsutställning. 
För mer information och öppetti-
der, se FB/IG @galleristenhallen.
Café växtbaserade råvaror, drycker 
och glass. Konstföremål till salu i ser-
veringslokalen. Trädgårdsservering.
För öppettider se FB/IG @teklat-
cafe. Välkomna!
Öppet under Skördefesten
Tors 11-16, fre 10-22, 
lör 10-20, sön 11-16
Storgatan 9, Borgholm
0485-775 30

      
46. Galleri Tinnert 
Arontorp 
Utställning med konstnär Africa 
Coll – blandteknik. Ateljé Ingemar 
Tinnert – akvarell. Konst och konst-
hantverk av väl meriterade konstnä-
rer. Design. Konstnärsmaterial.
Öppet året runt.
Öppet under Skördefesten
Tors 11-17, fre 11-24, 
lör 11-18, sön 11-15
Torslunda 102, Arontorp
070-669 31 11
tinnert.se @galleritinnert

  

47. Gamla Televerket 
Välkomna till oss på GT för att njuta 
av god mat och hantverks pizza 
deluxe och skrolla igenom Ölands 
mest spännande vinlista. Öppet 
året runt på Gamla Televerket. 
Varmt välkomna till oss!
Öppet under Skördefesten
Tors 12-23, fre-lör 12-01, sön 12-23
Västra Kyrkogatan 20 A, Borgholm
076-021 13 08
gtvinochbistro.se

        

    
48. Glas Galleri Vackra Ting
Konstglas och bruksglas från de 
småländska glasbruken; Orrefors, 
Kosta Boda, Orranäs Glasbruk och 
Skruf. Nyheter och fina erbjudande 
under hela Skördefesten!
Säsong april-Skördefest.
Öppet under Skördefesten
Tors 10-18, fre-lör 10-23, sön 10-16
V Kyrkogatan 24, vid torget i 
Borgholm
070-653 89 96. Vi finns på facebook.
Instagram glasgallerivackra
glasgalleri.se

      
49. Glömminge – Backagården
Backagården: Vegocafé. Older-
gaard GlasVind. GLAS & SKULP-
TUR 2022-jurybedömd konst till 
salu. Fridströms konst & glashant-
verk. Förskolan Smultronet, barn-
aktivitet. Drive-in pizzeria med 
försäljning från luckan i det gamla 
mjölkrummet.
Loppis & återbruk av byggmaterial 
i logen. Hantverk till försäljning på 
ladugårdsplanen. Konstgalleri i la-
dugården med ankor som simmar i 
vattenbrunnen.
Hantverksmarknad. Blomstertorg
med plantor och blomgrupper skapar 
samklang på en genuin ölandsgård 
i Glömminge.
För öppettider under året se FB/IG: 
@backagardenoland
Öppet under Skördefesten
Tors 10-18, fre-lör från 
10-sent, sön 10–16
Backagården 3, Glömminge
0485-370 22

   
50. Glömminge 
Hembygdsförening
Glömminge Föreningshus mat- och 
hantverksmarknad.
Handgjorda korgar, stickade vantar 
och islandströjor, smycken, betong. 
Rostig, unik trädgårdskonst av Me-
talByMe. Honung, hembakat, ost-
kakor, sylt och stenugnsbakat bröd.  
Kristina Sundén visar måleri med 
strykjärn sk. encaustic art. Emm´s 
café har öppet. Välkomna till Glöm-
minge backe 10!
Öppet under Skördefesten
Tors 10-18, fre 10-20, lör 10-18
Glömminge backe, Glömminge
073-628 21 16
Fb Glömminge föreningshus

 
51. Glömminge – 
Algutsrums IF
Här har vi lotteriförsäljningen och 
i mån av tillgång även försäljning 
av grönsaker.
Fre/lör är det även korvförsäljning. 
Glömminge Damsektion: I år tes-
tar vi att göra grillspett i bröd. Öp-
pettider i mån av personal.
Öppet under Skördefesten
Tors 10-18, fre 10- 20, lör 10-18
Glömminge backe, Glömminge
Bredvid Stenladan i Algutsrum så 
kommer vi att grilla korv och ha 
fika till försäljning.
Öppet under Skördefesten
Fre 11-20, lör 11-18
Följ oss på facebook och se hem-
sidan. glommingeif.se

 
52. Glömming - PonnyKul
Barn- och familjeaktiviteter på 
grönområdet utanför kyrkan. Ut-
ställare med bla hantverk, blom-
mor, smycken, trädgårdsredskap 
och lite smått och gott. Roligt 
både för stora och små! Det kom-
mer finnas hoppborgar, ponnyrid-
ning, pysselponny – klappa, bor-
sta, gosa med en ponny. 
070-686 26 23. 
Vi finns på facebook.

  
53. Greby Gokart
Familjär gokartbana med kartar för 
alla åldrar. Kraftfulla vuxengokarts, 
lättkörda barnkartar och dubbelkar-
tar för de som vill åka tillsammans-
Skördefesten öppet för drop in. 
Säsongsöppet, se hemsidan.
Öppet under Skördefesten
Drop in lör 11-17. 
Greby. 073-948 82 52
grebygokart.se

  
54. Gärdslösa Prästgård
Välkomna till Gärdslösa prästgård 
– skalden Stagnelius barndoms-
hem! Vi serverar skördefestsoppor 
och kaffe med dopp i fin miljö. 
Marknad och utställning.
Öppet året runt, se hemsidan.
Öppet under Skördefesten
Fre-lör 12-20, sön 12-16
Södra Gärdslösa 8, Gärdslösa
gardslosaprastgard.se
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55. Halltorps Gästgiveri
”House of Foods”
Halltorps Skördebord - vår kökschefs 
eget smörgåsbord i höstens tecken:
Tors-lör 12-21, sön12-15.
Glasstronomi. Egentillverkad 
Gelato och 54 glasscuper: 12-21.
Halltorps delikatessmix, 
Take away låda 90:-
Ölands största delikatessmarknad: 
Tors-lör 10-21, sön 10-15.
Ölands internationella ostmarknad: 
Tors-lör 10-21, sön 10-15.
Blomsterlöksförsäljning:
Tors-lör 10-21, sön 10-15
Öppet under Skördefesten
Tors-lör 10-21, sön 10-15
Öppet året runt!
Landsvägen Halltorp 105, Halltorp
0485-85 000
halltorp.se
Instagram: Halltorpsgastgiveri/ 
facebook: Halltorp

      
56. Handkraft Oasen
Måleri, skulptur, keramik. Annika 
Liepa och Carl-Olof Damm keramisk 
skulptur. Susanne Nyholm och Bibbi 
Spets måleri. Skulpturer och annat 
i en spännande trädgård. Dammar 
med glada koikarpar. För öppettider 
se hemsidan. Välkomna!
Öppet under Skördefesten
Tors 11-17, fre 11-21,
lör 11-22, sön 11-15
Sandgatan 20, Borgholm
076-615 14 13. 
handkraft.oland.com
Följ oss på facebook.

   

  
57. Hantverket
Välkommen till Hantverket i Borg-
holm! Här finner du te i lösvikt och 
nymalet kaffe, även smaksatta kaf-
febönor! Öländsk rapsolja, mar-
melad, och choklad. Vi har ett 
stort utbud av fina kort, ullplädar, 
kuddfodral, dukar och handdukar. 
Tjusiga inredningsdetaljer, ljus, 
servetter, smycken, köksartiklar 
och massor av presenttips!
Öppet året runt.
Öppet under Skördefesten
Tors 10-18, fre, 10-20, 
lör, 10-22, sön, 11-15
Storgatan 23, Borgholm
073-905 88 07
Vi finns på facebook och Instagram.

    
58. Hantverksgalleriet 
i Färjestaden
Butik med unika hantverk.
20 hantverkare under samma tak. 
Trä, textil, smide, skinn, mattor, to-
vat, keramik mm.
Öppet under Skördefesten
Tors 10-16, fre 10-23, 
lör 10-20, sön 10-15
Storgatan 118, Björnhovda, 
Färjestaden
070-632 32 30, 070-897 67 43

     

59. Hasses Hamngrill
Säg ”Hasses” eller ”Hamngril-
len” och precis alla ölänningar 
i alla generationer vet vad du 
pratar om. Vi erbjuder glass, 
hamburgare, gyros och numera 
också supergod pizza! Allt detta 
i ett kanonläge med Kalmarsund 
och Ölandsbron som en magisk 
kuliss. Vi har öppet under hela 
Skördefesten! Du vet väl att du 
kan beställa smidigt med mobilen 
order.hamngrillen.se.
Öppet under hela Skördefesten!
Södra hamnplanen, Färjestaden                                                                                 
0485-303 07

        

  
60. Himla-Gott
Välkomna att skördefesta hos oss 
på Himla-Gott! Vi erbjuder matiga 
mackor med smarriga tillbehör, 
varmrätter, fika och vi har fullstän-
diga rättigheter! 
Mysig uteservering ett stenkast 
från torget!
Öppet året runt!
Öppet under Skördefesten
Från 11.30 till sent
Storgatan 13, Borgholm
0485-58 11 68
himlagottborgholm.se

     
61. Himmelsgården Art
Varmt välkommen till min utställ-
ning i Hemgården där vi, förutom 
konst, säljer hantverk, skinn, korv 
och fika. Kanske vill du även prova 
på att måla?
Varmt välkommen!
Öppet under Skördefesten
Tors-lör 11-21 
Hemgården Långlötmosse 10, 
Långlöt
072-221 41 23
himmelsgarden.se

    
62. Horvan bokkafé och B&B
På Horvan finns hembakat och 
hemlagat. Böcker (både nya och 
återvunna), pappersvaror och lite 
smått och gott! Två rum att hyra, 
inklusive frukost.
Välkommen till en liten oas i Högs-
rum! Säsong april-Skördefest.
Öppet under Skördefesten 
Tors 11-16, fre 11-23, 
lör 11-17, sön 11-14.30
Högsrums bygata 4, Högsrum
070-311 09 77
horvanbokkafe.se

     

   
63. Hotel Skansen
Hotel Skansen har öppet året runt! 
Under skördefesthelgen serverar 
vi a la carte, 3-rätters skördefest-
smeny och skördebuffé. Ni kan 
också komma till oss för en härlig 

hotellfrukost! Lördag kväll har vi live 
musik i vår bistro. Missa inte ett be-
sök i vår prisbelönta whiskykällare 
med över 1200 sorter eller njut av 
en fantastisk spabehandling. Öppet 
året runt se hemsidan.
Öppet under Skördefesten
Tors 7-24, fre-lör 7-01, sön 7-23
Tingshusgatan 1, Färjestaden
0485-305 30
hotelskansen.com
Vi finns på facebook och Instagram.

   
64. Humleboden
Välkommen till Humleboden Art. 
Skulptural rakubränd keramik, tav-
lor mm. Egen import av kläder i fan-
tastiska färger och modeller. Öppet 
året runt se hemsidan.
Öppet under Skördefesten
Tors 12-18, fre -lör 12-sent, 
sön 12-16
Hamnplan 4, Färjestaden
070-015 70 50. humleboden.com

  
65. Högsrums 
Hembygdsförening
Kom och lyssna på öländska skrönor. 
För övriga aktiviteter under året, be-
sök vår hemsida. Välkommen!
Öppet under Skördefesten
Fre 20-23
Högsrums hembygdsgård
Högsrums Bygata 1, Högsrum
073-141 09 88. hembygd.se

   
66. Hökarboden
Butik med lokala produkter som 
rapsolja, öländska ostar, honung, 
knäckebröd och biscotti, äppel-
must, rökt lax, vedrökta korvar. 
Korvkiosk med egentillverkad korv i 
bröd med våra goda tillbehör. 
Säsong april-Skördefest.
Öppet under Skördefesten
Tors 11-16, fre-lör 11-18, sön 11-15
Stora Rörs Hamnplan 7, Stora Rör
070-684 11 43
hokarboden.se

        

  
67. ICA Supermarket 
Almérs
Finns vid Kvarnkungen på land-
borgskrönet i Färjestaden där vä-
garna möts. En ICA Supermarket 
med brett sortiment samt receptfria 
läkemedel. Här handlar du snabbt 
och enkelt med fri parkering. Väl-
kommen till den personliga butiken 
som ger lite mer! Öppet året runt 
alla dagar 7-20. 
Sommaröppet från midsommar-
veckan till sista augusti 7-22.
Björnhovda 116, Färjestaden
0485-393 90
ica.se

        

  
68. ICA Kvantum 
Färjestaden
Allt det goda finns här! Hos oss på 
ICA Kvantum i Färjestaden hittar du 
många öländska produkter. Vi vär-
nar om våra lokala leverantörer och 
erbjuder allt från närodlade primö-
rer till kött från traktens lokala går-
dar. Du finner också ett stort utbud 
av delikatesser & färskvaror, havets 

läckerheter från vår manuella fisk-
disk och nybakat bröd alla dagar i 
veckan.  Njut mer av vårt underbara 
Öland och besök oss på Ölands Köp-
stad, Färjestaden eller handla online!
Hos oss finns: Svenska Spel, ATG, 
Postnord, ICA online.
Öppet året runt alla dagar 7-22.
Ölands Köpstad, Färjestaden
0485-16 08 00
ica.se

        

  
69. ICA Nära Rälla
ICA Nära Rälla tillgodoser den 
kulinariskt intresserade skördefes-
tarens behov. Vi har baguetter, de-
likatesser… listan kan göras lång.
En fräsch butik med det lilla som 
behövs då och då. Vi är apoteks-
ombud.
Vi tar hand om dina spel och tips. 
Öppet året runt se hemsidan.
Rällavägen 29, Rälla
0485-56 52 56
ica.se

        

  
70. ICA Supermarket 
Borgholm
Vi är en fullsortimentsbutik med 
fokus på det lokala. Hos oss hittar 
du ett brett utbud av lokalt produ-
cerade färskvaror och torra varor.
Vi är butiken med det lilla leendet 
vi gläds varje dag att få träffa dig. 
I vår förbutik är vi Svenska Spel-
ombud, ATG-ombud, postombud 
och givetvis har vi ett brett sorti-
ment av receptfria apoteksvaror. 
Vi har helt klimatneutrala kylar 
som går på återvunnen CO2. 
Dessutom är all el vi köper helt 
neutral då den kommer från vind-
kraftverk på Öland.
Öppet året runt 7-22. Sommaröp-
pet 7-23, v 25-v 34.
Storgatan 56, Borgholm
0485-107 74 
icaborgholm.com

     
71. I&I Christina Prütz
Vällkommen till I&I Christina Prütz 
på ny plats! ROSTIGA TANTEN 
har flyttat till HEMLIGHETEN i 
byn Dyestad. Hos oss hittar ni 
järndesign i rost eller blank det 
är ÖLÄNDSKT HANTVERK & DE-
SIGN. Säsong april-Skördefest. Vi 
ses!
Öppet under Skördefesten
Tors 11-18, fre 11-21, 
lör 11-18, sön 11-16
Dyestadsvägen 34, Dyestad
070-238 65 36
i-o-ichristinaprütz.se

72. Iris Poopuu fd Nygren
Utställning i egen ateljé! Visar 
målningar med Ölandsmotiv och 
landskap mm, i olja och akryl. Min 
ateljé finns vid Lindbyvägen 54,
i ”BLÅ STUGAN” inne på gården. 
Parkering finns.
Välkomna!
Öppet under Skördefesten
Tors 13-18, fre 11-20, lör 11-18, 
Sön 11- 15
Lindbyvägen 54, Lindby
0485-56 42 82, 070-490 29 38

 
73. Isgärde Kvarn Ölandsvete
Välkommen till Isgärde Kvarn! Här 
kan du handla KRAV-märkt Öland-
svetemjöl och Rågmjöl året runt. 
Passa på och se när vi maler årets 
skörd och köp mjöl. Självklart har 
vi laddat upp med extra mycket 
nymalet mjöl, men vill du ha större 
kvantiteter är det säkrast att be-
ställa. Mjölluckan längs vägen är 
öppen årets alla dagar, dygnet runt. 
Om den är tom är du välkommen 
att knacka på så hjälper vi dig.
Hoppas vi ses!
Isgärde Bygata 17 B, Isgärde
073-988 82 32
gardensgoda.se/olands-vete
Se hemsidan för aktiviteter!

   
74. Isola Studios
Konstnär Niklas Elgmo visar pågå-
ende och avslutade oljemålningar i 
sin ateljé. 
Ligger nordost om Algutsrum. 
Följ Jordtorpsvägen och skyltning.
Öppet under Skördefesten
Tors 11-18, fre 11-23, 
lör 11-18, sön 11-15
Holmetorp 109, Holmetorp
070-361 66 08
isolastudios.com

    
75. Kackelstugan
Kackelstugan ligger 12 km söder om 
Borgholm i kanten av mittlandsko-
gen. Det är en kringbyggd ölands-
gård där du kan bo, konferera, äta 
och dricka gott i lugn, lantlig och 
inspirerande miljö. Det finns rum, lä-
genheter och drängstuga med olika 
standard. På gården lokalproduce-
ras öl och läsk i Kackelbryggeriet. 
Under Skördefesten har vi ölprov-
ning och visning av bryggeri samt 
livemusik i vår beer garden.
Öppet under Skördefesten
Restaurang och galleri: 
Fre 16-22, lör 12-24
Boka bord: 070-263 24 34
Beer garden: Lör 11-22 
(mer info se hemsida )
Västra Sörby bygata 16 
kackelstugan.com

76. Karl-Es Färg
Förstås finns det färg av alla de slag 
och kulörer för slott och koja. Här 
finns också grejer för den som ska 
städa och feja. Vill man fånga den 
färgsprakande hösten i akvarell eller 
olja så finns här konstnärsmaterial. 
Här finns också allt från tvål till den 
personliga hygienen till de festli-
gaste fina parfymer.
Öppet: mån-fre 10-18, lör 10-14.
Östra Kyrkogatan 17, Borgholm
0485-100 17 happyhomes.se

  
77. Kamera Berlin - 
foton från Öland 
Från det stora till det lilla landska-
pet, ibland sett ovanifrån, året om. 
Havet möter ön, alvar och nära, na-
turens formationer och filurer.
Skyltat från östra landsvägen/925 
strax norr om N Möckleby.
Öppet under Skördefesten
Tors 10-17, fre 10-22, 
lör 10-17, sön 9-14
Strandtorp 202, Strandtorp  
kameraberlin.se
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RÖDA DELTAGARE ÄR  KONSTNÄRER OCH KONSTHANTVERKARE

MELLERSTA ÖLAND Deltagare från A-Ö.  Siffrorna talar om var på kartan du hittar respektive deltagare.

      
55. Halltorps Gästgiveri
”House of Foods”
Halltorps Skördebord - vår kökschefs 
eget smörgåsbord i höstens tecken:
Tors-lör 12-21, sön12-15.
Glasstronomi. Egentillverkad 
Gelato och 54 glasscuper: 12-21.
Halltorps delikatessmix, 
Take away låda 90:-
Ölands största delikatessmarknad: 
Tors-lör 10-21, sön 10-15.
Ölands internationella ostmarknad: 
Tors-lör 10-21, sön 10-15.
Blomsterlöksförsäljning:
Tors-lör 10-21, sön 10-15
Öppet under Skördefesten
Tors-lör 10-21, sön 10-15
Öppet året runt!
Landsvägen Halltorp 105, Halltorp
0485-85 000
halltorp.se
Instagram: Halltorpsgastgiveri/ 
facebook: Halltorp

      
56. Handkraft Oasen
Måleri, skulptur, keramik. Annika 
Liepa och Carl-Olof Damm keramisk 
skulptur. Susanne Nyholm och Bibbi 
Spets måleri. Skulpturer och annat 
i en spännande trädgård. Dammar 
med glada koikarpar. För öppettider 
se hemsidan. Välkomna!
Öppet under Skördefesten
Tors 11-17, fre 11-21,
lör 11-22, sön 11-15
Sandgatan 20, Borgholm
076-615 14 13. 
handkraft.oland.com
Följ oss på facebook.

   

  
57. Hantverket
Välkommen till Hantverket i Borg-
holm! Här finner du te i lösvikt och 
nymalet kaffe, även smaksatta kaf-
febönor! Öländsk rapsolja, mar-
melad, och choklad. Vi har ett 
stort utbud av fina kort, ullplädar, 
kuddfodral, dukar och handdukar. 
Tjusiga inredningsdetaljer, ljus, 
servetter, smycken, köksartiklar 
och massor av presenttips!
Öppet året runt.
Öppet under Skördefesten
Tors 10-18, fre, 10-20, 
lör, 10-22, sön, 11-15
Storgatan 23, Borgholm
073-905 88 07
Vi finns på facebook och Instagram.

    
58. Hantverksgalleriet 
i Färjestaden
Butik med unika hantverk.
20 hantverkare under samma tak. 
Trä, textil, smide, skinn, mattor, to-
vat, keramik mm.
Öppet under Skördefesten
Tors 10-16, fre 10-23, 
lör 10-20, sön 10-15
Storgatan 118, Björnhovda, 
Färjestaden
070-632 32 30, 070-897 67 43

     

59. Hasses Hamngrill
Säg ”Hasses” eller ”Hamngril-
len” och precis alla ölänningar 
i alla generationer vet vad du 
pratar om. Vi erbjuder glass, 
hamburgare, gyros och numera 
också supergod pizza! Allt detta 
i ett kanonläge med Kalmarsund 
och Ölandsbron som en magisk 
kuliss. Vi har öppet under hela 
Skördefesten! Du vet väl att du 
kan beställa smidigt med mobilen 
order.hamngrillen.se.
Öppet under hela Skördefesten!
Södra hamnplanen, Färjestaden                                                                                 
0485-303 07

        

  
60. Himla-Gott
Välkomna att skördefesta hos oss 
på Himla-Gott! Vi erbjuder matiga 
mackor med smarriga tillbehör, 
varmrätter, fika och vi har fullstän-
diga rättigheter! 
Mysig uteservering ett stenkast 
från torget!
Öppet året runt!
Öppet under Skördefesten
Från 11.30 till sent
Storgatan 13, Borgholm
0485-58 11 68
himlagottborgholm.se

     
61. Himmelsgården Art
Varmt välkommen till min utställ-
ning i Hemgården där vi, förutom 
konst, säljer hantverk, skinn, korv 
och fika. Kanske vill du även prova 
på att måla?
Varmt välkommen!
Öppet under Skördefesten
Tors-lör 11-21 
Hemgården Långlötmosse 10, 
Långlöt
072-221 41 23
himmelsgarden.se

    
62. Horvan bokkafé och B&B
På Horvan finns hembakat och 
hemlagat. Böcker (både nya och 
återvunna), pappersvaror och lite 
smått och gott! Två rum att hyra, 
inklusive frukost.
Välkommen till en liten oas i Högs-
rum! Säsong april-Skördefest.
Öppet under Skördefesten 
Tors 11-16, fre 11-23, 
lör 11-17, sön 11-14.30
Högsrums bygata 4, Högsrum
070-311 09 77
horvanbokkafe.se

     

   
63. Hotel Skansen
Hotel Skansen har öppet året runt! 
Under skördefesthelgen serverar 
vi a la carte, 3-rätters skördefest-
smeny och skördebuffé. Ni kan 
också komma till oss för en härlig 

hotellfrukost! Lördag kväll har vi live 
musik i vår bistro. Missa inte ett be-
sök i vår prisbelönta whiskykällare 
med över 1200 sorter eller njut av 
en fantastisk spabehandling. Öppet 
året runt se hemsidan.
Öppet under Skördefesten
Tors 7-24, fre-lör 7-01, sön 7-23
Tingshusgatan 1, Färjestaden
0485-305 30
hotelskansen.com
Vi finns på facebook och Instagram.

   
64. Humleboden
Välkommen till Humleboden Art. 
Skulptural rakubränd keramik, tav-
lor mm. Egen import av kläder i fan-
tastiska färger och modeller. Öppet 
året runt se hemsidan.
Öppet under Skördefesten
Tors 12-18, fre -lör 12-sent, 
sön 12-16
Hamnplan 4, Färjestaden
070-015 70 50. humleboden.com

  
65. Högsrums 
Hembygdsförening
Kom och lyssna på öländska skrönor. 
För övriga aktiviteter under året, be-
sök vår hemsida. Välkommen!
Öppet under Skördefesten
Fre 20-23
Högsrums hembygdsgård
Högsrums Bygata 1, Högsrum
073-141 09 88. hembygd.se

   
66. Hökarboden
Butik med lokala produkter som 
rapsolja, öländska ostar, honung, 
knäckebröd och biscotti, äppel-
must, rökt lax, vedrökta korvar. 
Korvkiosk med egentillverkad korv i 
bröd med våra goda tillbehör. 
Säsong april-Skördefest.
Öppet under Skördefesten
Tors 11-16, fre-lör 11-18, sön 11-15
Stora Rörs Hamnplan 7, Stora Rör
070-684 11 43
hokarboden.se

        

  
67. ICA Supermarket 
Almérs
Finns vid Kvarnkungen på land-
borgskrönet i Färjestaden där vä-
garna möts. En ICA Supermarket 
med brett sortiment samt receptfria 
läkemedel. Här handlar du snabbt 
och enkelt med fri parkering. Väl-
kommen till den personliga butiken 
som ger lite mer! Öppet året runt 
alla dagar 7-20. 
Sommaröppet från midsommar-
veckan till sista augusti 7-22.
Björnhovda 116, Färjestaden
0485-393 90
ica.se

        

  
68. ICA Kvantum 
Färjestaden
Allt det goda finns här! Hos oss på 
ICA Kvantum i Färjestaden hittar du 
många öländska produkter. Vi vär-
nar om våra lokala leverantörer och 
erbjuder allt från närodlade primö-
rer till kött från traktens lokala går-
dar. Du finner också ett stort utbud 
av delikatesser & färskvaror, havets 

läckerheter från vår manuella fisk-
disk och nybakat bröd alla dagar i 
veckan.  Njut mer av vårt underbara 
Öland och besök oss på Ölands Köp-
stad, Färjestaden eller handla online!
Hos oss finns: Svenska Spel, ATG, 
Postnord, ICA online.
Öppet året runt alla dagar 7-22.
Ölands Köpstad, Färjestaden
0485-16 08 00
ica.se

        

  
69. ICA Nära Rälla
ICA Nära Rälla tillgodoser den 
kulinariskt intresserade skördefes-
tarens behov. Vi har baguetter, de-
likatesser… listan kan göras lång.
En fräsch butik med det lilla som 
behövs då och då. Vi är apoteks-
ombud.
Vi tar hand om dina spel och tips. 
Öppet året runt se hemsidan.
Rällavägen 29, Rälla
0485-56 52 56
ica.se

        

  
70. ICA Supermarket 
Borgholm
Vi är en fullsortimentsbutik med 
fokus på det lokala. Hos oss hittar 
du ett brett utbud av lokalt produ-
cerade färskvaror och torra varor.
Vi är butiken med det lilla leendet 
vi gläds varje dag att få träffa dig. 
I vår förbutik är vi Svenska Spel-
ombud, ATG-ombud, postombud 
och givetvis har vi ett brett sorti-
ment av receptfria apoteksvaror. 
Vi har helt klimatneutrala kylar 
som går på återvunnen CO2. 
Dessutom är all el vi köper helt 
neutral då den kommer från vind-
kraftverk på Öland.
Öppet året runt 7-22. Sommaröp-
pet 7-23, v 25-v 34.
Storgatan 56, Borgholm
0485-107 74 
icaborgholm.com

     
71. I&I Christina Prütz
Vällkommen till I&I Christina Prütz 
på ny plats! ROSTIGA TANTEN 
har flyttat till HEMLIGHETEN i 
byn Dyestad. Hos oss hittar ni 
järndesign i rost eller blank det 
är ÖLÄNDSKT HANTVERK & DE-
SIGN. Säsong april-Skördefest. Vi 
ses!
Öppet under Skördefesten
Tors 11-18, fre 11-21, 
lör 11-18, sön 11-16
Dyestadsvägen 34, Dyestad
070-238 65 36
i-o-ichristinaprütz.se

72. Iris Poopuu fd Nygren
Utställning i egen ateljé! Visar 
målningar med Ölandsmotiv och 
landskap mm, i olja och akryl. Min 
ateljé finns vid Lindbyvägen 54,
i ”BLÅ STUGAN” inne på gården. 
Parkering finns.
Välkomna!
Öppet under Skördefesten
Tors 13-18, fre 11-20, lör 11-18, 
Sön 11- 15
Lindbyvägen 54, Lindby
0485-56 42 82, 070-490 29 38

 
73. Isgärde Kvarn Ölandsvete
Välkommen till Isgärde Kvarn! Här 
kan du handla KRAV-märkt Öland-
svetemjöl och Rågmjöl året runt. 
Passa på och se när vi maler årets 
skörd och köp mjöl. Självklart har 
vi laddat upp med extra mycket 
nymalet mjöl, men vill du ha större 
kvantiteter är det säkrast att be-
ställa. Mjölluckan längs vägen är 
öppen årets alla dagar, dygnet runt. 
Om den är tom är du välkommen 
att knacka på så hjälper vi dig.
Hoppas vi ses!
Isgärde Bygata 17 B, Isgärde
073-988 82 32
gardensgoda.se/olands-vete
Se hemsidan för aktiviteter!

   
74. Isola Studios
Konstnär Niklas Elgmo visar pågå-
ende och avslutade oljemålningar i 
sin ateljé. 
Ligger nordost om Algutsrum. 
Följ Jordtorpsvägen och skyltning.
Öppet under Skördefesten
Tors 11-18, fre 11-23, 
lör 11-18, sön 11-15
Holmetorp 109, Holmetorp
070-361 66 08
isolastudios.com

    
75. Kackelstugan
Kackelstugan ligger 12 km söder om 
Borgholm i kanten av mittlandsko-
gen. Det är en kringbyggd ölands-
gård där du kan bo, konferera, äta 
och dricka gott i lugn, lantlig och 
inspirerande miljö. Det finns rum, lä-
genheter och drängstuga med olika 
standard. På gården lokalproduce-
ras öl och läsk i Kackelbryggeriet. 
Under Skördefesten har vi ölprov-
ning och visning av bryggeri samt 
livemusik i vår beer garden.
Öppet under Skördefesten
Restaurang och galleri: 
Fre 16-22, lör 12-24
Boka bord: 070-263 24 34
Beer garden: Lör 11-22 
(mer info se hemsida )
Västra Sörby bygata 16 
kackelstugan.com

76. Karl-Es Färg
Förstås finns det färg av alla de slag 
och kulörer för slott och koja. Här 
finns också grejer för den som ska 
städa och feja. Vill man fånga den 
färgsprakande hösten i akvarell eller 
olja så finns här konstnärsmaterial. 
Här finns också allt från tvål till den 
personliga hygienen till de festli-
gaste fina parfymer.
Öppet: mån-fre 10-18, lör 10-14.
Östra Kyrkogatan 17, Borgholm
0485-100 17 happyhomes.se

  
77. Kamera Berlin - 
foton från Öland 
Från det stora till det lilla landska-
pet, ibland sett ovanifrån, året om. 
Havet möter ön, alvar och nära, na-
turens formationer och filurer.
Skyltat från östra landsvägen/925 
strax norr om N Möckleby.
Öppet under Skördefesten
Tors 10-17, fre 10-22, 
lör 10-17, sön 9-14
Strandtorp 202, Strandtorp  
kameraberlin.se

RÖDA DELTAGARE ÄR  KONSTNÄRER OCH KONSTHANTVERKARE

MELLERSTA ÖLAND Deltagare från A-Ö.  Siffrorna talar om var på kartan du hittar respektive deltagare.

   

78. Kapelludden camping
Kapelludden camping är den triv-
samma campingen med ett  unikt 
läge vid stranden i Borgholm. När 
du bor hos oss har du nära till strand 
och bad ute och inne i Borgholms 
badhus, shopping och nöjen - du 
har nära till allt. Campingen ligger 
ca 300 meter från torget. Välkom-
men att bo vid havet på Kapellud-
den i staden Borgholm! 
Öppet säsong april-Skördefest.
Sandgatan 27, Borgholm
0485-56 07 70
kapelludden.se

     
79. Klockaregården 
i Högsrum
Bonsaiutställning & Byaloppis. 
Beskåda byns Skördefestinstallation.
Öppen kyrka, musik. Fre -23
Fordonsutställning, gräsplanen
framför kyrkan. Lör 10-14
Öppet under Skördefesten
Fre 11-22, lör 10-17
Högsrums bygata 1, Högsrum
070-560 90 43
facebook.com/rallaoland

  
80. Konstmajrundan
KonstMajrundans samlingsutställ-
ning. Måleri, skulptur, textil, grafik, 
glas etc visas av konstnärer från 
mellersta Öland. Hjärtligt välkom-
na till det lilla galleriet mitt i stan. 
Konst i trädgården. Välkomna!
Öppet under Skördefesten
Tors 11-17, fre-lör 11-21, 
sön 11-15
Sandgatan 20, Borgholm
076-615 14 13
konstmajrundan.se

    
81. Konstnärsgillet Mellersta 
Öland / Tiondeladan
Välkommen till konstutställning i 
Tiondeladan i Räpplinge gamla 
prästgård. Konst med måleri, ke-
ramik, skulptur, textil. Medlemmar 
finns även i Legenäs, Bläsinge, Kå-
rehamn, Stenhallen i Borgholm.
Öppet under Skördefesten
Tors 14-18, fre 10-22, 
lör 10-18, sön 10-13
Gamla Äpplerumsvägen 14, 
Räpplinge. 070-716 77 27
konstmellerstaoland.se
Vi finns på facebook.

      

     
82. Lammbutiken 
i Äpplerum
Välkomna till släktgården från 
1600-talet i radbyn Äpplerum. 
Hantverk, möbler & konst i ull, 
lamm- & fårskinn i grå glansiga 
lockar. Fika, lunch samt öländska 
delikatesser i ”Matbon”. Öppet 
året runt.

Öppet under Skördefesten
Tors 10-18, fre 10-20, 
lör 10-16, sön 10-14
Äpplerums Bygata 16, Äpplerum 
070-499 11 49
lammbutikeniapplerum.se

      

83. Lavendel
Välkommen till vår personliga butik. 
Med vårt handplockade sortiment 
från Europas hetaste modemärken 
erbjuder vi både trend, kvalitet och 
och det mer klassiska för kvinnor i 
alla åldrar. Ett urval av våra varumär-
ken: Polo Ralph Lauren, Oui, French 
Connection, Levete ROOM, Filippa 
K, Ida Sjöstedt, Newhouse, Lexing-
ton, Part Two, ICHI och Neo Noir, 
Busnel och By Malene Birger.
Öppet året runt se hemsidan.
Storgatan 21, Borgholm 
0485-104 56    
lavendelborgholm.se

     
84. Lilla Trädgårdsboden                                                                                           
Betonghantverk, fårskinn från Öland,
te, honung från Öland, kryddor & 
handgjorda lyxiga tvålar och tvål-
produkter, div inredningsartiklar. 
Välkommen till Lilla Trädgårdsbo-
den, här finns något för alla.  
Säsong april-Skördefest. Välkommen!
Öppet under Skördefesten
Tors 10-19, fre 10-23, lör 10-19
Linsänkevägen 24A, Isgärde
070-890 19 60

  

    
85. Lily Algutsrum
Hej och välkommen till Lily Alguts-
rum! En liten mysig butik och ett 
växthus som ligger i Algutsrum. Hos 
oss kan du köpa buketter, växter, 
färdiga planteringar,
men även presentartiklar, inredning, 
hantverk och efter säsong lokalpro-
ducerad honung, jordgubbar och 
egenodlade hallon och pumpor.
Hjärtligt välkommen att besöka oss
Öppet under Skördefesten
Tors 9-19, fre 8-sent, 
lör 8-sent, sön 9-19
Algutsrum 194, Algutsrum
072-030 20 39. lilyalgutsrum.se

    
86. Lotta Sjöberg 
keramikverkstad
Välkommen till min keramikverk-
stad/butik. Under Konstnatten 
bjuds det på trevliga överrask-
ningar. Jag skapar såväl bruks- som 
konstkeramik i stengods. Sköna for-
mer och egenutvecklade glasyrer 
ger produkterna karaktär och sätter 
en särskild prägel på sortimentet. 
Under Skördefesten visas min nya 

kollektion samt lite nytt som upp-
märksammar 50-årsfirandet av 
Ölandsbron. Under året bjuder jag 
på prova-på-drejningar. Passa på 
att boka din/er stund med drejning 
i min verkstad. Vi anpassar kursen 
efter önskemål. Både företag och 
privatpersoner är välkomna.
Under Skördefesten träffar ni, som 
alltid, en ny och spännande gäst i 
min ateljé.
Vi ses på Skördefesten.
Verksamhet året runt se hemsidan.
Södra hamnplanen 1, Hamnen, 
Färjestaden. 076-199 32 80
lottaomary.se

    
 

87. Lundgrens garage
Första mötet med en äkta bbq är nå-
got man minns. Smaken, röken och 
de angenäma dofterna stannar kvar. 
Garagets oxbringa tar 20 timmar 
att tillaga och det är värt varenda 
minut. Varje Skördefest presenterar 
vi en ny skördebricka som innehål-
ler en spännande mix av grönsaker 
och kött. Välkommen till vår härliga 
inne- och uteservering mitt i centrala 
Borgholm. Medlem i White guide. 
Öppet från kl 17 alla dagar under 
sommarsäsong.
Öppet under Skördefesten
Fre 17-sent, lör 12-sent
Köpmangatan 18, Borgholm
0485-101 90
lundgrensgarage.se
Vi finns på facebook.

 
88. Magica Dance Art
Magisk dansföreställning i skym-
ningen. Jeanette Winroth uppträ-
der med teatralisk orientalisk mag-
dans. Låt dig svepas med av den 
suggestiva musiken och fångas av 
den kvinnliga energin i upplevel-
sen av denna vackra konstform Se 
facebook för mer information om 
Magica Dance Art. 
Öppet under Skördefesten
Fre 19 på Arbelunda Gammelgård
(Arbelundagatan 22, Löt, 
Köpingsvik)
Lör 19 på Borgholms torg
magicadans.se
Instagram, Youtube & facebook:
Magica Dance Art

 
89. Mellangården 
i Äpplerum
Rum & Frukost, alla rum med pri-
vat wc/dusch. Gården ligger i en 
öländsk radby ”mitt på Öland” med 
djur, natur och kultur utanför dörren.
Näringsrik och god frukost med 
ingredienser från Svenska Bönder, 
självklart med Öländska inslag. 
Tillgång till kök. Frukostservering 
även för dig som inte bor hos oss, 
förbeställning dagen innan.
Äpplerums bygata 12, Äpplerum
070-968 39 68
mellangarden.nu

90. MetalByMe
Rostiga konstskulpturer, träd-
gårdskonst, insekter, galna fåglar 
mm, det mesta tillverkat av åter-
bruksmaterial. Vi finns även på Er-
iksöre bygata under Skördefesten 
se deras öppettider. Välkomna!
Öppet under Skördefesten
Tors 10-18, fre 10-20, lör 10-18
Glömminge backe 10
073-037 45 60
metalbyme.se

   

91. MEZA Restaurang/
Ölhall
Borgholms nya Stadskrog mitt på 
Storgatan. Inspiration från sydeu-
ropa med svensk och medelhavsin-
spirerad vällagad mat med naturligt 
fokus på lokala råvaror. Med under-
rubriken ölhall vill vi framhäva stads-
känslan och de spontana besöken. 
Här serverar vi luncher, a la carté 
och hos oss kan du även beställa 
take away och catering.  För öppet-
tider och menyer besök vår face-
book/Instagram eller ring oss.
Storgatan 19, Borgholm.
070-783 27 37

92. Miniliten
Butik för barn i åldern 0-12 år. Här 
finns barnkläder, accessoarer, trä-
leksaker och babyprodukter. Åter-
försäljare av bl.a. Name It, Viller-
valla, Elodie Details, Kids Concept, 
Didriksons, Lindberg och Jabada-
bado. Öppet året runt mån-fre 10-
18, lör 10-15.
Öppet under Skördefesten 
Tors 10-18, fre 10-20, 
lör 10-22, sön 11-15
Östra Kyrkogatan 11, Borgholm
0485-102 50

         
93. Mittlandsgården
Öppen fårgård med gårdsbutik 
och försäljning av gårdens pro-
dukter som lammskinn, honung, 
grönsaker och hantverk. Visning av 
odlingar, provsmakning honung, 
fårklippning, utställning. Guidad 
visning av bigård.
Öppet under Skördefesten
Tors 11-18, fre-lör 10-18, sön 11-14
Törnbottenvägen 68, Törnbotten
073-708 86 32
mittlandtsgarden.se

     
94. Monica Alskans, Anna 
Lindvall, Kristina Jeppsson 
Konstnärer
Välkommen på konstworkshop med 
inblick och mening för alla som vill. 
Utställning inne och ute, anima-
tion, måleri, glas, textil, skisser och 
magi i ny tappning.
Öppet under Skördefesten
Fre 11-21, lör 10-17, sön 11-15
Sättra 30, Sättra
073-049 43 03
instagram.com/monicaalskans/

95. Monicas Rumsuthyrning
Centralt i Borgholm. Två och tre-
bäddsrum. WC och dusch finns i 
hallen utanför rummet. Gemen-
samt kök och TV-rum.
Nära till shopping och restaurang-
er och sevärdheter. Parkering finns 
på gården.
Tullgatan 12, Borgholm
070-395 45 90
monicasrumsuthyrning.se

  
96. Mormors Bistro
En bistro med ett unikt läge som 
har en rofylld, vacker och oslag-
bar utsikt över Kalmarsund där vi 
serverar rätter med smak av med-
elhavet. Närodlat, ekologiskt samt 
KRAV-märkt står alltid i fokus. Sä-
song april-Skördefest. 
För öppettider se hemsidan/face-
book/Instagram.
Öppet under Skördefesten
Tors 11.30-21, fre 11.30-22,
lör 11.30-21, sön 11.30-16
Stora Rörsvägen 74, Stora Rör
076-144 44 59
mormorsihamnen.se

97. Mormors Pensionat
Strandhagen
Vill du bo, konferera eller ha ditt 
drömbröllop bara ett stenkast från 
strandkanten? Då är Mormors Pen-
sionat Strandhagen rätt ställe för 
dig. Omgivet av ek- och hassel-
skog, gräsytor och promenadsti-
gar. Säsong april-Skördefest.
För öppettider se hemsidan/
facebook/Instagram.
Strandstigen 15, Stora Rör
072-553 35 58
mormorsihamnen.se

  
98. Mormors Stenugns-
bageri och Kaffestuga
En lugn och familjär atmosfär, pre-
cis som det ska vara hos mormor. 
Här kan du njuta av våra välkända 
och nybakade kanel- och karde-
mummabullar men också äta färskt 
surdegsbröd eller annat gott. Vi är 
flerfaldigt nominerade av White 
Guide i kategorin - Årets fikaställe 
samt Årets hållbara Café. På Mor-
mors strävar vi efter att enbart 
arbeta med ekologiska och KRAV-
certifierade produkter.
För öppettider se hemsidan/face-
book/Instagram.
Öppet under Skördefesten
Tors-sön 9-17
Stora Rörsvägen 47, Stora Rör
072-552 68 86
mormorsihamnen.se

99. Möbleri Mittbrodts 
& Inredning
På Slottsgatan 22, ett stenkast från 
Socitetsparken i Borgholm, ligger 
Möbleri Mittbrodts & Inredning, en 
av länets mest omtalade inrednings 
& designbutiker. Inrymd i ett vack-
ert gammalt Borgholmshus uppfört 
kring sekelskiftet 1900. Butiken 
med sina olika rum och en pittoresk 
innergård har mängder med olika 
inredningsföremål och möbler som 
visas från många välkända märken, 
bl a Lexington, Mateus, STHÅL, 
Pappelina. Här tillverkas även kva-
litetsmöbler både för inomhus- och 
utomhusmiljö i olika träslag och 
ofta med inslag av kalksten.
Öppet året runt.
Mån-fre 10-18, lör 10-14
Öppet under Skördefesten
Tors-fre 10-20, lör 10-22, sön 10-15
Slottsgatan 22, Borgholm
0485-122 94
mittbrodts.se
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100. Norra Möckleby
Gårdsbutik  
(gamla brandstationen)
I butiken hittar du potatis, lök och 
ägg från familjen Gottfridssons 
gård, samt öländska bruna bönor, 
ärtor, honung och pumpor. 
Gårdsbutiken ligger 900 m söder 
om N:a Möckleby kyrka.
Öppet året runt se hemsidan.
Norra Möckleby. 070-883 92 33 
norramocklebygardsbutik.se

    
101. Norra Möckleby
konstsällskap
Birgitta: olja, sidenmåleri, blyerts. 
Tina: digitalt måleri. Emma: foto-
konst, teckning, akvarell. Ida: ak-
varell, foto. Christian: bild, form. 
Margareta: textil. Nelson: bakverk.
Jörgen: foto. Fika.
Öppet under Skördefesten
Fre 10-24, lör 10-20, sön 10-14
Bygdegårdsvägen 2, Norra Möckleby
073-575 54 40. Vi finns på facebook.

  
102. Norra Ölands pastorat. 
Borgholms kyrka: Borgholms kyrk-
liga arbetskrets säljer äppelkaka vid 
kyrkan på torget.
Öppet under Skördefesten
Gudstjänst 10. Lör 11-13
Runstens kyrka: Mässa 12
Högsrums kyrka: Gudstjänst 15
0485-153 00
svenskakyrkan.se/norraoland

 
103. Nostalgigaraget Öland
En gedigen samling av Kockum-
emaljföremål, SAAB V4-bilar, ra-
dio- och tevekuriosa, kameror från 
1950-70-talet och mina gamla lek-
saker. Inträde 50 kr/person.
För öppettider och information se
facebook.
Öppet under Skördefesten
Fre 12-20, lör 12-17
Södra Gärdslösa 21. 070-216 39 75

104. Nya Conditoriet
Bageri och conditori med gamla och 
goda traditioner. Slappna av och 
njut en stund av en god smörgås, 
ett läckert bakverk eller bara fika 
med en bulle. Du väljer själv om du 
vill sitta inne eller ute. Köp olivbröd, 
pumpabröd, pumpatårta eller kan-
ske en extragod krans med dig hem. 
Öppet året runt! Varmt välkommen!
Storgatan 28, Borgholm
0485-100 11. nyaconditoriet.se

105. Nyströms Skoaffär
Vi erbjuder skor av hög kvalitet till 
kunder som värdesätter komfort 
och kvalitet tillsammans med bästa 
möjliga service. Vi samarbetar med 
ledande varumärken som Rieker, 
On Cloud, Ecco, Rosa Negra, Mer-
rell, Pomar, Sata, Klaveness, Ara, 
Gabor, Rohde, Scholl, Birkenstock, 

MBT, Canada Snow, Novita och 
Dasia. Butiken är fylld med höstens 
och vinterns skor, kängor och stöv-
lar. Vi rekommenderar vattentäta 
produkter med GoreTex och varm-
fodrat med lammpäls.
Öppet året runt se hemsidan.
Öppet under Skördefesten
Tors-fre 10-20, lör 10-22, sön 10-15
Storgatan 23, Borgholm
0485-100 42
nystromsskor.se

  
106. OKQ8 Borgholm
Välkommen till OKQ8 Borgholm! 
Med marknadens modernaste re-
ningsverk tvättar du din bil miljö-
vänligt hos oss. Vi har nybakade 
bullar och färdiga färska mackor 
7 dagar i veckan. Nu nyrenoverad 
butik med större matutbud. Hyrbi-
lar och släpvagnar hittar du också 
hos oss. Tanka förnybart hos oss 
med med vår nya diesel HVO 100. 
Här står alltid kunden i centrum!
Öppet året runt se hemsidan.
Storgatan 77, vid infarten till
Borgholm
0485-100 60
okq8.se

    
107. Olof Tränk Konstnär
Olof Tränk, utställning av land-
skapsmålningar i olja.
Välkommen till ateljé, trädgård 
och titta gärna in i orangeriet!
Försäljning av plantor och ätbart i 
flaska och burk.
Öppet under Skördefesten
Tors 11-18, fre 11-21,
lör 11-18, sön 11-16
Dyestad Kyrkväg 34, Dyestad
070-847 33 40
facebook Olof Tränk 
Landskapsmålare

  
108. Ostbutiken
Ostbutiken säljer god och väl-
lagrad ost i den storlek och 
smakstyrka som önskas. Vi har de 
flesta lokala producenter represen-
terade i butiken. Skördeosten samt 
Ölandsosts övriga ostar finns i sor-
timentet. 
Öppet under Skördefesten
Öppettider se FB 
@ostbutikenborgholm
Per Lindströms väg 7A, Borgholm
073-989 57 26

      
109. Paradisverkstaden
Paradisverkstaden är en plats för 
keramikälskare, vi har allt för det 
dukade bordet, inredningskera-
mik, krukor fågelbad och skulptu-
rer och härliga textila assessorer. Vi 
önskar besökaren en sinnlig upple-
velse med den Öländska naturen 
som inspirationskälla. Vi bränner 
Raku under bar himmel, vi skulp-
terar i ateljéerna, har nattcafé med 
skördemeny i Caféet med livemu-
sik. Följ oss på insta, se vår hem-
sida, abonnera på vårt nyhetsbrev 
för info. Du hittar oss strax söder 
om Ölandsbron vid infarten till Fär-
jestaden.
Öppet året runt se hemsidan.
Öppet under Skördefesten
Fre och lör kvällsöppet.
Paradisvägen 2, Färjestaden
0485-316 24
paradisverkstaden.se

  
110. Paradisverkstaden
II sortering
I stenladan mittemot hamnplan i 
Färjestaden säljer vi årets 2-sor-
tering från Paradisverkstaden. 30-
50% på Paradisverkstadens priser. 
Så långt lagret räcker! Välkomna! 
Säsongsöppet.
Öppet under Skördefesten
Tors 10-18, fre och lör 10-tills 
elden falnat, sön 10-17
Stenladan mittemot hamnplanen 
i Färjestaden. 070-950 90 04

111. Restaurang Pappa Blå
Restaurang Pappa Blå på Storgatan 
vid Societetsparken, är alltid värt ett 
besök! Pizza och á la carte. Under 
Skördefesten har vi dagens tips. Sä-
songsöppet från påsk till Skördefest. 
För öppettider & meny se hemsida.
Öppet under Skördefesten                                                                                       
Tors-sön 12-21
Storgatan 3 K, Borgholm. 0485-125 01
pappabla.se Vi finns på facebook 
och Instagram. 

112. Restaurang
Trädgårdsgatan 26
Är en kvalitetskrog som erbjuder 
gästerna omtanke och gemyt i den 
lilla restaurangen. Med smaker och 
råvaror från både ön och längre bort 
ger krögaren Jonas Åhman Er en 
inspirerad matupplevelse. Medlem i 
White guide. För mer information se 
hemsidan. (Foto Jesper Arvidsson).
Öppet säsong maj-Skördefesten.
Öppet under Skördefesten
Ons-lör sittning 17.30 & 20.00.            
Trädgårdsgatan 26, Borgholm
0485-772 42. tg26.se

       

  
113. Robertssons
Blommor & Bär
Med skörden i centrum erbjuder 
vi ett rikligt och härligt sortiment – 
hösthallon och pumpa är några av 
de produkter som sätter guldkant på 
vårt höstutbud. Kom in till oss och ta 
del av skörden. Under växtsäsongen 
samsas över 200 blomsorter i varie-
rande färg, form och storlek och med 
skiftande blomningstid i våra växthus.
Här finns också krukodlade kryd-
dörter. Vårt rika utbud erbjuder nå-
got för alla smaker! Ute på friland 
odlar vi bl.a. sparris, jordgubbar, 
hallon och gurka samt blommor, 
som kryssantemun och aster. Un-
der sommaren fylls butikshyllorna 
med hemgjord jordgubbs och 
hallonsylt samt inlagd gurka. Ut-
budet styrs av säsongens tillgång 
på råvaror. I adventstid fyller vi bu-
tiken med mysiga julblommor och 
julgrupper, som sedan följs av ett 
härligt urval av nyårsblommor.

Vi ses hos Robertssons i Björnhovda!
Öppet varje dag ”från pensé till 
pumpa” 8-18.
Öppet under Skördefesten
Tors-sön 8-18
Björnhovdagatan, Färjestaden
0485-300 87
Vi finns på facebook. 

      

   
114. Roland Gross konstnär
Visar målningar och grafik.  Mina 
bilder visar får i olika händelser 
och hur de beter sig liknar ibland 
oss människor.
Öppet under Skördefesten
Fre 10-24, lör 10-17, sön 10-15
Hellnersväg 19, Rälla Tall stugby.
070-547 44 72
konstmajrundan.se

      

      
115. Runstens Gård
Runstens Gård är ett lantbruk 
som har en gårdsbutik. Vid Skör-
defesten finns det fler utställare 
och en matservering.  I gårdsbu-
tiken säljer vi ekologiskt lamm- 
och nötkött, lammskinn, hantverk 
i lammskinn och ett axplock av 
närproducerade varor. 
Öppet året runt lör 11-15. Som-
maren 2022 30/6-13/8 ons-fre 
13-17, lördag 11-15.
Skördefest på Runstens Gård!
Gårdsbutiken: Färskt lammkött, rökt 
får, fryst nötkött, lammskinn mm.
Ekogrönt på Öland: KRAV-odla-
de grönsaker.
Peter & Elin: Pumpor till mat och 
prydnad.
Familjen Berg: Sött – gott – nyt-
tigt för dig och trädgården.
I garaget Annika Lidbergs mös-
sor, tavlor och något fint till din 
frukostbricka.
Servering Gunilla & Birger:
Servering av lammgryta, grillade 
hamburgare och fika. Maten är 
tillagad av produkter från Run-
stens Gård och närområdet.
För barnen: något för barn med 
spring i benen! Välkomna!
Öppet under Skördefesten
Tors 13-17, fre 10-20, 
lör 10-18, sön 10-14
Södra Runstens sjögata 3
0708-56 22 00, 0708-38 13 06
runstensgard.se

 
116. Rälla – Årets Ölandsby
Rällaskogen/Ölands brukshund-
klubb: Hundpromenad: Tors 17 
samling vid ICA.
Rälla skola: Fre 16.30 rektor Hele-
na Stegert bjuder in utomhus och 
berättar om skolan och utomhus-
pedagogiken. Fre 17.30 Kultursko-
lan uppträder vid skolan.
Hela skördefesthelgen: Missa inte 
skolbarnens skördefestkonstverk på 
staketet vid skolan! Lör-sön: besök 
gärna vår fina skolgård och testa 
ABC-gympa på egen hand.

Biblioteket i Rälla: Fre 16-21, väl-
komna in i det nyrenoverade bib-
lioteket! Kl. 19 föredrag om Rälla 
stugby - fd Esseltes semesterby 
med Rolf Danielsson. Meröppet 
hela helgen.
Magiska skogen
Magiska skogen, skapad av barn 
och för barn. Fre 18.30 invigning 
med lykt-tändning.
Välkommen på egen hand hela 
helgen, ett samarrangemang mel-
lan boende, förskolan, kyrkan och 
biblioteket. Skogen mittemot sko-
lan, norr om Högsrumsvägen.
Pumphuset mittemot skolan:
Upplyst Titt-in-installation i pump-
huset. 
Lör 11-15 Försäljning och loppis, 
korvgrillning. Mittemot skolan, gräs-
ytan norr om Högsrumsvägen.
Rälla sporthall: Sön 10-11 Prova 
på barngympa, 19-20 Prova på 
funktionell fysträning, arr HFF:s 
gympasektion.
För mer information om vad som 
händer i Rälla med omnejd under 
Skördefesten och under hela året, 
följ oss på Facebook https://
www.facebook.com/rallaoland/.
Vi finns även på skordefest.nu 

117. Seasalt Kitchen
Skönt häng på hamnplan! Bubblor 
& drinkar i vår utebar! Uteserve-
ring med flera sittplatser!  Härlig 
meny med vår populära skaldjurs-
bräda & Seasalts klassiska bur-
gare! Varmt Välkomna ner till oss!
Öppet alla dagar 12-sent från 
midsommar och Skördefesten!
Södra Hamnplan 5, Färjestaden
0485-50 35 06
Vi finns på facebook. 
 

            

 
118. Sjöbergs Tobak
Välkommen till affären med gam-
maldags atmosfär.
Sjöbergs Tobakshandel har funnits 
i familjens ägo sedan 1944 och är 
välkänd för både ölänningar och tu-
rister. Här hittar du ett stort utbud 
av retroartiklar, nostalgiska bilar och 
i Hugos hörna det mesta för hund 
och katt. Och så förstås tidningar, 
tobak och lotter. Öppet året runt.
Öppet under Skördefesten
Tors 10-18, fre 10-20, 
lör 10-22, sön 11-15
Storgatan 25, Borgholm
0485-100 80

      

 
119. Sjöström Stenförädling
Sjöström Stenförädling bryter och 
bearbetar den öländska kalkste-
nen med stor hantverksskicklig-
het. Vi levererar allt i ölandskalk-
sten för inne- och utemiljöer. Även 
monteringsarbeten utföres. 
Det är vi som vart tredje år spons-
rar minnesstenen till Årets Ölands-
by och i år är det dags igen. 
Kunglig hovleverantör.              
Öppet året runt se hemsidan.
Kalkstensgatan 1, ca 9 km söder om 
Borgholm
0485-56 15 50
sjostromstenforadling.se



Ö L A N D S  S K Ö R D E F E S T  2 0 2 2
4 8

Ö L A N D S  S K Ö R D E F E S T  2 0 2 2
4 9

RÖDA DELTAGARE ÄR  KONSTNÄRER OCH KONSTHANTVERKARE

MELLERSTA ÖLAND Deltagare från A-Ö.  Siffrorna talar om var på kartan du hittar respektive deltagare.

   
100. Norra Möckleby
Gårdsbutik  
(gamla brandstationen)
I butiken hittar du potatis, lök och 
ägg från familjen Gottfridssons 
gård, samt öländska bruna bönor, 
ärtor, honung och pumpor. 
Gårdsbutiken ligger 900 m söder 
om N:a Möckleby kyrka.
Öppet året runt se hemsidan.
Norra Möckleby. 070-883 92 33 
norramocklebygardsbutik.se

    
101. Norra Möckleby
konstsällskap
Birgitta: olja, sidenmåleri, blyerts. 
Tina: digitalt måleri. Emma: foto-
konst, teckning, akvarell. Ida: ak-
varell, foto. Christian: bild, form. 
Margareta: textil. Nelson: bakverk.
Jörgen: foto. Fika.
Öppet under Skördefesten
Fre 10-24, lör 10-20, sön 10-14
Bygdegårdsvägen 2, Norra Möckleby
073-575 54 40. Vi finns på facebook.

  
102. Norra Ölands pastorat. 
Borgholms kyrka: Borgholms kyrk-
liga arbetskrets säljer äppelkaka vid 
kyrkan på torget.
Öppet under Skördefesten
Gudstjänst 10. Lör 11-13
Runstens kyrka: Mässa 12
Högsrums kyrka: Gudstjänst 15
0485-153 00
svenskakyrkan.se/norraoland

 
103. Nostalgigaraget Öland
En gedigen samling av Kockum-
emaljföremål, SAAB V4-bilar, ra-
dio- och tevekuriosa, kameror från 
1950-70-talet och mina gamla lek-
saker. Inträde 50 kr/person.
För öppettider och information se
facebook.
Öppet under Skördefesten
Fre 12-20, lör 12-17
Södra Gärdslösa 21. 070-216 39 75

104. Nya Conditoriet
Bageri och conditori med gamla och 
goda traditioner. Slappna av och 
njut en stund av en god smörgås, 
ett läckert bakverk eller bara fika 
med en bulle. Du väljer själv om du 
vill sitta inne eller ute. Köp olivbröd, 
pumpabröd, pumpatårta eller kan-
ske en extragod krans med dig hem. 
Öppet året runt! Varmt välkommen!
Storgatan 28, Borgholm
0485-100 11. nyaconditoriet.se

105. Nyströms Skoaffär
Vi erbjuder skor av hög kvalitet till 
kunder som värdesätter komfort 
och kvalitet tillsammans med bästa 
möjliga service. Vi samarbetar med 
ledande varumärken som Rieker, 
On Cloud, Ecco, Rosa Negra, Mer-
rell, Pomar, Sata, Klaveness, Ara, 
Gabor, Rohde, Scholl, Birkenstock, 

MBT, Canada Snow, Novita och 
Dasia. Butiken är fylld med höstens 
och vinterns skor, kängor och stöv-
lar. Vi rekommenderar vattentäta 
produkter med GoreTex och varm-
fodrat med lammpäls.
Öppet året runt se hemsidan.
Öppet under Skördefesten
Tors-fre 10-20, lör 10-22, sön 10-15
Storgatan 23, Borgholm
0485-100 42
nystromsskor.se

  
106. OKQ8 Borgholm
Välkommen till OKQ8 Borgholm! 
Med marknadens modernaste re-
ningsverk tvättar du din bil miljö-
vänligt hos oss. Vi har nybakade 
bullar och färdiga färska mackor 
7 dagar i veckan. Nu nyrenoverad 
butik med större matutbud. Hyrbi-
lar och släpvagnar hittar du också 
hos oss. Tanka förnybart hos oss 
med med vår nya diesel HVO 100. 
Här står alltid kunden i centrum!
Öppet året runt se hemsidan.
Storgatan 77, vid infarten till
Borgholm
0485-100 60
okq8.se

    
107. Olof Tränk Konstnär
Olof Tränk, utställning av land-
skapsmålningar i olja.
Välkommen till ateljé, trädgård 
och titta gärna in i orangeriet!
Försäljning av plantor och ätbart i 
flaska och burk.
Öppet under Skördefesten
Tors 11-18, fre 11-21,
lör 11-18, sön 11-16
Dyestad Kyrkväg 34, Dyestad
070-847 33 40
facebook Olof Tränk 
Landskapsmålare

  
108. Ostbutiken
Ostbutiken säljer god och väl-
lagrad ost i den storlek och 
smakstyrka som önskas. Vi har de 
flesta lokala producenter represen-
terade i butiken. Skördeosten samt 
Ölandsosts övriga ostar finns i sor-
timentet. 
Öppet under Skördefesten
Öppettider se FB 
@ostbutikenborgholm
Per Lindströms väg 7A, Borgholm
073-989 57 26

      
109. Paradisverkstaden
Paradisverkstaden är en plats för 
keramikälskare, vi har allt för det 
dukade bordet, inredningskera-
mik, krukor fågelbad och skulptu-
rer och härliga textila assessorer. Vi 
önskar besökaren en sinnlig upple-
velse med den Öländska naturen 
som inspirationskälla. Vi bränner 
Raku under bar himmel, vi skulp-
terar i ateljéerna, har nattcafé med 
skördemeny i Caféet med livemu-
sik. Följ oss på insta, se vår hem-
sida, abonnera på vårt nyhetsbrev 
för info. Du hittar oss strax söder 
om Ölandsbron vid infarten till Fär-
jestaden.
Öppet året runt se hemsidan.
Öppet under Skördefesten
Fre och lör kvällsöppet.
Paradisvägen 2, Färjestaden
0485-316 24
paradisverkstaden.se

  
110. Paradisverkstaden
II sortering
I stenladan mittemot hamnplan i 
Färjestaden säljer vi årets 2-sor-
tering från Paradisverkstaden. 30-
50% på Paradisverkstadens priser. 
Så långt lagret räcker! Välkomna! 
Säsongsöppet.
Öppet under Skördefesten
Tors 10-18, fre och lör 10-tills 
elden falnat, sön 10-17
Stenladan mittemot hamnplanen 
i Färjestaden. 070-950 90 04

111. Restaurang Pappa Blå
Restaurang Pappa Blå på Storgatan 
vid Societetsparken, är alltid värt ett 
besök! Pizza och á la carte. Under 
Skördefesten har vi dagens tips. Sä-
songsöppet från påsk till Skördefest. 
För öppettider & meny se hemsida.
Öppet under Skördefesten                                                                                       
Tors-sön 12-21
Storgatan 3 K, Borgholm. 0485-125 01
pappabla.se Vi finns på facebook 
och Instagram. 

112. Restaurang
Trädgårdsgatan 26
Är en kvalitetskrog som erbjuder 
gästerna omtanke och gemyt i den 
lilla restaurangen. Med smaker och 
råvaror från både ön och längre bort 
ger krögaren Jonas Åhman Er en 
inspirerad matupplevelse. Medlem i 
White guide. För mer information se 
hemsidan. (Foto Jesper Arvidsson).
Öppet säsong maj-Skördefesten.
Öppet under Skördefesten
Ons-lör sittning 17.30 & 20.00.            
Trädgårdsgatan 26, Borgholm
0485-772 42. tg26.se

       

  
113. Robertssons
Blommor & Bär
Med skörden i centrum erbjuder 
vi ett rikligt och härligt sortiment – 
hösthallon och pumpa är några av 
de produkter som sätter guldkant på 
vårt höstutbud. Kom in till oss och ta 
del av skörden. Under växtsäsongen 
samsas över 200 blomsorter i varie-
rande färg, form och storlek och med 
skiftande blomningstid i våra växthus.
Här finns också krukodlade kryd-
dörter. Vårt rika utbud erbjuder nå-
got för alla smaker! Ute på friland 
odlar vi bl.a. sparris, jordgubbar, 
hallon och gurka samt blommor, 
som kryssantemun och aster. Un-
der sommaren fylls butikshyllorna 
med hemgjord jordgubbs och 
hallonsylt samt inlagd gurka. Ut-
budet styrs av säsongens tillgång 
på råvaror. I adventstid fyller vi bu-
tiken med mysiga julblommor och 
julgrupper, som sedan följs av ett 
härligt urval av nyårsblommor.

Vi ses hos Robertssons i Björnhovda!
Öppet varje dag ”från pensé till 
pumpa” 8-18.
Öppet under Skördefesten
Tors-sön 8-18
Björnhovdagatan, Färjestaden
0485-300 87
Vi finns på facebook. 

      

   
114. Roland Gross konstnär
Visar målningar och grafik.  Mina 
bilder visar får i olika händelser 
och hur de beter sig liknar ibland 
oss människor.
Öppet under Skördefesten
Fre 10-24, lör 10-17, sön 10-15
Hellnersväg 19, Rälla Tall stugby.
070-547 44 72
konstmajrundan.se

      

      
115. Runstens Gård
Runstens Gård är ett lantbruk 
som har en gårdsbutik. Vid Skör-
defesten finns det fler utställare 
och en matservering.  I gårdsbu-
tiken säljer vi ekologiskt lamm- 
och nötkött, lammskinn, hantverk 
i lammskinn och ett axplock av 
närproducerade varor. 
Öppet året runt lör 11-15. Som-
maren 2022 30/6-13/8 ons-fre 
13-17, lördag 11-15.
Skördefest på Runstens Gård!
Gårdsbutiken: Färskt lammkött, rökt 
får, fryst nötkött, lammskinn mm.
Ekogrönt på Öland: KRAV-odla-
de grönsaker.
Peter & Elin: Pumpor till mat och 
prydnad.
Familjen Berg: Sött – gott – nyt-
tigt för dig och trädgården.
I garaget Annika Lidbergs mös-
sor, tavlor och något fint till din 
frukostbricka.
Servering Gunilla & Birger:
Servering av lammgryta, grillade 
hamburgare och fika. Maten är 
tillagad av produkter från Run-
stens Gård och närområdet.
För barnen: något för barn med 
spring i benen! Välkomna!
Öppet under Skördefesten
Tors 13-17, fre 10-20, 
lör 10-18, sön 10-14
Södra Runstens sjögata 3
0708-56 22 00, 0708-38 13 06
runstensgard.se

 
116. Rälla – Årets Ölandsby
Rällaskogen/Ölands brukshund-
klubb: Hundpromenad: Tors 17 
samling vid ICA.
Rälla skola: Fre 16.30 rektor Hele-
na Stegert bjuder in utomhus och 
berättar om skolan och utomhus-
pedagogiken. Fre 17.30 Kultursko-
lan uppträder vid skolan.
Hela skördefesthelgen: Missa inte 
skolbarnens skördefestkonstverk på 
staketet vid skolan! Lör-sön: besök 
gärna vår fina skolgård och testa 
ABC-gympa på egen hand.

Biblioteket i Rälla: Fre 16-21, väl-
komna in i det nyrenoverade bib-
lioteket! Kl. 19 föredrag om Rälla 
stugby - fd Esseltes semesterby 
med Rolf Danielsson. Meröppet 
hela helgen.
Magiska skogen
Magiska skogen, skapad av barn 
och för barn. Fre 18.30 invigning 
med lykt-tändning.
Välkommen på egen hand hela 
helgen, ett samarrangemang mel-
lan boende, förskolan, kyrkan och 
biblioteket. Skogen mittemot sko-
lan, norr om Högsrumsvägen.
Pumphuset mittemot skolan:
Upplyst Titt-in-installation i pump-
huset. 
Lör 11-15 Försäljning och loppis, 
korvgrillning. Mittemot skolan, gräs-
ytan norr om Högsrumsvägen.
Rälla sporthall: Sön 10-11 Prova 
på barngympa, 19-20 Prova på 
funktionell fysträning, arr HFF:s 
gympasektion.
För mer information om vad som 
händer i Rälla med omnejd under 
Skördefesten och under hela året, 
följ oss på Facebook https://
www.facebook.com/rallaoland/.
Vi finns även på skordefest.nu 

117. Seasalt Kitchen
Skönt häng på hamnplan! Bubblor 
& drinkar i vår utebar! Uteserve-
ring med flera sittplatser!  Härlig 
meny med vår populära skaldjurs-
bräda & Seasalts klassiska bur-
gare! Varmt Välkomna ner till oss!
Öppet alla dagar 12-sent från 
midsommar och Skördefesten!
Södra Hamnplan 5, Färjestaden
0485-50 35 06
Vi finns på facebook. 
 

            

 
118. Sjöbergs Tobak
Välkommen till affären med gam-
maldags atmosfär.
Sjöbergs Tobakshandel har funnits 
i familjens ägo sedan 1944 och är 
välkänd för både ölänningar och tu-
rister. Här hittar du ett stort utbud 
av retroartiklar, nostalgiska bilar och 
i Hugos hörna det mesta för hund 
och katt. Och så förstås tidningar, 
tobak och lotter. Öppet året runt.
Öppet under Skördefesten
Tors 10-18, fre 10-20, 
lör 10-22, sön 11-15
Storgatan 25, Borgholm
0485-100 80

      

 
119. Sjöström Stenförädling
Sjöström Stenförädling bryter och 
bearbetar den öländska kalkste-
nen med stor hantverksskicklig-
het. Vi levererar allt i ölandskalk-
sten för inne- och utemiljöer. Även 
monteringsarbeten utföres. 
Det är vi som vart tredje år spons-
rar minnesstenen till Årets Ölands-
by och i år är det dags igen. 
Kunglig hovleverantör.              
Öppet året runt se hemsidan.
Kalkstensgatan 1, ca 9 km söder om 
Borgholm
0485-56 15 50
sjostromstenforadling.se

RÖDA DELTAGARE ÄR  KONSTNÄRER OCH KONSTHANTVERKARE

MELLERSTA ÖLAND Deltagare från A-Ö.  Siffrorna talar om var på kartan du hittar respektive deltagare.

           
120. Sollidens Slott
Välkommen på Skördefest på 
Sollidens Slott. Här möter du en 
härligt höstsmyckad slottspark. 
Under skördefesten är det sista 
chansen att se den unika open 
air utställningen av konstnären 
Susanne Demåne samt våra in-
spirationsväxthus av Ernst Kirch-
steiger, Kajsa Vildängen, Paul 
Svensson och Malin Björkholm. Vi 
erbjuder guidade traktorturer till 
fruktträdgården och trädgårds-
landen på de privata delarna av 
området. Det blir även skörde-
meny på Kaffetorpet, special-
guidningar, försäljning av egen 
skörd samt aktiviteter för barnen. 
Handelsbodarna Fredrikssons 
Smak- och skaparglädje samt Ol-
dergaards Glashytta håller också 
öppet. White guide. Hela pro-
grammet hittar ni på solliden.se.             
Öppet under Skördefesten 
Tors-lör 11-18, sön 11-16 
Sollidens Slott, söder om infarten 
till Borgholm. 0485-153 56 
sollidensslott.se

    
121. Stellema Möbler
Hos oss hittar du handgjorda rus-
tika möbler, inredning, lampor, 
trädgårdsmöbler och skulpturer 
i trä som visar det finaste i natu-
rens eget formspråk.
Välkommen till Sättra!
Säsong april-Skördefest.
Öppet under Skördefesten
Tors 11-17, fre 10-24,
lör 10-21, sön 10-17.
Sättravägen 13, Sättra.
076-050 89 98
stellemafurniture.com
Vi finns på facebook.

   

122. Stenladan
Är en gårdsbutik som har öp-
pet året runt, varje årstid har sin 
egen karaktär. Vi säljer gårdens 
och närodlade grönsaker, bär, 
pumpor mm. Butiken har ett 
stort sortiment av lokalproduce-
rade produkter från Wizpings Bi-
odling, Evas kroppkakor & deli, 
Rosas Handel, Havtornsgården, 
Ölandsost, Birgittas Matbord, 
Borgens konserver, Mysingekött 
m fl. Mittemot gårdsbutiken lig-
ger en stor loppis som är full med 
prylar och möbler.
Under Skördefesten finns ett stort 
sortiment av pumpor i alla färger 
och former både till matlagning 
och prydnad, sockermajs, flera 
sorters potatis av olika karaktär.
Vi önskar våra besökare en härlig 
Skördefest på gården!
Välkomna önskar familjen Thern-
ström.
Våra öppettider varierar efter sä-
song, se hemsidan eller ring.
Algutsrum 208, Färjestaden
076-32 777 14
stenladan.se

  
123. Stenugnsbageri Olof
På Stenugnsbageriet Olof i Borg-
holm bakar vi surdegsbröd, bullar 
och kakor med smör, kärlek och 
öländskt lantvetemjöl. Öppet året 
runt. Välkomna!
Följ oss gärna på Instagram.
Öppet under Skördefesten
Tors-lör 8-15
Västra Järnvägsgatan 45, Borgholm
070-678 68 84
stenugnsbagerietolof.se

  
124. Stora Rörs Tennisklubb
Spela padel och tennis i Stora Rör. 
Nyhet för i år: padelbana! Boka 
padel och tennis till bra priser på 
matchi.se.
Öppet året runt!
Tors-sön 8-20
Rörsbergsvägen 1, Stora Rör
073-960 06 01
facebook.com/storarorstk/

  
125. Stora Rörs
Intresseförening 
Välkomna till en utställning med 
Stora Rörs amatörmålare och foto-
grafer en trappa upp i Hamnmaga-
sinet! Välkomna!
Öppet under Skördefesten
Fre 16-22, lör 11-16
Hamnmagasinet, Stora Rör

 
126. Strand Hotell
Vackert beläget vid Borgholms 
gästhamn och med utsikt över Kal-
marsund ligger Strand Hotell.  Un-
der höst, vinter och vår erbjuder vi 
konferensalternativ för både den 
lilla och stora konferensen.  Vi an-
passar oss efter era önskemål vare 
sig det gäller tio gäster eller 300! 
På Restaurang Dockside, precis 
intill gästhamnen, njuter du på för-
sta parkett av internationella rätter 
med öländsk karaktär.
Fre-lör under Skördefesten kommer 
köksmästaren Peter Ekfeldt erbjuda 
skördefestinspirerad mat i vår mat-
sal.  Lördagens Skördefestbuffé är 
klassisk och innehåller mycket av 
säsongens smaker.  Öppet året runt 
se hemsida.
Villagatan 4, Borgholm 
0485-888 88
strandborgholm.se

 

  
127. Störlinge Lantbruks 
& Motormuseum
Museet är ett privat museum 
byggt 2008 med en samling som 
består av runt 2500 föremål. Här 
kan Du uppleva samhällets ut-
veckling under 1900-talet inom 

lantbruk, motorhistoria och ta 
del av en mängd andra vardagli-
ga föremål som fanns i hemmen i 
gången tid. Traktorer, jordbruks-
redskap, motorer, bilar, brand-
bil, lokomobil, mopeder, motor-
cyklar, radio och tv-apparater, 
kameror, projektorer, porslin, 
leksaker, modelljärnväg. En fo-
toutställning och film visar livet 
på landet.
I samlingen finns också en fung-
erande luftvärnsstrålkastare.
Den varierande samlingen tar 
besökarna till en nostalgisk resa 
tillbaka i tiden och blir en upple-
velse för hela familjen. Café med 
goda smörgåsar, kakor och glass.
Försäljning av pumpor mm. 
Öppettider museum och café:
Högsäsong 25/6 - 14/8.
Öppet under Skördefesten
Tors 11-16, fre 11–17,
lör 10–17, sön 10-15
Café från 11.
Störlinge 32, Störlinge
070- 586 72 04
motormuseet.se

128. Sunset Ställplats,
Borgholm
Ställplatsen ligger precis vid havs-
kanten – bara ett stenkast från 
Borgholms gågata med trevliga 
restauranger, barer, butiker och 
caféer. Mellan 1/4-7/11 har du 
tillgång till toaletter, duschar och 
färskvatten. Här finns 33 platser.
Borgholms yttre hamn
borgholmscampingar.se

  
129. Svennes Lada
Gammalt och Nytt. Nyskördat och 
Nybakat. Hantverk: Betong, Väv-
da Ullplädar, Luffarslöjd och Foto. 
Honung, Stickat och Virkat.
Lennart Karlsson, Anders Johansson, 
Ann-Christine Reimbertsson, Gunni 
Reimbertsson, Ann-Sofie Almgren, 
Björn Sandström. Jens Stetter.
Öppet under Skördefesten
Tors 15-19, fre 10-23,
lör 10-20, sön 10-16
Algutsrum 202, Algutsrum
0485-350 33

 
130. Svenska Slottsmässor
Hantverk, Småskalighet & Atmos-
fär. Ca 90 st hantverkare och små-
skaliga matproducenter ställer ut i 
en härlig miljö.  Fri parkering, följ 
skyltar och anvisningar. 
Öppet under Skördefesten
Tors 15-19, fre 10-22, lör 10-20, 
sön 10-14
Gårdsvägen 22, Ekerum 
svenska-slottsmassor.se

   

131. Syskrinet
Inredningsbutik med stort sorti-
ment av varierande slag, allt från 

sybehör till möbler. Vi är återför-
säljare för bl a Artwood, Frejas bo-
ning, Wikholm, Svanefors, Boel & 
Jan, Pagunette, Romo, Villa Nova, 
Grand design, Luxaflex, Kirsch, PR 
Home, THG, Ljungbergs, Basetti, 
Värnamo sängkläder, Woolwick, 
Terra Midi, Klong, Mille Notti, Two 
Faces of Sweden, Himla, Dirty Li-
nen mm. Välkommen till oss!
Öppet året runt.
Trädgårdsgatan 16, Borgholm
0485-121 63
Vi finns på facebook.

132. Sörens 
Restaurang med Sushibar
Sörens på Slottsgatan är sedan ett 
antal år tillbaka restaurang med 
öppet året runt. Kocken Lars Er-
iksson som arbetat på flera kända 
krogar i Stockholm driver Sörens 
tillsammans med sin fru Wang Mei. 
Sörens har stor á la carte-meny, 
vällagad husmanskost och barn-
meny för alla smaker.
Här finns norra Ölands enda sushi-
bar i grannlokalen, vilken har all klas-
sisk sushi du kan tänka dig och även 
andra japanska rätter finns. Vi på Sö-
rens erbjuder Catering till såväl fö-
retag som privatpersoner, vilket går 
att komponera som man vill från vår 
vanliga meny och sushimenyn.
Vi håller restaurangen öppen året 
runt. För mer info, se hemsidan. 
Sommar: Varje dag 11-sent.
Öppet Skördefesten
Tors-sön11-sent
Slottsgatan 21, Borgholm 
0485-459 79
sorensrestaurang.business.site
Ni hittar oss även på facebook &
Instagram!

133. Tack o Bock
Hos oss hittar ni mindre rätter i form 
av olika tapas samt större rätter som 
tex tacos och burgare. Beställ in ett 
gäng olika rätter och dela på hej 
vilt, lite osvenskt så där. Ta någon 
tapas som tilltugg eller kombinera 
ihop en större tapashistoria och 
sangria för en spansk afton! Tacos 
finns i så otroligt många olika kom-
binationer, tex en pankopanerad 
torsk, 24-timmars långkokt fläskkar-
ré, eller veganska alternativ som fri-
terad blomkål. Långkok, mellanrätt, 
veganskt eller blanda som man vill 
för en helkväll! Öppet se hemsidan.
Östra Kyrkogatan 15, Borgholm
070-995 63 59
tackobock.se
Vi finns på facebook och Instagram.

 
134. Togora Gård på
Ekerum / Eriksöre
Värdens bästa BIO Olivoljan, Bal-
samvinäger, egna Kryddblandning-
ar, Oliver och Ramslökspesto! Missa 
inte Togora´s produkter tillverkade 
med passion och kärlek, direkt 
”Från min olivlund till ditt kök”.
Öppet under Skördefesten
Ekerum Tors 15-19, 
fre 10-22, lör 10-20, sön 10-14
Eriksöre Tors 10-18, fre 10-23, 
lör 10-22, sön 10-16
072-002 20 02
togoraolivolja.se

 
135. Torslunda Hembygds-
förening
Öppet hus i kvarnarna i Björnhov-
da. Torslunda Hembygdsförening 
öppnar Kvarnkungen, Drottning-
en och Kronprinsen – Björnhovda 
kvarnrad. Väderkvarnen står i dag 
som en symbol över det öländska 
landskapet där man tidigt började 
utnyttja vinden som kraftkälla för 
att mala säden till mjöl. Bildutställ-
ning, guide/visning av kvarnarna 
samt kaffeservering. Vid ”mal-
börd” (gynnsamma vindar) provar 
vi att mala mjöl i Kronprinsen. Väl-
kommen att träffa och prata med 
Anders Wahlström, sonen till den 
siste mjölnaren i Kvarnkungen-
Ölands största stubbkvarn.
Öppet under Skördefesten
Lör 11-15
Längs väg 136 vid Björnhovda,
Färjestaden
torslunda.com

  
136. Totalförsvar Öland
För sjunde året anordnar den 
ideella föreningen Totalförsvar 
Öland en heldag i totalförsvarets 
tecken i Stora Rörs Hamn.  På 
programmet står bl a fallskärms-
hoppning, ytbärgning med heli-
kopter, Flyguppvisning med JAS 
39 Gripen och Team 50 (en grupp 
SK50 Saab Safir). Totalt minst 36 
avdelningar från militärt och civilt 
totalförsvar. Folk och försvar hål-
ler ett öppet seminarium om om-
världsläget. Hemvärnets musikkår 
spelar under dagen.
Många spännande nyheter även 
i år. För fullständigt program se 
hemsidan. 
Öppet under Skördefesten
Lör 10-16.30
Hamnområdet, Stora Rör
totalforsvaroland.se
Bild: Urban Persson

137. Veranda 
Restaurang & Bar
På gammal fin restaurangmark 
där anrika gamla Restis en gång 
stoltserade i Borgholm ligger 
Veranda Restaurang & Bar med 
Borgholms skönaste uteservering 
och hamnen som närmaste gran-
ne. Här njuter du av god mat och 
dryck i en avslappnad och trivsam 
miljö. I vår lounge kan du njuta av 
goda drinkar, gelato eller annat 
läskande gott. Café och glassbar. 
Italiensk inriktning med napoli-
tansk pizza i fokus.
Varmt välkomna till en familjevän-
lig veranda!
För information och öppettider se
hemsidan, Instagram och face-
book.
Södra Långgatan 2, Borgholm
0485-770 70, 070-783 27 37
nyaverandan.se
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138. Vida Museum &
Konsthall
VIDA är 2000 kvm stort och har 
två permanenta museihallar (Ul-
rica Hydman Vallien och Bertil 
Vallien), tre större och en mindre 
konsthall, en barnhörna, en shop 
och ett café. I VIDAs museibutik 
urval av unikt konstglas och de-
signobjekt som endast finns på 
VIDA. I butiken finns även ett fint 
urval av mode, design, böcker, 
smycken, affischer, grafik samt 
andra konstobjekt. I caféet kan 
man sitta inne eller ute på ter-
rassen och läsa en konstbok el-
ler bara njuta av den fantastiska 
utsikten över Kalmarsund och 
naturreservatet Halltorps Hage. 
Löpande arrangeras konserter, 
event och bröllop. 
Lör 15 konsert med Bröderna No-
rén. Se annons i denna tidning. 
Öppettider och evenemang
se hemsidan.
Landsvägen Halltorp, Halltorp
0485-774 40
vidamuseum.com

139. Villa Ekebo Bed
& Kitchen
Trivsamt boende med självhushåll 
på vackra Villa Ekebo. Flera rum 
för 1-5 personer + 70 m2 lägen-
het. Husdjur tillåtna. Varmt väl-
komna! Säsong april-Skördefest. 
Slottsgatan 31, Borgholm
073-578 27 47
villaekebo.se

140. Villa Ingrid 
Här erbjuds Ölandsbesökaren ett 
charmigt och hemtrevligt boende 
i ett lugnt läge men ändå med 
behagligt gångavstånd till res-
tauranger, hamnen, bad och allt 
annat som Borgholm kan bjuda 
på. Trädgården som är en lugn 
oas med fruktträd och blommor 
ligger lugnt och skyddat och ger 
möjlighet till både avkoppling och 
lek. Låna gärna grillen eller något 
spel. På gatan framför huset kan 
du parkera bilen.
Öppet under Skördefesten
Se hemsidan.
Hantverkaregatan 6, Borgholm 
Telefon: 0485-109 23
villaingrid.se

RÖDA DELTAGARE ÄR  KONSTNÄRER OCH KONSTHANTVERKARE

MELLERSTA ÖLAND Deltagare från A-Ö.  Siffrorna talar om var på kartan du hittar respektive deltagare.

141. Villa Sol bed & break-
fast
Välkomna till Villa Sol! Ett bed & 
breakfast i centrala Borgholm på 
Öland. Vi längtar till att få välkom-
na er till ett boende med mycket 
hjärta och själ. Här ska man ha det 
gott! Hoppas vi ses! /
Maria och Jimmy.
Öppet året runt!
Slottsgatan 30, Borgholm
070-377 55 51
villasol.se

142. Våran Bakgård
En trädgårdsoas mitt i stan med 
gott kaffe, hembakat, käk, super-
goda mackor. Väl utvalt naturvin, 
hantverkscider från Fruktstereo på 
frukt från Österlen helt utan tillsat-
ser och gott hantverksöl. Öppet 
året runt!
Öppet under Skördefesten
Tors 9-18, fre 9-18, 
lör 10-20, sön 10-15
Västra Kyrkogatan 14, Borgholm
073-048 00 65

     
143. X-Wellness by Amor
Studio /
Andersdottergården
Yogamattor, yogakläder, badklä-
der till ir-bastu, sommar- samt 
vinterbad från VACKRALIV yoga. 
Hantverk tillverkat av isländskt 
garn samt linnegarn.
Konsttavlor samt försäljning av
Camilla Beyersdorf.
Öppet under Skördefesten
Tor 11-18, fre 11- sent, 
lör 11 - sent, sön 11-14
Gjuterivägen 37, Strandtorp,
 Algutsrum
070-950 57 93

 
144. Yngdéns Knäcke
Idag bakar Jocke delikatess-
knäcket i 7 olika smaker, samt ett 
julknäcke och ett sommarknäcke. 
Vi bakar även biscotti i 5 olika 
smaker och till jul även en biscotti 
med smak av saffran och choklad. 
Under Ölands Skördefest finns vi 
på Torget i Borgholm och Ost-
festivalen i Mörbylånga. Övriga 
försäljningsställen finns presen-
terade på hemsidan liksom verk-
samheten året runt se.
Produktion Fabriksvägen 3, 
Borgholm.
070-661 09 53
yngdensknacke.se

 
145. ÖK-Varuhall
Välkomna till vår nya möbelhall 
med bla soffor, bäddsoffor, fåtöl-
jer, bord, mattor och armaturer. 
Sängavdelning med sängar i alla 
prisklasser.  Stort sortiment av fri-
tidsmöbler, grillar med tillbehör, 
trädgårdsredskap, husgeråd och 
porslin och mycket mer!
Öppet under Skördefesten 
Tors-fre 9-18, lör 9-16, sön 10-16
Per Lindströms Väg 1, Borgholm
0485-122 32
ok-varuhall.com

   
146. ÖlandsChoklad
More than chocolate. Från att ha 
varit renodlad chokladtillverkare 
så är ÖlandsChoklad så mycket 
mer idag. I vår fabrik i Färjestaden 
tillverkar vi självklart fortfarande 
våra exklusiva, handgjorda prali-
ner och andra chokladprodukter. 
Här gör vi också prisbelönt glass 
av italiensk karaktär och bakar 
pajer, kakor, bakverk, bröd med 
mera. Medlem i White guide.
Vid vårt Hamncafé på Södra 
hamnplan i Färjestaden finner du 
ett 110 kvm stort trädäck där du 
under skuggan av segeltak kan 
njuta en god espresso med chok-
lad till. Här serverar vi också Scroc-
chiarella (en frasigare form av piz-
za) och sallader med tillhörande 
drycker (fullständiga rättigheter). 
Under sommaren och utvalda hel-
ger står grillen öppen där vi til-
lagar hamburgare från hängmörat 
naturbeteskött från Mysinge gård 
på södra Öland, men också vege-
tariska rätter.
På baksidan av Hamncaféet så 
finner ni vår nya ”Glassbar”. Här 
kommer ni kunna njuta glass i 
kulform, som glassdessert, som 
mjukglass och i pinnform. Till det 
så erbjuder vi vin, öl, kaffe och 
läsk. Och för den hungriga så finns 
lättare rätter som passar att även 
ta med sig till stranden.
Ni finner också vår choklad på an-
dra utvalda ställen på ön.
Öppet året runt: Fabrik: mån-fre 
6.30-14. Café: mån-sön 11-18. (se 
hemsida för exakta tider. Ibland 
kvällsöppet).
Högsäsong (sommar): Fabrik: 
mån-fre 8-14. Café/glassbar: 
mån-sön 10-sent.
Öppet under Skördefesten
Tors-lör 10-sent, sön 10-18
Södra Hamnplan, Färjestaden      
0485-310 40/345 15
olandschoklad.se

     
147. Ölands Karameller
Visning av karamelltillverkning socker-
museum, karamellbutik öppettider 
och tider av karamelltillverkning.
Säsong april-Skördefest.
Se våra öppettider på hemsidan 
och facebook! 
Öppet under Skördefesten
Tors 11-17, fre,-lör 11-18, 
sön, 10-15
Bredsättra 6, Bredsättra
0485-751 15
cafe-karamellkokeri-bredsattra.se

 
148. Ölands Köpstad
Skördefest på Ölands Köpstad! 
Här händer det mycket under 
Skördefesten! Våra butiker är 
laddade med heta skördefester-
bjudanden, tävlingar och roliga 
barnaktiviteter som t ex digital 
tipsrunda, ansiktsmålning, fisk-
damm, hoppborg och annat skoj. 
För mer info se hemsidan.
Öppet året runt!
Öppet under Skördefesten 
Tors-fre 10-19, 
lör 10-17, sön 11-17
Brandstationsgatan 11, 
Färjestaden
olandskopstad.se

    
149. Ölands Museum 
Himmelsberga
Välkommen till Ölands Skördefests 
samlingsutställning som öppnar 
lör 24/9 kl 11. Öppet 24-25/9 11-
17. Samlingsutställningen består 
av öländska konstnärer som alla 
har en öppen ateljé under Skörde-
festen. Fri entré till utställningen. 
Hantverksutställning i tre hus, foto-
utställning, barnaktiviteter mm.
Lör  visar Ölands veterantraktor-
klubb äldre maskiner o redskap, 
tändkulemotor och tröskverk. 
Handelsboden är välfylld och i 
Kaffestugan serveras hembakade 
kakor och skördefestmat. 
Säsongsöppet se hemsidan.
Öppet under Skördefesten
Tors 11-17, fre 11-22,
lör 11-19, sön 11-16 
Himmelsberga, Långlöt
073-314 67 04
olandsmuseum.com

 
150. Ölands Pooltak AB
Egen tillverkning av pooltak och 
väderbeständiga utemöbler.
Öppet under Skördefesten
Fre 17-21, lör 10-22, sön 10-14
Industrigatan 1, Färjestaden
070-592 18 38
olands-pooltak.se

 
151. Ölands Turistbyrå
Besök någon av våra turistbyråer 
innan du startar din resa på ön.
På turistbyråerna finns all informa-
tion du behöver. För att boka bo-
ende på Öland se oland.se ring 
eller maila oss. 
Välkommen!
Öppet under Skördefesten
Färjestaden: Tors 9-17, 
fre 9-17, lör 9-15
Borgholm: Tors 10-16, 
fre 10-16, lör 10-15
0485-888 00
Vi finns även på facebook 
och Instagram. 
oland.se

152. Önska
Din lokala butik med köksproduk-
ter - glas - porslin och presenter. 
Hos oss hittar du inspirerande, 
funktionella produkter från Orre-
fors, Kosta Boda, Rörstrand, Iitta-
la, Eva Solo, Bruka m fl. Vi jobbar 
med service, kvalitet och person-
lighet året runt! Vi är butiken som 
erbjuder dig en vackrare vardag! 
Under Skördefesten får vi besök 
av våra leverantörer som visar och 
testar olika köksprodukter. Finfina 
erbjudanden till dig!
Öppet året runt se hemsidan.
Storgatan 34, Borgholmsgallerian
0485-772 85
onska.se
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Välkommen till ett mysigt och skördefestpyntat

BORGHOLM!

                                
       

    
            BORGHOLM

HÄR KAN DU 
Äta gott hos våra välrenommerade restauranger och caféer. 

Strosa och shoppa i våra välsorterade butiker.
En gullig småstad med stort utbud!

www.borgholm.com

KOMMANDE AKTIVITETER 
BONDEMARKNAD 27/8  •  SKÖRDEFEST 28/9-2/10  

MATKVÄLL 14/10 FAMILJEDAG 29/10
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SÖDRA ÖLAND Deltagare från A-Ö.
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RÖDA DELTAGARE ÄR  KONSTNÄRER OCH KONSTHANTVERKARE

 
1. Albrunna Perenner
Vi har ett av södra Sveriges största 
perenna sortiment och under Skör-
defesten visar vi ett urval av kom-
mande nyheter för 2023, med även 
ett stort urval udda blomsterlök 
och mycket annat i plantskoleväg.
Öppet under Skördefesten
Tors-sön 10-18
Albrunna 149, Degerhamn
070-491 87 48
albrunnaperenner.se 

2. Albrunna pumpor
Vi har mängder av pumpor, stort 
sortiment av både mat och pryd-
nadspumpor.
50 sorter! Ett populärt inslag är 
också prydnadsmajs.  Allt är hand-
plockat och från våra egna odling-
ar, även lök och potatis.  
Öppet under säsong till vi inte 
längre har något att sälja. 
Öppet under Skördefesten
Tors-sön 9-18
Albrunna 151, Degerhamn
073-844 12 30

      
3. Allégården Kastlösa 
Välkommen till Allégården Kastlösa 
– När du vill uppleva Södra Öland!
Konstutställningar i Stallet. Kaffe 
med dopp och smörgåsar serveras 
i Prästgården.
Restaurangen serverar Öländsk Lufsa, 
lamm och annat gott. Medlem i
Regional matkultur Öland. 
Utställningar öppet under 
Skördefesten!
Tors 11-18, fre 11-22, lör 10-18
Restaurang öppet
Tors 17-20, fre 12-21, 
lör 12-16, 18-20
Café öppet
Tors 12-16, fre 11-21, lör 11-18
Kastlösa bygata 2, Kastlösa
0485-421 75
kastlosa.se

   
4. Alvarnära
Välkomna till Alvarnära i Kast-
lösa. Här kan du se akvareller. Äta 
Ölandstapas både matiga och 
söta. Njuta av trädgården i höst-
skrud. Välkomna!
Öppet under Skördefesten
Fre 15-22, lör 11-19
Kastlösa 149, Kastlösa
073-501 45 15

 
5. Anneliz Illustration 
Jag heter Anneli Frisk och arbetar 
som illustratör och konstnär. Jag 
jobbar i traditionella tekniker, gär-
na blyerts, tusch och akvarell.
Äntligen har jag lyckat få till en 
aktuell hemsida. Här kommer jag 
att visa upp mina illustrationer och 
vad jag arbetar just för stunden. 
Jag kommer också att lägga upp 
tider för mina kurser som jag dels 
håller i Folkuniversitetets regi i Väs-
terås eller i privat regi på mitt som-
marställe på Öland.
Öppet under Skördefesten
Tors 12-18, fre 12-21,
lör 12-21, sön 10-14
Eriksörebygata 33, Eriksöre
070-696 47 35
artbyanneli.se

   
6. Anette Riphedens 
Läder/ Ribes Fritidsbutik
Beläget i Tävelsrum, där vi tillverkar 
och säljer väskor, portföljer, plån-
böcker, bälten, ryggsäckar, och 
jakttillbehör.
I vår fritidsbutik på 240 m2 erbjuder 
vi, förutom vårt eget sortiment, jakt- 
och fritidskläder från bl.a Fjällräven, 
Pinewood och Beretta. Vi säljer 
nya- och begagnade vapen. Där-
utöver har vi en jaktsimulator där 
bl.a många företag och föreningar 
träffas som ett event, kick-off mm.
Öppet året runt 
mån-fre 10-18, lör 10-14
Öppet under Skördefesten
Tors 10-18, fre 10-24, 
lör 10-18, sön 10-15
Tävelsrum 119, Tävelsrum
0485-364 35
ribes.se

 
7. Anne-Liis Klädbutik
Välkommen till Södra Ölands 
Klädbutik. Vi är den personliga 
butiken med klassiskt mode för 
dam & herr från klassiska märken 
så som Barbour m fl.  Öppet un-
der året se hemsidan. Övrig tid 
ring. Har jag möjlighet så öppnar 
jag för dig =) Varmt välkommen! 
Öppet under Skördefesten
Fre öppet sent,
lör 10-18, sön 10-14
Kastlösa bygata 1, Kastlösa 
070-965 42 95
Öppet under året se hemsida:
anne-liis.se

 
8. Art By Rimsberg 
Konstnären Marie Rimsberg stäl-
ler ut ”Konstnärlig explosion” på 
Studio Wi i vackra Vickleby. Ma-
giska målningar i akryl, akvarell 
och vackra skulpturer. Både inne 
och i trädgården. Välkomna!
Öppet under Skördefesten 
Tors 10-18, fre 10-22, 
lör 10-18, sön 10-14
Vickelby Bygata 14, Vickleby
073-512 58 40
Instagram Art by Rimsberg

    
9. Ateljé 3 Hedin
Välkommen till lustfyllda huset 
med ateljéer och galleri.
Mona Hedin visar textila objekt 
och Pekka Hedin Öländskt måleri.
Sommaröppen ateljé 9 juli - 14 
augusti. Säsong april-Skördefest.
Öppet under Skördefesten
Tors-lör 11-17, sön 11-15
Västerlånggatan 12, Mörbylånga
072-310 51 66
atelje3hedin.se
Vi finns på facebook. 

    
10. Ateljé Anita Hedin
I Galleriet i Slagerstad utställning 
med textila måleriska bilder, även 
måleri i akryl och akvareller mm.
Säsong april-Skördefest.
Välkomna!
Öppet under Skördefesten
Tors-lör 11-17, sön 11-15
Slagerstad 119, Slagerstad
070-554 93 42
anitahedin.info

      
11. Ateljé Himlavid
Ateljé Himlavid på mysiga Bläsinge 
bygata. Konstutställning med olja 
och akvarell, fårskinn, ullhantverk, 
keramik, betong mm. Hembakat 
att köpa med hem. 
Servering: soppa, smörgåsar och 
fika. Välkomna!
Följ mig @himlavid.
Finns även på facebook. 
Öppet året runt. 
Varmt välkomna!
Öppet under Skördefesten
Tors 11-18, fre,11-24,
lör, 11-18, sön, 11-15
Bläsinge 206, Bläsinge
073-350 13 65
ateljehimlavid.blasinge.se

 
12. Ateljé Lusthuset
Christina Roslund 
I min ateljé där Stora Alvaret 
börjar finns mina målningar i olja 
med ”Alvar” himmel och hav.
Välkomna!
Öppet under Skördefesten
Tors 11-18, fre 11-21,
lör 11-18, sön 11-15 
Skarpa Alby 310, Skarpa Alby
073-393 01 71
christinaroslund.se

   
13. Ateljé Nyfiken
Öppen dammträdgård, möbel-
konst och återbruk. Hantverk, 
konstutställning. Under Konstnat-
ten bjuder vi på eldshow. Mer info 
kommer på fb: Ateljé Nyfiken.
Öppet under Skördefesten
Tors 11-18, fre 11-24,
lör 11-18, sön 11-15
Bläsinge bygata 235, Bläsinge 
073-766 99 13
butiknyfiken.se

  
14. Ateljé Peter Nilsson
Akvarellmåleri. Fåglar och land-
skap. Öppet året runt!
Välkommen!
Öppet under Skördefesten 
Tors 11-17, fre 11-24,
lör 11-17, sön 11-16
Mellby 105, Mellby
070-857 62 29
peter-nilsson.com
Vi finns på facebook.

   
15. Atelje Ove Kaneberg
Fotografier. Former, färger, möns-
ter, motljus och magiskt vatten.
Bilder från naturen.
Utskrifter på syrafritt papper.
Öppet under Skördefesten
Tors 11-18, fre 11-24,
lör-sön 11-18
Kastlösa 157, Kastlösa
070-743 09 42
ovekaneberg.com

  
16. Ateljé Slagerstad
Erling Fredriksson, författare och 
konstnär. Jag ger ut mina böcker 
och Ölandsalmanackan, med nytt 
Ölandstema varje år, på eget förlag.
Under sommaren (juni, juli, augusti, 
september) och Skördefesten/
Konstnatten: galleriverksamhet, där 
jag säljer mina tavlor, böcker, al-
manackor, egendesignade brickor, 
skärbrädor, vykort mm. Enklare 

kaffeservering och glassförsälj-
ning samt Tines Loppis finns. 
Resterande del av året jobbar jag 
med teckning, måleri, skrivande, 
bok- och almanackstillverkning. 
Försäljning av mina produkter via 
telefon.
Öppet under Skördefesten
Tors 13-18, fre 13-01,
lör-sön 13-18
Slagerstad 103, Slagerstad
0485-440 04
ateljeslagerstad.se

    
17. Ateljé Sockerbruket
Välkommen till Ateljé Sockerbruket 
i Mörbylånga!
Skulptur, måleri, keramik, foto 
och blandteknik.
För öppettider se hemsida.
Öppet under Skördefesten
Alla dagar, fre öppet till 23
Köpmangatan, Mörbylånga
070-247 65 30
adnerform.se

     

     
18. Ateljè Timo Horne
Här hittar du de populära och tok-
roliga koltrastarna! Årets julklapp 
KONSTALMANACKA 2023, stor-
lek A3. Stort urval akvareller och 
gicléetryck med fågelholkar och 
koltrastar. Nytt för i år är olje- och 
akrylmåleri i återvunna
foto- och guldramar. Köp direkt i 
ateljé, 30% lägre pris än på gal-
lerier och utställningar. Handla 
tryggt med Swish, Mastercard/
Visa, kontant eller Klarna.
Webshop happynatureshop.com
Instagram och facebook.
Öppet under Skördefesten
Tors 10-18, fre 10-24, lör 10-17
Kastlösa 177, Kastlösa
070-799 05 18 
timohorne.se

 
19. Bellas Stenlada
Välkommen till Bellas Stenlada! Vi 
har ett utvalt sortiment inom an-
tikt, vintage & gardenalia. 
Älskar du vackra saker, besök oss! 
Birgitta & Jörgen. 
Säsong maj-2 okt.
Öppet under Skördefesten
Tors 10-17, fre 10-00,
lör 10-20, sön 10-15
Affärsgatan 11, Stora Frö 
073-323 32 85 

SÖDRA ÖLAND Deltagare från A-Ö.  Siffrorna talar om var på kartan du hittar respektive deltagare.

Här börjar delen för:

Deltagarna i Ölands Skördefest från söder om Färjestaden - södra udden
Deltagarna är placerade från norr till söder i bokstavsordning. Varje del för sig: Norra, Mellersta, Södra

Vad betyder symbolerna?

 Boende/Camping/Ställplats

 Familj

  Guidade turer

  Gårdsbutik

  Handelsträdgård

  Konsthantverk

  Konst & Kulturkväll fredag

 Konstnatt fredag

 Konstnär i egen ateljé

  Konstutställning/Foto/Museum

 Marknad

  Mat & Dryck

   Shopping

  Upplevelser/Underhållning

 Öländska produkter

  Öppen Gård

  Öppen Trädgård

Vad betyder symbolerna?

   

 

  

Konstnärsgillet Mellersta Öland

Åkerbokonstnärerna

Föreningen Konstmajrundan

Södra Ölands Konstnärsgille

Norra Ölands Konstrunda



Ö L A N D S  S K Ö R D E F E S T  2 0 2 2
5 4

RÖDA DELTAGARE ÄR  KONSTNÄRER OCH KONSTHANTVERKARE

SÖDRA ÖLAND Deltagare från A-Ö.   Siffrorna talar om var på kartan du hittar respektive deltagare.

   
20. Bengtstorps Musteri
2022 finner ni oss utanför Mysinge 
Kött, Bårby. Vår gård ligger ett 
stenkast från Mysinge Kött. Här 
producerar vi årligen vår egen äp-
pelmust, men vi har även lamm-
uppfödning. Under skördedagarna 
har ni möjlighet att köpa äppel-
must och lammskinn till bra pris. I 
butiken hos Mysinge Kött finner ni 
vårt lammkött.
Varmt välkomna!
Öppet under Skördefesten
Tors 13-18, fre 10-19, lör 10-18, 
sön stängt
Mysinge, Mörbylånga
073-984 40 13

     
21. Betongmakeriet Q
Här hittar ni betongföremål för 
hemmet & trädgården. Blomstöd, 
krukor, fågelbad, ljuslyktor mm. 
Även solcellsfontäner och torkade 
kryddor från trädgården mm. 
Säsong april-Skördefest. 
Se facebook för öppettider.
Välkomna!
Öppet under Skördefesten!
Tors 11-18, fre 11-21,
lör 11-19, sön 11-17
Degerhamnsvägen 62,
Södra Möckleby i korsningen
ner mot Degerhamn
076-948 67 88

 
22. BiBiButiken
Egentillverkat konsthantverk av be-
tong, unika naturtrogna frukter och 
grönsaker, som pumpor, lök och 
äpplen. Fåglar i olika former, ljussta-
kar samt även textilier och mycket 
annat. Välkomna! Se oss även på 
instagram @bibiprodukter.
Öppet under Skördefesten
Tors 10-19, fre 10-24,
lör 10-19, sön 10-16
Kastlösa 197, Kastlösa
073-939 96 12
bibiprodukter.se

23. Birgitta Augustine
Konstnär
Målar förenklade landskap i olja. 
Mina målningar tillkommer ge-
nom teckningar och skisser, därav 
de förenklade målningarna. 
Känslig inför landskapet står jag 
alltid frågande.
Öppet under Skördefesten
Ateljé, Ossians väg 1, Karlevi
070-926 77 54

   
24. Bittas Ateljé,
bed och breakfast
Konstnär i egen ateljé, målar i olja. 
Mest vyer från Öland.
Bed & breakfast. 
Öppet under Skördefesten! 
Tors 10-18, fre 10-23,
lör 10-22, sön 10-15
Karlevi bygata 1, Karlevi
070-235 99 91

   
25. Biverksamheten Lilla Frö
Välkomna till en av Ölands bäst be-
varade radbyar och vår fina gård. 
Här hittar ni keramik, honung från 
egen bigård och utställning av som-
riga akvareller. Vi har också ett litet 
fik med soppa o paj.
Öppet under Skördefesten
Fre 11-24, lör 11-18, sön 10-15
Lilla Frö 106, Lilla Frö
070-564 75 23

     
26. Blå Kulan, galleri
och silversmedja
Ädelsmeden Karlheinz Sauer visar 
smycken och corpusarbeten, ljus-
stakar, dosor, kannor. 
Allt handsmitt, designat och hand-
gjort av Karlheinz Sauer.
Öppet under Skördefesten
Tors 11-16, fre 11-21, lör-sö  11-16
Köpmangatan 13, Mörbylånga
070-873 73 59
Vi finns på facebook.

   
27. bodenBoden-konstrum
Utställning av konst och hantverk.
Pia Lindström-Stenholm PIAS HUS 
- ställer ut bilder i akryl, ett färg-
sprakande måleri med naturen 
som inspirationskälla.
Lena Palmgrens uttrycksfulla skulp-
turer av hästar.
Egendesignat hantverk i smide och 
tråd, allt från egen verkstad och en 
hel del annat av Göran Adolfsson.
Öppet under Skördefesten
Fre 13-sent, lör 10-18, sön 10-14
Affärsgatan 13, Stora Frö
(en mil söder om Färjestaden)
070-359 33 68
bodenBoden-konstrum finns på
facebook.

    
28. Brickband.Museum
Textilt kulturarv i världsarvet. Muse-
um för brickband. Nysydda, hållba-
ra inredningsdetaljer i butiksdelen. 
Fredag på Kulturkvällen: 
”BrickbandsHits & Berättelse” 
19 - livemusik med kaffe 80 kr.
Öppet under Skördefesten
Tors 15-18, fre 15-18 + 19-21
(konsert), lör-sön 12-15 
Södra Möcklebyvägen 30 
072-330 04 65
Brickband.Museum

  
29. Byboden Bläsinge
Yvonne Bergqvist Gladkonst.
Björn Jäderås skulptur, smycken
och konsthantverk.
Cissi Svärdström skulptur och
installationer.
Monika Brinkenfeldt poesi.
Öppet under Skördefesten
Fre 11-24, lör 11-18, sön 11-15
Bläsinge 209, Bläsinge
070-553 24 23 
bjk.g.se

       
30. Capellagården
Välkommen till anrika Capellagår-
den - skola för gestaltande arbete 
och ett av Ölands stora besökmål. 
Här finns en karaktäristisk atmosfär 
som kommer fram på ett alldeles 
särskilt sätt under dessa tidiga höst-
dagar. Vandra runt i trädgården, se 
utställningar eller handla hantverks- 
och trädgårdsprodukter. Köket ser-
verar under helgen mat på höstens 
råvaror och kaffepannan står redo. 
Under fredagsnatten kommer lju-
set, dofterna och formerna skapa 
olika upplevelser. Under lördagen 
och söndagen kan du också besöka 
Capellagårdens verkstäder.
Öppet under Skördefesten
Ons-tors 10-17, fre 10-24, 
lör-sön 10-16 
Vickleby bygata 25, Vickleby 
0485-361 32
capellagarden.se

   
31. Drottning Öda
Ställplats med nytt servicehus. 
Pentry 2 duschar 3 toaletter, vat-
tenpåfyllning, gråvattentappning, 
latrintömning. 8 platser med el, 10 
platser utan el. Två nybyggda rum 
med hotellstandard. Vacker solned-
gång mot Alvaret. Till havet 600 m.
Välkommen även till vår nyöpp-
nade restaurang. Där serverar vi 
husmanskost, Ál a carte och fika. 
Säsong april-Skördefest.
Öppet under Skördefesten
Tors 12-15 fre -lör 12-20, sön 12-15
Össby 208, Össby
0730-64 40 16 
drottningoda.com

   
32. Eco by StrandNära
Ett litet, naturskönt & miljöcer-
tifierat ekohotell i skandinavisk 
badhotellstil, med charmig träd-
gårdsmiljö i idylliska omgivningar. 
Ett stenkast från havet med bad & 
långa strandpromenader kan du 
fly vardagen och njuta i lugn & ro 
hos oss.
Eco by StrandNära är långt mer 
än en plats att bo på. Det är mest 
av allt en stämning och ett hem, 
som välkomnar sina gäster på ett 
ödmjukt och avslappnat sätt. Vi 
bryr oss om gästen och fokuse-
rar på stilla ro, god ekologisk mat 
och den behagliga, vackra omgiv-
ningen.                                               
Vid bestämda tillfällen varje år ser-
verar vi ekologiska middagar efter 
säsong. 
Alla våra rätter tillagas från grun-
den med ekologiska råvaror från 
vår egen ekoodling och från loka-
la ekoodlare. Medlem i Regional 
matkultur Öland och White guide. 
Vår servering är KRAV-certifierad 
på nivå 3, listad i White Guide 
och 360 Eat Guide. Öppettider & 
bokning: strandnara.com. Endast 
förbokning.
Dansbanevägen 3, Sandbergen,
Stora Frö. 0485-366 00
strandnara.com

    
33. Eksaker
Ljugarbänkar & presenter mm i ek, 
självplock & försäljning av som-
marblommor & grönsaker. Vi finns 
i byn FÖRE Eriksöre!!! Ölands tro-
ligen EKs-klusivaste ställe?!
Se hemsidan för öppettider.
Öppet året runt.
Öppet under Skördefesten 
Tors 10-16, fre 9-00,
lör 10-18, sön 10-16
Runsbäck 201, Färjestaden
070-512 31 56
eksaker.se

  
34. Eketorps Borg
Sveriges enda återuppbyggda 
fornborg, mitt i södra Ölands 
världsarv, alldeles intill signaturle-
den Mörbylångaleden.
I borgen finns återuppbyggda hus 
från både järnålder och medeltid. 
I museet finns en utställning om 
Ölands fornborgar samt Barnens 
museum, där Du kan titta på Ulme 
på Eketorp, sitta i hövdingens tron 
och tyda runor mm.
Ny Världarvsutställning vid entré-
byggnaden, där det även erbjuds 
fika, öländskt konsthantverk och 
en konstutställning.
eketorpsborg.se.
Öppet från påsklov till höstlov. 
Eketorpsborg på facebook och
Instagram. Eketorp 
0485-479 90 eketorp.se

      

  
35. Eksgården Krog & Rum
Varmt välkommen till oss på Eks-
gården i Gårdby, det lilla gårdsho-
tellet mitt i södra Ölands odlings-
landskap och granne med det 
stora Alvaret.
Under Skördefesten har vi fika 
mellan 10-16. I matsalen serverar 
vi en satt gårdsmeny från kl 17, 
bordsbokning till middagen är ett 
krav. Vi har även öppet för boen-
de hela helgen och tar emot bok-
ningar både via vår hemsida och 
på info@eksgarden.com.
Öppet under Skördefesten 
Tors-lör 10-21, sön 10-16
Gårdby 149, Gårdby 
070-746 06 70
eksgarden.com

 
36. Erikssons pumpor i 
Tävelsrum
Erikssons i Tävelsrum, öster om 
Kåtorp mot Gårdby. 
Här finns prydnadspumpor och 
stora pumpor. Här inhandlar du 
pumpor genom självbetjäning.
Pumporna presenteras på vår sten-
mur.
Tävelsrum 127, Tävelsrum 
0485-381 81

      

        

 
37. Eriksöre Bygata
Vi som bor i denna underbara by 
öppnar upp våra hus och trädgår-
dar till förmån för målare, kera-
miker, fotografer och olika konst-
hantverkare som träsnidare och 
smeder. Här möts du av en mång-
fald kultur i olika former men även 
ett starkt musik- & motorintresse.
Våra grönsaksodlare erbjuder sina 
lokalt odlade produkter över disk 
som potatis, lök och pumpor i alla 
former och färger sida vid sida 
med ett flertal olika matställen 
som erbjuder Er sina specialiteter 
såsom grillat, Langos, stekt ström-
ming, sallader, kroppkakor och 
kaffe med hembakat.
Bygatan är 250 m lång med en här-
lig natur, offentliga toaletter och 
mycket goda parkeringsmöjligheter, 
även för husbilar.
Öppet under Skördefesten 
Tors 10-18, fre 10-23,
lör 10-22, sön 10-16 
Eriksöre Bygata, Eriksöre 
eriksore1.se

    
38. Finominos
Eriksöre Kulturkavalkad
Posters, hantverk, fårskinn, böck-
er, cd/vinyl, akvarell, fika och live 
spelning.
Öppet under Skördefesten
Fre 11-24, lör 11-17
Majsvägen 5, Eriksöre stugby
070-682 98 08 
instagram.com/finominos/
finominos.se

      

   
39. Formgiveriet
PG Olsson och Haidi Björk arbetar 
med keramik, textil och glas. Både 
för ert hem och offentlig miljö.
Vi skapar brukskonst till nytta och 
skönhet. Välkommen!
Öppet säsong varje dag. 
Öppet under Skördefesten
Tors 10-17, fre 10-21, lör-sön 10-17
Lilla Brunnby 117, Stenåsa
070-794 26 06 
formgiveriet.nu

   
40. frifastform i Grönhögen
Vi finns i Medborgarhuset.
Korg - Hantverk - Måleri - Glas -
Textil - Ull - Fantasi.
Öppet under Skördefesten
Fre 10-24, lör 10-18
Medborgarhuset i Grönhögen 145
070-877 55 98
frifastform.se
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RÖDA DELTAGARE ÄR  KONSTNÄRER OCH KONSTHANTVERKARE

SÖDRA ÖLAND Deltagare från A-Ö.   Siffrorna talar om var på kartan du hittar respektive deltagare.

   
20. Bengtstorps Musteri
2022 finner ni oss utanför Mysinge 
Kött, Bårby. Vår gård ligger ett 
stenkast från Mysinge Kött. Här 
producerar vi årligen vår egen äp-
pelmust, men vi har även lamm-
uppfödning. Under skördedagarna 
har ni möjlighet att köpa äppel-
must och lammskinn till bra pris. I 
butiken hos Mysinge Kött finner ni 
vårt lammkött.
Varmt välkomna!
Öppet under Skördefesten
Tors 13-18, fre 10-19, lör 10-18, 
sön stängt
Mysinge, Mörbylånga
073-984 40 13

     
21. Betongmakeriet Q
Här hittar ni betongföremål för 
hemmet & trädgården. Blomstöd, 
krukor, fågelbad, ljuslyktor mm. 
Även solcellsfontäner och torkade 
kryddor från trädgården mm. 
Säsong april-Skördefest. 
Se facebook för öppettider.
Välkomna!
Öppet under Skördefesten!
Tors 11-18, fre 11-21,
lör 11-19, sön 11-17
Degerhamnsvägen 62,
Södra Möckleby i korsningen
ner mot Degerhamn
076-948 67 88

 
22. BiBiButiken
Egentillverkat konsthantverk av be-
tong, unika naturtrogna frukter och 
grönsaker, som pumpor, lök och 
äpplen. Fåglar i olika former, ljussta-
kar samt även textilier och mycket 
annat. Välkomna! Se oss även på 
instagram @bibiprodukter.
Öppet under Skördefesten
Tors 10-19, fre 10-24,
lör 10-19, sön 10-16
Kastlösa 197, Kastlösa
073-939 96 12
bibiprodukter.se

23. Birgitta Augustine
Konstnär
Målar förenklade landskap i olja. 
Mina målningar tillkommer ge-
nom teckningar och skisser, därav 
de förenklade målningarna. 
Känslig inför landskapet står jag 
alltid frågande.
Öppet under Skördefesten
Ateljé, Ossians väg 1, Karlevi
070-926 77 54

   
24. Bittas Ateljé,
bed och breakfast
Konstnär i egen ateljé, målar i olja. 
Mest vyer från Öland.
Bed & breakfast. 
Öppet under Skördefesten! 
Tors 10-18, fre 10-23,
lör 10-22, sön 10-15
Karlevi bygata 1, Karlevi
070-235 99 91

   
25. Biverksamheten Lilla Frö
Välkomna till en av Ölands bäst be-
varade radbyar och vår fina gård. 
Här hittar ni keramik, honung från 
egen bigård och utställning av som-
riga akvareller. Vi har också ett litet 
fik med soppa o paj.
Öppet under Skördefesten
Fre 11-24, lör 11-18, sön 10-15
Lilla Frö 106, Lilla Frö
070-564 75 23

     
26. Blå Kulan, galleri
och silversmedja
Ädelsmeden Karlheinz Sauer visar 
smycken och corpusarbeten, ljus-
stakar, dosor, kannor. 
Allt handsmitt, designat och hand-
gjort av Karlheinz Sauer.
Öppet under Skördefesten
Tors 11-16, fre 11-21, lör-sö  11-16
Köpmangatan 13, Mörbylånga
070-873 73 59
Vi finns på facebook.

   
27. bodenBoden-konstrum
Utställning av konst och hantverk.
Pia Lindström-Stenholm PIAS HUS 
- ställer ut bilder i akryl, ett färg-
sprakande måleri med naturen 
som inspirationskälla.
Lena Palmgrens uttrycksfulla skulp-
turer av hästar.
Egendesignat hantverk i smide och 
tråd, allt från egen verkstad och en 
hel del annat av Göran Adolfsson.
Öppet under Skördefesten
Fre 13-sent, lör 10-18, sön 10-14
Affärsgatan 13, Stora Frö
(en mil söder om Färjestaden)
070-359 33 68
bodenBoden-konstrum finns på
facebook.

    
28. Brickband.Museum
Textilt kulturarv i världsarvet. Muse-
um för brickband. Nysydda, hållba-
ra inredningsdetaljer i butiksdelen. 
Fredag på Kulturkvällen: 
”BrickbandsHits & Berättelse” 
19 - livemusik med kaffe 80 kr.
Öppet under Skördefesten
Tors 15-18, fre 15-18 + 19-21
(konsert), lör-sön 12-15 
Södra Möcklebyvägen 30 
072-330 04 65
Brickband.Museum

  
29. Byboden Bläsinge
Yvonne Bergqvist Gladkonst.
Björn Jäderås skulptur, smycken
och konsthantverk.
Cissi Svärdström skulptur och
installationer.
Monika Brinkenfeldt poesi.
Öppet under Skördefesten
Fre 11-24, lör 11-18, sön 11-15
Bläsinge 209, Bläsinge
070-553 24 23 
bjk.g.se

       
30. Capellagården
Välkommen till anrika Capellagår-
den - skola för gestaltande arbete 
och ett av Ölands stora besökmål. 
Här finns en karaktäristisk atmosfär 
som kommer fram på ett alldeles 
särskilt sätt under dessa tidiga höst-
dagar. Vandra runt i trädgården, se 
utställningar eller handla hantverks- 
och trädgårdsprodukter. Köket ser-
verar under helgen mat på höstens 
råvaror och kaffepannan står redo. 
Under fredagsnatten kommer lju-
set, dofterna och formerna skapa 
olika upplevelser. Under lördagen 
och söndagen kan du också besöka 
Capellagårdens verkstäder.
Öppet under Skördefesten
Ons-tors 10-17, fre 10-24, 
lör-sön 10-16 
Vickleby bygata 25, Vickleby 
0485-361 32
capellagarden.se

   
31. Drottning Öda
Ställplats med nytt servicehus. 
Pentry 2 duschar 3 toaletter, vat-
tenpåfyllning, gråvattentappning, 
latrintömning. 8 platser med el, 10 
platser utan el. Två nybyggda rum 
med hotellstandard. Vacker solned-
gång mot Alvaret. Till havet 600 m.
Välkommen även till vår nyöpp-
nade restaurang. Där serverar vi 
husmanskost, Ál a carte och fika. 
Säsong april-Skördefest.
Öppet under Skördefesten
Tors 12-15 fre -lör 12-20, sön 12-15
Össby 208, Össby
0730-64 40 16 
drottningoda.com

   
32. Eco by StrandNära
Ett litet, naturskönt & miljöcer-
tifierat ekohotell i skandinavisk 
badhotellstil, med charmig träd-
gårdsmiljö i idylliska omgivningar. 
Ett stenkast från havet med bad & 
långa strandpromenader kan du 
fly vardagen och njuta i lugn & ro 
hos oss.
Eco by StrandNära är långt mer 
än en plats att bo på. Det är mest 
av allt en stämning och ett hem, 
som välkomnar sina gäster på ett 
ödmjukt och avslappnat sätt. Vi 
bryr oss om gästen och fokuse-
rar på stilla ro, god ekologisk mat 
och den behagliga, vackra omgiv-
ningen.                                               
Vid bestämda tillfällen varje år ser-
verar vi ekologiska middagar efter 
säsong. 
Alla våra rätter tillagas från grun-
den med ekologiska råvaror från 
vår egen ekoodling och från loka-
la ekoodlare. Medlem i Regional 
matkultur Öland och White guide. 
Vår servering är KRAV-certifierad 
på nivå 3, listad i White Guide 
och 360 Eat Guide. Öppettider & 
bokning: strandnara.com. Endast 
förbokning.
Dansbanevägen 3, Sandbergen,
Stora Frö. 0485-366 00
strandnara.com

    
33. Eksaker
Ljugarbänkar & presenter mm i ek, 
självplock & försäljning av som-
marblommor & grönsaker. Vi finns 
i byn FÖRE Eriksöre!!! Ölands tro-
ligen EKs-klusivaste ställe?!
Se hemsidan för öppettider.
Öppet året runt.
Öppet under Skördefesten 
Tors 10-16, fre 9-00,
lör 10-18, sön 10-16
Runsbäck 201, Färjestaden
070-512 31 56
eksaker.se

  
34. Eketorps Borg
Sveriges enda återuppbyggda 
fornborg, mitt i södra Ölands 
världsarv, alldeles intill signaturle-
den Mörbylångaleden.
I borgen finns återuppbyggda hus 
från både järnålder och medeltid. 
I museet finns en utställning om 
Ölands fornborgar samt Barnens 
museum, där Du kan titta på Ulme 
på Eketorp, sitta i hövdingens tron 
och tyda runor mm.
Ny Världarvsutställning vid entré-
byggnaden, där det även erbjuds 
fika, öländskt konsthantverk och 
en konstutställning.
eketorpsborg.se.
Öppet från påsklov till höstlov. 
Eketorpsborg på facebook och
Instagram. Eketorp 
0485-479 90 eketorp.se

      

  
35. Eksgården Krog & Rum
Varmt välkommen till oss på Eks-
gården i Gårdby, det lilla gårdsho-
tellet mitt i södra Ölands odlings-
landskap och granne med det 
stora Alvaret.
Under Skördefesten har vi fika 
mellan 10-16. I matsalen serverar 
vi en satt gårdsmeny från kl 17, 
bordsbokning till middagen är ett 
krav. Vi har även öppet för boen-
de hela helgen och tar emot bok-
ningar både via vår hemsida och 
på info@eksgarden.com.
Öppet under Skördefesten 
Tors-lör 10-21, sön 10-16
Gårdby 149, Gårdby 
070-746 06 70
eksgarden.com

 
36. Erikssons pumpor i 
Tävelsrum
Erikssons i Tävelsrum, öster om 
Kåtorp mot Gårdby. 
Här finns prydnadspumpor och 
stora pumpor. Här inhandlar du 
pumpor genom självbetjäning.
Pumporna presenteras på vår sten-
mur.
Tävelsrum 127, Tävelsrum 
0485-381 81

      

        

 
37. Eriksöre Bygata
Vi som bor i denna underbara by 
öppnar upp våra hus och trädgår-
dar till förmån för målare, kera-
miker, fotografer och olika konst-
hantverkare som träsnidare och 
smeder. Här möts du av en mång-
fald kultur i olika former men även 
ett starkt musik- & motorintresse.
Våra grönsaksodlare erbjuder sina 
lokalt odlade produkter över disk 
som potatis, lök och pumpor i alla 
former och färger sida vid sida 
med ett flertal olika matställen 
som erbjuder Er sina specialiteter 
såsom grillat, Langos, stekt ström-
ming, sallader, kroppkakor och 
kaffe med hembakat.
Bygatan är 250 m lång med en här-
lig natur, offentliga toaletter och 
mycket goda parkeringsmöjligheter, 
även för husbilar.
Öppet under Skördefesten 
Tors 10-18, fre 10-23,
lör 10-22, sön 10-16 
Eriksöre Bygata, Eriksöre 
eriksore1.se

    
38. Finominos
Eriksöre Kulturkavalkad
Posters, hantverk, fårskinn, böck-
er, cd/vinyl, akvarell, fika och live 
spelning.
Öppet under Skördefesten
Fre 11-24, lör 11-17
Majsvägen 5, Eriksöre stugby
070-682 98 08 
instagram.com/finominos/
finominos.se

      

   
39. Formgiveriet
PG Olsson och Haidi Björk arbetar 
med keramik, textil och glas. Både 
för ert hem och offentlig miljö.
Vi skapar brukskonst till nytta och 
skönhet. Välkommen!
Öppet säsong varje dag. 
Öppet under Skördefesten
Tors 10-17, fre 10-21, lör-sön 10-17
Lilla Brunnby 117, Stenåsa
070-794 26 06 
formgiveriet.nu

   
40. frifastform i Grönhögen
Vi finns i Medborgarhuset.
Korg - Hantverk - Måleri - Glas -
Textil - Ull - Fantasi.
Öppet under Skördefesten
Fre 10-24, lör 10-18
Medborgarhuset i Grönhögen 145
070-877 55 98
frifastform.se

RÖDA DELTAGARE ÄR  KONSTNÄRER OCH KONSTHANTVERKARE
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41. Fröken Frankenstein
Med en passion för choklad starta-
des det lilla chocolateriet i Gårdby. 
Här tillverkas exklusivt handgjord 
choklad av finaste råvaror. Serve-
ring i trädgården fre & lör vid fint 
väder. Plus gästutställare.
Öppet året runt!
Öppet under Skördefesten
Tors 14-18, Fre 14-sent,
lör 11-18, sön stängt
Gårdby 166, Gårdby 
070-752 20 54
Jag finns på Instagram.

    
42. Galleri Blå Porten
Program för Skördefesten se vår 
hemsida samt följ oss på facebook 
Galleri Blåporten. Välkomna!
Säsong april-Skördefest.
Öppet under Skördefesten
Tors 12.30-17, fre 12.30-22,
lör 12.30-21, sön stängt
Alby 123, Alby
076-315 18 15
blaporten.se

  
43. Galleriet i Garaget 
Grönhögen
Eva Dillners abstrakta måleri är 
som en resa i Kosmos och Moder 
Jord. Yrkesverksam konstnär & 
författare som specialiserat sig på 
kreativa & terapeutiska processer 
för inspiration & transformation. 
Säsong april-Skördefest.
Öppet under Skördefesten
Tors-lör 11-17, sön 11-15
Nybovägen 15, Degerhamn
(mitt emot Medborgarhuset
i Grönhögen)
073-386 43 64
evadillner.com

    
44. Galleri Fågelform 
Adam Hedin med
Ulrika Skog 
Adam Hedin och Ulrika Skog visar 
Måleri, grafik och skulptur. Konst-
natten i ”Pumpa och Ståt”, skulp-
tural ljusinstallation. Varmt välkom-
na! Säsong april-Skördefest. 
Öppet under Skördefesten
Tors 10-18, fre 10-00, lör-sön 10-18
Kastlösa 116, Kastlösa
073-360 01 40 
adamhedin.com

 
45. Gammalsbygården
Välkommen till Gammalsbygården.
En unik gammal lantgård från 1850-ta-
let som hälsar er med ett överdåd av 
rosor, fina kalkstensbyggnader och 
fridfull miljö. Hos oss får själen ro.
Välkomna!
Öppet april-Skördefest. 
Gammalsby 114, Gammalsby
0485-66 30 51
gammalsbygarden.se

 
46. Grönhögens stugby
Bo i Grönhögens Stugby under 
Skördefesten! Vacker omgivning 5 
km norrut från Ottenby på västra 
sidan på södra Öland. Stugor på 
26 kvd med 3-4 bäddar med egen 
toalett, dusch, kök och möblerad 
altan. Säsong april-Skördefest.
Syrénvägen 2, Grönhögen
070-387 62 62
gronhogensstugby.se

47. Guldfågeln AB
Matglädje är guld värt. Guldfå-
geln är ett familjeägt företag och 
Ölands största privata arbetsgi-
vare.
Specialerbjudande: Grillade kyck-
lingdelar 6 kg/kartong endast 
149:-/st & Buffalo Wings 6 kg/
kartong endast 199:-/st (gäller 
endast under Skördefesten). OBS! 
Begränsad tillgång.
Vår kyckling är 100% svensk, vilket 
betyder att den är född uppvuxen 
och förädlad i Sverige. Vår kyckling 
har växt upp på ett etiskt sätt med 
omsorg om klimat, miljö, hälsa och 
djurhållning.
Öppet under Skördefesten
Tors 12-18, fre 10-20,
lör 10-17, sön 10-15 
Trollhättevägen 35,
söder om Mörbylånga
0485-495 40
guldfageln.se 

 
48. Gårdby Slöjd
Hantverk från medeltid till nutid! 
Gårdby Slöjd finns på södra Öland 
där vi har vår verkstad och butik. 
Inspirationen hämtar vi från med-
eltida hantverk och traditionell 
svensk hemslöjd.
Säsong april-Skördefest. 
Öppet under Skördefesten
Tors 11-18, fre 11-24,
lör 11-18, sön 11-16
Gårdby 157, Gårdby 
070-617 41 14
instagram.com/gardbyslojd/

 
49. Haga Park Camping
& Stugor
Haga Park Camping & Stugor er-
bjuder en naturskön familjecam-
ping, stugby och vandrarhem. Här 
finns aktiviteter för hela familjen 
och med Ölands storslagna natur in 
på knuten finns möjligheter till oför-
glömliga upplevelser. 
Alldeles intill oss ligger Haga Parks 
barnvänliga badstrand, också vida 
känt som paradis för vindsurfing 
och andra vattensporter. Haga Park 
Camping & Stugor är en perfekt ut-
gångspunkt för Skördefestens eve-
nemang på södra Öland. Boka ert 
boende på hagapark.se och följ oss 
på facebook.com/hagapark. 
Öppet säsong april-okt.
Öppet under Skördefesten 
Ordinarie mån-sön 8-21. 
Campingvägen 2, Haga Park 
0485-360 30 
hagapark.se 
Vi finns på facebook.

 
50. Hellbergs Lin
Vi finns i Mellstaby. Försäljning av 
äkta linoljefärger, träoljor, rå eller 
kokt linolja. 
Äkta dalbränd tjära eller furutjära A, 
linoljekitt, målarpenslar, balsamter-
pentin, hudvårdsprodukter, rengö-
ringsmedel mm.
Rum och frukost hela året, á 250 kr/
pers i dubbelrum, 300 kr/pers i en-
kelrum.
Mellstaby 111, Mellstaby
0485-66 30 67, 073-065 37 22
hellbergslin.se

    

   
51. Hotell Magasin1                                                                      
Vi är ett litet familjärt åretruntöppet 
hotell i Mörbylånga hamn. Under 
sommaren och Skördefesten har 
vår restaurang öppet. Till Skörde-
festen ser vi fram emot spännande 
evenemang inne och i trädgården.  
Välkomna att äta och bo hos oss.
Medlem i Regional Matkultur Öland.
Öppet året runt!
Öppet under Skördefesten
Tors 12-21, fre 12-23,
lör 12-22, sön 12-16
Järnvägsgatan 1, Mörbylånga
0485-408 10
hotellmagasin1.se

          

52. ICA Nära Grönhögen
ICA Nära Grönhögen har ett brett 
sortiment där du finner det mesta 
du behöver till vardags och till fest. 
Vi har även cykeluthyrning. Svens-
ka Spel. Vi är ombud för Apoteket 
och Systembolaget.
Öppet året runt se hemsidan. 
Hamnvägen, Grönhögen 
0485-66 10 09
ica.se

          

53. ICA Nära Skansen
Gemytlig livsmedelsbutik med 
stor fokus på öländska delikates-
ser så som kött, korv, lök, bönor, 
honung, kryddor, drycker, knäck-
ebröd med mera. Mer information 
hittar du på hemsidan. 
Öppet året runt 7-20
Köpmansgatan 21, Mörbylånga
0485-401 05          
ica.se

 

  
    

 
54. Irene Hallström 
Ställer ut egna akvarellmålningar i 
min ateljè utmed väg 136 i Kastlösa. 
Allt i original.
Öppet under Skördefesten
Tors 10-18, fre 10-22,
lör 10-18, sön 11-15
Kastlösa 167, Kastlösa
076-033 03 31
irenehallstrom.n.nu

 
55. Irene Leijon Konstnär
TEXTIL KONST I STORA FRÖ
Textilkonstnär Irene Leijon visar texti-
la bilder. Öppen ateljé under Ölands 
Skördefest. Övrig tid under året öp-
pet när ni vill och jag kan.
Varmt välkomna!
Öppet under Skördefesten
Tors-lör 10-18, sön 10-15
Skräddaregatan 3, Stora Frö
070-224 48 18
ireneleijon.se

  

   
56. J.A.G.S Museum
Välkommen till Gustaf-Jons värld 
av naivistiska träskulpturer och sni-
dade möbler, en unik kulturskatt 
på Ölands sydöstra sida!  Johan 
August Gustafsson 1852 - 1932, 
var bonde, bärgare, uppfinnare 
och framför allt självlärd och ori-
ginell bildhuggare. Fler än hundra 
av hans föremål finns samlade i ett 
vackert, museum i Segerstad. 
2022 års sommarutställning:
Träkonsthantverk av David Carl, 
”Skedar som konst”
Öppet: 26 – 28 aug ons-sön 
11-17.  Sept: lör-sön 11-17.
Vi gör gärna guidade visningar för 
grupper.
Öppet under Skördefesten 
Tors-lör
(för Skördefesttider se hemsidan)
Segerstad 118, Segerstad 
070-583 65 83
jagsmuseum.se

 
57. Jeanette Wåhlstrand 
Keramik
Välkommen till min lilla utställnings-
lokal i Stora Frö, eller varför inte kika 
in i verkstaden? Jag visar keramiska 
skulpturer i form av truliga barn och 
en och annan egensinnig tant.
Öppet under Skördefesten
Fre 17-sent, lör 10-18, sön 11-15
Malmgatan 6, Stora Frö
072-743 77 70
jeanettewahlstrand.se

 
58. Kalinka Lingarn
Textilateljé med garn, stickat och 
vävt samt keramik från Lina Hallin 
keramik. Välkomna!
Öppet under Skördefesten
Tors-lör 11-17, sön 11-15
Bårby 133, Mörbylånga 
070-783 88 12
Instagram kalinka_yarn och linahal-
lin_keramik
karinoberg.se

  
59. Kalkstenens bnb
Välkommen till Kalkstenens b&b. 
Utställningen Buren av Vingar
med Karl Lindeborg.
Öppet under Skördefesten
Tors 11-18, fre 11-23,
lör 11-18, sön 11-15
Köpmangatan 10, Mörbylånga
070-633 02 91
kalkstenensbnb.se

    
60. Kalm taste of Öland
Välkommen till en öppen ölands-
gård från 1800-talet mer stora od-
lingar, mathantverk, servering av 
mat från gården och trädgårdscafé 
med hembakade godsaker.
Öppet under Skördefesten
Fre 11-sent, lör 11-17, sön 11-
Kastlösa 106, Kastlösa
0703-41 83 84
@kalmtaste

   
61. Kastlösa bygata 
Vi på bygatan
Välkommen till Kastlösa bygata!
På dessa gatunummer finner du:
15 Textil Med Egna Händer
16 Antikt & Ölandfoto
26 Trämorfars Snickeri
28 Skulptur och Bilder
Öppet under Skördefesten 
Tors 10-17, fre 10-22, 
lör 10-17, sön 10-14
Kastlösa bygata Kastlösa

  
62. Kastlösa gamla skola
Kom och upplev en salig bland-
ning av keramik och konst i en 
underbar miljö. Vi älskar att skapa 
med färg, form & struktur. Låt vår 
kreativitet inspirera dig!
Vi har pop-up workshop lör & sön!
Öppet under Skördefesten 
Fre 10-24, lör 10-18, sön 10-14
Kastlösa Alvargata 4, Kastlösa
070-937 59 29

  
63. Kastlösa Glashytta
Är belägen i den lilla byn Kastlösa 
på södra Öland. Här tillverkar vi 
konst- och bruksglas i egen unik 
design.  Gör en utflykt till världs-
arvets hjärta och besök glashyttan 
med det lilla extra. Öppet högsä-
song alla dagar 10-17.
Övriga tider ring för information. 
Öppet under Skördefesten 
Tors 10-17, fre 10-24,
lör 10-21, sön 10-16 
Väg 136 Kastlösa 
0485-66 58 11
kastlosaglashytta.se

 
64. Kamerala villan
SOL OCH HAV
Landskapsmålningar av Per Ekström 
och Oscar Hullgren ställs ut i Kame-
rala villan.
Vernissage: 30 sept kl 13.
Arrangör: Per Ekströmsällskapet
Öppet under Skördefesten
Fre-sön 12-16
Köpmangatan, Mörbylånga

 
65. Kattmakaren /
Eriksöre bygata
Försäljning av egenproducerade 
Svenska Vindsnurror på bygatan i 
Eriksöre.
Tillverkade av rostfritt stål - tål väder 
o vind. Obs! Ingen import från Kina 
el Tyskland, utan endast SVENSKA 
produkter. Finns i form av Hjärta, 
Klot och ”Droppe”.
Jättefina kristallspiraler som kan 
hänga utomhus året om. 
Perfekta ”ge bort” presenter. 
Jag finns i Sölvesborg året om. 
Beställ även på min webbsida.
Öppet under Skördefesten
Tors 10-18, fre 10-23,
lör 10-22, sön 10-16
Eriksöre bygata
070-536 04 37
kattmakaren.se
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66. Konstgalleri Ateljé 
Alvaret
Se våra mångsidiga målningar av 
abstrakt, modernt mm. 
Målar i olja, akryl och pastell.
Vi finns i Kastlösa längs väg 136. 
Gunilla Svensson och Bo Emnevik 
hälsar er Välkomna!
Ordinarie öppet under säsong:
mån-fre 10-18, lör-sön 10-16. 
Öppet under Skördefesten
Tors 10-18, fre 12-24,
lör-sön 10- 16
Kastlösa 150, Kastlösa
Bo 070-886 49 99, 
Gunilla 073-392 66 46 

 
67. Kullagårdens Konst-
ateljé Eriksöre
Försäljning av konst med olika tek-
niker, så som: Akryl, Akvarell och 
tavlor målade med vax/strykjärn/
blandteknik. Bosatt i Småland med 
egen ateljé och gästar Eriksöre un-
der skördeveckan.
Öppet under Skördefesten
Tors 10-18, fre 10-23,
lör 10-22, sön 10-16
Eriksöre Bygata, Eriksöre
070-303 62 24
kullagardenskonstatelje.se

  
68. Kvarnhorva
Gårdsbutik Bläsinge
Från egen odling: eterneller, grön-
saker, brysselkål, pumpor, flera olika
potatissorter.
Fårskinn, hantverk och konst. Under 
lördagen är det visning av tändku-
lemotorer. 
Öppet under Skördefesten
Tors 10-18, fre 10-sent,
lör 10-18, sön 10-15
Bläsingevägen 230, Bläsinge

   
69. Lars R Johansson 
Konstnär
Akvarellutställning.
Öppet under Skördefesten
Fre 11-23
Kastlösa 115, Kastlösa
070-327 93 44

     
70. Lindbygården
Samutställning med lokala konst-
närer och hantverkare samt mat-
hantverk. Pumpasoppa med inge-
fära och chili samt hembakat bröd 
erbjuds.
Öppet under Skördefesten
Tors 10-16, fre 12-22,
lör 10-16, sön 10-12
Lindby 209,
Lindby söder om Eketorp
070-661 81 65

  
71. Linnea art line /
Linnea Fredriksson
Konstutställning hos Oldergaard i 
Triberga. Linnéa Fredrikson, Linnéa 
Art Line. Akvarell på papper och 
siden, Art Quilt (textil konst) och 
Ölandstillverkade konstbrickor.
Öppet under Skördefesten
Fre 10-02, lör 10-22, sön 10-16
Triberga 155, Triberga på sydöstra 
Öland/ Robert Oldergaarden
076-185 47 30
linnea.linneaartline.com

 
72. Lukas Svenzén
Konstnär
En utställning av tavlor från 23-åriga 
konstnären Lukas Svenzén, med mål-
ningar gjorda i akryl med färgglada 
abstrakta landskap och porträtt.
Jag själv (konstnären) finns på plats 
under öppettider.
Öppet under Skördefesten
Tors 9-18, fre 9-23,
lör 9-22, sön 9-16
Eriksörebygata 15, Eriksöre
072-350 30 70
instagram.com/svenzenskonst/

   
73. Mellby Ör Inn
Gårdshotell med 8 rum mitt i 
världsarvet. Vår pub är öppen lör 
kväll och erbjuder mat samt li-
vemusik med lokala musiker. Du 
behöver inte boka bord, först till 
kvarnen. Vårt boende är öppet 
året runt! Vi erbjuder även Yoga, 
för information kontakta Agneta 
073-528 56 46. Varmt välkomna!
Öppet under Skördefesten
i puben
Lör 19-23
Mellby 132, Mellby 
073-528 56 46
mellbyinn.com

     
74. Mirabellgården
Välkommen till vår höstpyntade 
butik och trädgård! Gårdsbutik 
med härlig terracotta från Italien 
och mathantverk med smaker från 
den egna trädgården. Galleri.
Minicafé. Fredagsmys och Fredags-
rys! Säsong april-Skördefest.
Öppet under Skördefesten
Tors 11-17, fre 11-21,
lör 11-17, sön 11-15
Kyrkbyn 134, ca 200 m söder om
Mörbylånga kyrka.073-034 50 60
mirabellgarden.se
Facebook och Instgram

  

   
75. Mysinge kött
Ölands kvalitetsprodukter bygger 
på ett samarbete mellan gårdar, 
mitt i världsarvet på södra Öland. 
Tillsammans producerar vi ett 
välsmakande och omsorgsfullt 
styckat och hängmörat nötkött, 
samtidigt som djuren vårdar natur-
betesmark på Alvaret. Våra gårdar 
producerar även foder till djuren 
på ett hållbart sätt. Det känns på 
smaken, att djuren lever gott, får 
ströva fritt och har obegränsad till-
gång till foder och friskt vatten. Vi 
kallar köttet, kort och gott för My-
singekött. Tips till kalaset Mysinge 
Köttplanka med öländska delika-
tesser.  Vi har även Mysingekötts 
goda korv, isterband, nötbacon, 
hamburgare och egen charkdisk. 
Välkommen till någon av våra två 
butiker för en öländsk köttupple-
velse! /Tony och Emanuel.
Gårdsbutiken i Bårby. Bårby 102
Mysinge Kött i Färjestaden. Björk-
vägen 12 (gamla skördebutiken)
070-680 40 03
olands-kvalitetsprodukter.se

 
76. Mysinge Stenhuggeri
Produktionen är belägen i Mysinge 
på södra Öland. Mysinge Stenhug-
geri AB på Öland har lång tradition 
med skickliga hantverkare, som kan 
bearbeta kalkstenen med olika me-
toder till färdig produkt. Kapacitet 
och utrustning finns för att bryta, 
hugga, klippa, såga, slipa och po-
lera stenen. Detta lämpar sig väl för 
att tillverka stendetaljer för utom- 
och inomhusbruk, såsom golv, 
trappor, terassbeläggning, bänkar, 
fasadsten och mursten. Vi spons-
rar stenen till Årets Ölandsby vart 
tredje år.
Verksamhet året runt se hemsidan.
Mysinge 105, Mysinge 
0485-405 93
mysingesten.se

 
77. Målarboden /
Bertil Koch
Välkommen till min ateljé, Målarbo-
den! Jag visar mitt landskapsmåleri. 
Använder olja på duk. Titta gärna in 
och se hur jag upplever landskapet!
Öppet under Skördefesten
Fre-lör 13-19
Kvarnbackegatan 2, Resmo
070-825 27 75 
bertilkoch-nu.webnode.se

     
78. Målerås glasbruk
och Villa AIDA
Målerås Glasbruk gästar åter igen 
Öland och Villa AIDA. Konstglas, 
skulpturer, skålar och mycket mer 
finns till försäljning under denna 
magiska helg!
Skördefesterbjudande-20% rabatt!
Mellan 20-22 på Konstnatten träf-
fas konstnären Mats Jonasson och 
berättar om” från ax till limpa”, hur 
det från tanke till ett färdigt konst-
glas går till.
Vi bjuder på bubbel och snacks
från 20-24. Välkomna!
Öppet under Skördefesten
Tors 11-18, fre 12-24, 
lör 11-18, sön 11-15
Kyrkbyn 604, Villa AIDA,
Mörbylånga
070-183 69 60
maleras.se

79. Mörbylånga
Hembygdsgård
Servering av kaffe och hembakad 
äppelkaka med vaniljsås i hem-
bygdsgården.
Öppet under Skördefesten 
Fre 15-19
Köpmangatan, nästan nere
vid torget i Mörbylånga 
070-840 62 19   
hembygd.se 

  
80. Mörbylångaparken 
med Föreningen 
Kulturdagarna
Föreningen Kulturdagarna i Mörby-
långa anordnar marknad med mat, 
konst, hantverk och loppis. 
Fri entré! Välkomna!
Öppet under Skördefesten 
Fre 10-19, lör 10-17
Mörbylångaparken, Mörbylånga

   
81. Nordqvists 
Nötkött Skärlöv
I vår gårdsbutik finns vårt eget 
hängmörade nötkött, nötfärs, ham-
burgare, grönpepparsalami, äppel-
must, marmelader, chutney, kryddor, 
salsa, honung, glass, läsk mm. Köttet 
är hängmörat i minst 12-14 dagar.
Allt är vakuumförpackat, uppmärkt 
och benfritt. Färska och/eller frusna
styckdetaljer finns alltid. Du bestäl-
ler din köttlåda direkt från oss:
Anneli och Ola Nordqvist 0734-27 
27 28, 0485-430 21.
Köttet hämtas hemma hos oss, 
direkt ur vårt kylrum. 
Öppet varje dag 9-18.
På årets Skördefest gästar före-
taget Hulda AB Nordqvist kött i 
Skärlöv. Företaget erbjuder textilt 
hantverk så som broderade kud-
dar, grytlappar, m.m och produkter 
av återbrukad textila material så 
som handdukar, dukar, servetter av 
lin samt frukt och grönsakspåsar.
Öppet under Skördefesten
Ons-sön 10-sent 
Skärlöv 115, Skärlöv   
0734-27 27 28, 0485-430 21 
skarlov.se    
Vi finns på facebook

       
82. Norrgårdens 
Gårdsbutik
I år blir det Skördefest under en 
mycket längre tid igen, det blir 
skördeveckor.
Vår stora halmklädda lada öppnar 
vi upp redan tidigt på säsongen 
och den kommer att vara öppen 
hela hösten. Därefter är lilla gårds-
butiken öppen som vanligt.
Öppettider: 9-18 varje dag året 
runt (fre 29/9 9-24).
Det kommer att finnas förutom 
stora mängder grönsaker och an-
dra lokala produkter även konst o 
konsthantverk.
I år kommer vi även att medverka 
i Matrundan Kalmar län 17-18/9. 
Då finns det fika o lite lättare ser-
vering.
Årets majslabyrint kan man besö-
ka när man vill, den öppnar redan i 
mitten av juli. Den kommer att vara 
belyst till kl. 24,00 på fredagskväl-
len 30/9
Baletten ”Svansjön” med går-
dens personal kommer att framfö-
ras någon gång på fredagskvällen.
Invigningen av löktavlan blir 24/9 
kl. 13. Då serveras det även grillad 
korv o fika.
Norrgårds-Lina och hennes trev-
liga personal finns på plats mellan 
29/9-2/10 för att servera enklare 
mat, grillad korv o fika.
Uppdateringar kommer att finnas 
på vår hemsida o facebook.
Betalning med swish eller kontan-
ter. Det finns fri parkering för hus-
bilar o husvagnar. 
Öppet under Skördefesten
Alla dagar 9-18 och fre 9-24
Ventlinge 102, Ventlinge
070-866 11 74, 070-822 07 47 
norrgardensgronsaker.nu

     

     
83. Oldergaard GlasHytta
12 konstnärer och ett antal upp-
träden samt GlasblåsarShow/Live-
musik & dropin Glasblåsarkurs.
Konstglas/Glasblåsning/Måleri/
Smycken/ Eld-Show/Live Musik/
Foton/ Hemlagad mat/Keramik/
Kaffe
Robert Oldergaarden- Konstglas,  
Smycken
Ölands Gårdsbutik-Delikatesser
Alvar Andersson - Konstsmed 
uppfinnare
Johnny Velvin Carlsson-Måleri
Stefan Andersson-Foton,
Anna Fridström - Bruksglas/måleri
Ann-Gret Fridström - Måleri/Textil
Maria Vildvåg - Måleri
EKO - Lamm/Fårskinn Sara Månsson
Anette Rydberg Gustinger - Silver-
smycken
Bonform - Skulptur/hantverk - 
Nina & Ulrika
Jonas Gustavsson - Måleri
Fox fire/Riddar Eldtrana- Eldshow,
Live musik/Johan Gustavsson
Live Musik/Band Snapshots/ 
Rocka Billy
Live musik - Papa Grandpa
Live musik - Knesper Knorr
Lions Mörbylånga/ Barnaktiviteter
Linnea Fredriksson - Måleri/textil/
konstbrickor
Tribergagården/Food Court- Hem-
lagade grytor & pulled Pork Kaffe 
& hembakat
Carlas magiska chokladhjul
Kakmalin - Delikatesser & hantverk
Glasblåsarteam - Mikael Axen-
brandt , Jon Beyer, Ronny
Fagerström,Thomas Petersen, 
Rasmus Blume,
Alma Duran, Kalle Bengtner.
Öppet under Skördefesten
Ons 10-16,tors 10-20, 
fre 10-02, lör 10-22, sön 10-16
Triberga 155, sydöstra Öland 
073-382 25 46. oldergaard.se
Vi finns på facebook och Instagram.

      
84. Ostfestival 
i Mörbylånga 
Välkomna till LRFs Ostfestival på 
torget i Sveriges sötaste köping-
Mörbylånga!
Handla, smaka och upplev mäng-
der av olika ostar från många delar 
av Sverige.
I år är Stefan Eriksson-årets kock 
2005 tillika entreprenör och företa-
gare, som under lördagen genom-
för smakaktiviteter och har samtal 
och diskussioner!
Ostmässa! Festivalen gästas av ut-
ställare från många delar av landet 
där den gemensamma nämnaren 
är att samtliga tillverkar ost eller 
produkter med association till ost. 
Ett perfekt tillfälle att provsmaka 
och handla dina favoriter, allt från 
ostkakor till ostbrickor.
Öppet under Skördefesten
Fre 10-20, lör 10-18
Mörbylånga torg
Se mer information i annons i denna 
tidning. 

RÖDA DELTAGARE ÄR  KONSTNÄRER OCH KONSTHANTVERKARE

SÖDRA ÖLAND Deltagare från A-Ö.   Siffrorna talar om var på kartan du hittar respektive deltagare.

  
66. Konstgalleri Ateljé 
Alvaret
Se våra mångsidiga målningar av 
abstrakt, modernt mm. 
Målar i olja, akryl och pastell.
Vi finns i Kastlösa längs väg 136. 
Gunilla Svensson och Bo Emnevik 
hälsar er Välkomna!
Ordinarie öppet under säsong:
mån-fre 10-18, lör-sön 10-16. 
Öppet under Skördefesten
Tors 10-18, fre 12-24,
lör-sön 10- 16
Kastlösa 150, Kastlösa
Bo 070-886 49 99, 
Gunilla 073-392 66 46 

 
67. Kullagårdens Konst-
ateljé Eriksöre
Försäljning av konst med olika tek-
niker, så som: Akryl, Akvarell och 
tavlor målade med vax/strykjärn/
blandteknik. Bosatt i Småland med 
egen ateljé och gästar Eriksöre un-
der skördeveckan.
Öppet under Skördefesten
Tors 10-18, fre 10-23,
lör 10-22, sön 10-16
Eriksöre Bygata, Eriksöre
070-303 62 24
kullagardenskonstatelje.se

  
68. Kvarnhorva
Gårdsbutik Bläsinge
Från egen odling: eterneller, grön-
saker, brysselkål, pumpor, flera olika
potatissorter.
Fårskinn, hantverk och konst. Under 
lördagen är det visning av tändku-
lemotorer. 
Öppet under Skördefesten
Tors 10-18, fre 10-sent,
lör 10-18, sön 10-15
Bläsingevägen 230, Bläsinge

   
69. Lars R Johansson 
Konstnär
Akvarellutställning.
Öppet under Skördefesten
Fre 11-23
Kastlösa 115, Kastlösa
070-327 93 44

     
70. Lindbygården
Samutställning med lokala konst-
närer och hantverkare samt mat-
hantverk. Pumpasoppa med inge-
fära och chili samt hembakat bröd 
erbjuds.
Öppet under Skördefesten
Tors 10-16, fre 12-22,
lör 10-16, sön 10-12
Lindby 209,
Lindby söder om Eketorp
070-661 81 65

  
71. Linnea art line /
Linnea Fredriksson
Konstutställning hos Oldergaard i 
Triberga. Linnéa Fredrikson, Linnéa 
Art Line. Akvarell på papper och 
siden, Art Quilt (textil konst) och 
Ölandstillverkade konstbrickor.
Öppet under Skördefesten
Fre 10-02, lör 10-22, sön 10-16
Triberga 155, Triberga på sydöstra 
Öland/ Robert Oldergaarden
076-185 47 30
linnea.linneaartline.com

 
72. Lukas Svenzén
Konstnär
En utställning av tavlor från 23-åriga 
konstnären Lukas Svenzén, med mål-
ningar gjorda i akryl med färgglada 
abstrakta landskap och porträtt.
Jag själv (konstnären) finns på plats 
under öppettider.
Öppet under Skördefesten
Tors 9-18, fre 9-23,
lör 9-22, sön 9-16
Eriksörebygata 15, Eriksöre
072-350 30 70
instagram.com/svenzenskonst/

   
73. Mellby Ör Inn
Gårdshotell med 8 rum mitt i 
världsarvet. Vår pub är öppen lör 
kväll och erbjuder mat samt li-
vemusik med lokala musiker. Du 
behöver inte boka bord, först till 
kvarnen. Vårt boende är öppet 
året runt! Vi erbjuder även Yoga, 
för information kontakta Agneta 
073-528 56 46. Varmt välkomna!
Öppet under Skördefesten
i puben
Lör 19-23
Mellby 132, Mellby 
073-528 56 46
mellbyinn.com

     
74. Mirabellgården
Välkommen till vår höstpyntade 
butik och trädgård! Gårdsbutik 
med härlig terracotta från Italien 
och mathantverk med smaker från 
den egna trädgården. Galleri.
Minicafé. Fredagsmys och Fredags-
rys! Säsong april-Skördefest.
Öppet under Skördefesten
Tors 11-17, fre 11-21,
lör 11-17, sön 11-15
Kyrkbyn 134, ca 200 m söder om
Mörbylånga kyrka.073-034 50 60
mirabellgarden.se
Facebook och Instgram

  

   
75. Mysinge kött
Ölands kvalitetsprodukter bygger 
på ett samarbete mellan gårdar, 
mitt i världsarvet på södra Öland. 
Tillsammans producerar vi ett 
välsmakande och omsorgsfullt 
styckat och hängmörat nötkött, 
samtidigt som djuren vårdar natur-
betesmark på Alvaret. Våra gårdar 
producerar även foder till djuren 
på ett hållbart sätt. Det känns på 
smaken, att djuren lever gott, får 
ströva fritt och har obegränsad till-
gång till foder och friskt vatten. Vi 
kallar köttet, kort och gott för My-
singekött. Tips till kalaset Mysinge 
Köttplanka med öländska delika-
tesser.  Vi har även Mysingekötts 
goda korv, isterband, nötbacon, 
hamburgare och egen charkdisk. 
Välkommen till någon av våra två 
butiker för en öländsk köttupple-
velse! /Tony och Emanuel.
Gårdsbutiken i Bårby. Bårby 102
Mysinge Kött i Färjestaden. Björk-
vägen 12 (gamla skördebutiken)
070-680 40 03
olands-kvalitetsprodukter.se

 
76. Mysinge Stenhuggeri
Produktionen är belägen i Mysinge 
på södra Öland. Mysinge Stenhug-
geri AB på Öland har lång tradition 
med skickliga hantverkare, som kan 
bearbeta kalkstenen med olika me-
toder till färdig produkt. Kapacitet 
och utrustning finns för att bryta, 
hugga, klippa, såga, slipa och po-
lera stenen. Detta lämpar sig väl för 
att tillverka stendetaljer för utom- 
och inomhusbruk, såsom golv, 
trappor, terassbeläggning, bänkar, 
fasadsten och mursten. Vi spons-
rar stenen till Årets Ölandsby vart 
tredje år.
Verksamhet året runt se hemsidan.
Mysinge 105, Mysinge 
0485-405 93
mysingesten.se

 
77. Målarboden /
Bertil Koch
Välkommen till min ateljé, Målarbo-
den! Jag visar mitt landskapsmåleri. 
Använder olja på duk. Titta gärna in 
och se hur jag upplever landskapet!
Öppet under Skördefesten
Fre-lör 13-19
Kvarnbackegatan 2, Resmo
070-825 27 75 
bertilkoch-nu.webnode.se

     
78. Målerås glasbruk
och Villa AIDA
Målerås Glasbruk gästar åter igen 
Öland och Villa AIDA. Konstglas, 
skulpturer, skålar och mycket mer 
finns till försäljning under denna 
magiska helg!
Skördefesterbjudande-20% rabatt!
Mellan 20-22 på Konstnatten träf-
fas konstnären Mats Jonasson och 
berättar om” från ax till limpa”, hur 
det från tanke till ett färdigt konst-
glas går till.
Vi bjuder på bubbel och snacks
från 20-24. Välkomna!
Öppet under Skördefesten
Tors 11-18, fre 12-24, 
lör 11-18, sön 11-15
Kyrkbyn 604, Villa AIDA,
Mörbylånga
070-183 69 60
maleras.se

79. Mörbylånga
Hembygdsgård
Servering av kaffe och hembakad 
äppelkaka med vaniljsås i hem-
bygdsgården.
Öppet under Skördefesten 
Fre 15-19
Köpmangatan, nästan nere
vid torget i Mörbylånga 
070-840 62 19   
hembygd.se 

  
80. Mörbylångaparken 
med Föreningen 
Kulturdagarna
Föreningen Kulturdagarna i Mörby-
långa anordnar marknad med mat, 
konst, hantverk och loppis. 
Fri entré! Välkomna!
Öppet under Skördefesten 
Fre 10-19, lör 10-17
Mörbylångaparken, Mörbylånga

   
81. Nordqvists 
Nötkött Skärlöv
I vår gårdsbutik finns vårt eget 
hängmörade nötkött, nötfärs, ham-
burgare, grönpepparsalami, äppel-
must, marmelader, chutney, kryddor, 
salsa, honung, glass, läsk mm. Köttet 
är hängmörat i minst 12-14 dagar.
Allt är vakuumförpackat, uppmärkt 
och benfritt. Färska och/eller frusna
styckdetaljer finns alltid. Du bestäl-
ler din köttlåda direkt från oss:
Anneli och Ola Nordqvist 0734-27 
27 28, 0485-430 21.
Köttet hämtas hemma hos oss, 
direkt ur vårt kylrum. 
Öppet varje dag 9-18.
På årets Skördefest gästar före-
taget Hulda AB Nordqvist kött i 
Skärlöv. Företaget erbjuder textilt 
hantverk så som broderade kud-
dar, grytlappar, m.m och produkter 
av återbrukad textila material så 
som handdukar, dukar, servetter av 
lin samt frukt och grönsakspåsar.
Öppet under Skördefesten
Ons-sön 10-sent 
Skärlöv 115, Skärlöv   
0734-27 27 28, 0485-430 21 
skarlov.se    
Vi finns på facebook

       
82. Norrgårdens 
Gårdsbutik
I år blir det Skördefest under en 
mycket längre tid igen, det blir 
skördeveckor.
Vår stora halmklädda lada öppnar 
vi upp redan tidigt på säsongen 
och den kommer att vara öppen 
hela hösten. Därefter är lilla gårds-
butiken öppen som vanligt.
Öppettider: 9-18 varje dag året 
runt (fre 29/9 9-24).
Det kommer att finnas förutom 
stora mängder grönsaker och an-
dra lokala produkter även konst o 
konsthantverk.
I år kommer vi även att medverka 
i Matrundan Kalmar län 17-18/9. 
Då finns det fika o lite lättare ser-
vering.
Årets majslabyrint kan man besö-
ka när man vill, den öppnar redan i 
mitten av juli. Den kommer att vara 
belyst till kl. 24,00 på fredagskväl-
len 30/9
Baletten ”Svansjön” med går-
dens personal kommer att framfö-
ras någon gång på fredagskvällen.
Invigningen av löktavlan blir 24/9 
kl. 13. Då serveras det även grillad 
korv o fika.
Norrgårds-Lina och hennes trev-
liga personal finns på plats mellan 
29/9-2/10 för att servera enklare 
mat, grillad korv o fika.
Uppdateringar kommer att finnas 
på vår hemsida o facebook.
Betalning med swish eller kontan-
ter. Det finns fri parkering för hus-
bilar o husvagnar. 
Öppet under Skördefesten
Alla dagar 9-18 och fre 9-24
Ventlinge 102, Ventlinge
070-866 11 74, 070-822 07 47 
norrgardensgronsaker.nu

     

     
83. Oldergaard GlasHytta
12 konstnärer och ett antal upp-
träden samt GlasblåsarShow/Live-
musik & dropin Glasblåsarkurs.
Konstglas/Glasblåsning/Måleri/
Smycken/ Eld-Show/Live Musik/
Foton/ Hemlagad mat/Keramik/
Kaffe
Robert Oldergaarden- Konstglas,  
Smycken
Ölands Gårdsbutik-Delikatesser
Alvar Andersson - Konstsmed 
uppfinnare
Johnny Velvin Carlsson-Måleri
Stefan Andersson-Foton,
Anna Fridström - Bruksglas/måleri
Ann-Gret Fridström - Måleri/Textil
Maria Vildvåg - Måleri
EKO - Lamm/Fårskinn Sara Månsson
Anette Rydberg Gustinger - Silver-
smycken
Bonform - Skulptur/hantverk - 
Nina & Ulrika
Jonas Gustavsson - Måleri
Fox fire/Riddar Eldtrana- Eldshow,
Live musik/Johan Gustavsson
Live Musik/Band Snapshots/ 
Rocka Billy
Live musik - Papa Grandpa
Live musik - Knesper Knorr
Lions Mörbylånga/ Barnaktiviteter
Linnea Fredriksson - Måleri/textil/
konstbrickor
Tribergagården/Food Court- Hem-
lagade grytor & pulled Pork Kaffe 
& hembakat
Carlas magiska chokladhjul
Kakmalin - Delikatesser & hantverk
Glasblåsarteam - Mikael Axen-
brandt , Jon Beyer, Ronny
Fagerström,Thomas Petersen, 
Rasmus Blume,
Alma Duran, Kalle Bengtner.
Öppet under Skördefesten
Ons 10-16,tors 10-20, 
fre 10-02, lör 10-22, sön 10-16
Triberga 155, sydöstra Öland 
073-382 25 46. oldergaard.se
Vi finns på facebook och Instagram.

      
84. Ostfestival 
i Mörbylånga 
Välkomna till LRFs Ostfestival på 
torget i Sveriges sötaste köping-
Mörbylånga!
Handla, smaka och upplev mäng-
der av olika ostar från många delar 
av Sverige.
I år är Stefan Eriksson-årets kock 
2005 tillika entreprenör och företa-
gare, som under lördagen genom-
för smakaktiviteter och har samtal 
och diskussioner!
Ostmässa! Festivalen gästas av ut-
ställare från många delar av landet 
där den gemensamma nämnaren 
är att samtliga tillverkar ost eller 
produkter med association till ost. 
Ett perfekt tillfälle att provsmaka 
och handla dina favoriter, allt från 
ostkakor till ostbrickor.
Öppet under Skördefesten
Fre 10-20, lör 10-18
Mörbylånga torg
Se mer information i annons i denna 
tidning. 

RÖDA DELTAGARE ÄR  KONSTNÄRER OCH KONSTHANTVERKARE

SÖDRA ÖLAND Deltagare från A-Ö.   Siffrorna talar om var på kartan du hittar respektive deltagare.

  
66. Konstgalleri Ateljé 
Alvaret
Se våra mångsidiga målningar av 
abstrakt, modernt mm. 
Målar i olja, akryl och pastell.
Vi finns i Kastlösa längs väg 136. 
Gunilla Svensson och Bo Emnevik 
hälsar er Välkomna!
Ordinarie öppet under säsong:
mån-fre 10-18, lör-sön 10-16. 
Öppet under Skördefesten
Tors 10-18, fre 12-24,
lör-sön 10- 16
Kastlösa 150, Kastlösa
Bo 070-886 49 99, 
Gunilla 073-392 66 46 

 
67. Kullagårdens Konst-
ateljé Eriksöre
Försäljning av konst med olika tek-
niker, så som: Akryl, Akvarell och 
tavlor målade med vax/strykjärn/
blandteknik. Bosatt i Småland med 
egen ateljé och gästar Eriksöre un-
der skördeveckan.
Öppet under Skördefesten
Tors 10-18, fre 10-23,
lör 10-22, sön 10-16
Eriksöre Bygata, Eriksöre
070-303 62 24
kullagardenskonstatelje.se

  
68. Kvarnhorva
Gårdsbutik Bläsinge
Från egen odling: eterneller, grön-
saker, brysselkål, pumpor, flera olika
potatissorter.
Fårskinn, hantverk och konst. Under 
lördagen är det visning av tändku-
lemotorer. 
Öppet under Skördefesten
Tors 10-18, fre 10-sent,
lör 10-18, sön 10-15
Bläsingevägen 230, Bläsinge

   
69. Lars R Johansson 
Konstnär
Akvarellutställning.
Öppet under Skördefesten
Fre 11-23
Kastlösa 115, Kastlösa
070-327 93 44

     
70. Lindbygården
Samutställning med lokala konst-
närer och hantverkare samt mat-
hantverk. Pumpasoppa med inge-
fära och chili samt hembakat bröd 
erbjuds.
Öppet under Skördefesten
Tors 10-16, fre 12-22,
lör 10-16, sön 10-12
Lindby 209,
Lindby söder om Eketorp
070-661 81 65

  
71. Linnea art line /
Linnea Fredriksson
Konstutställning hos Oldergaard i 
Triberga. Linnéa Fredrikson, Linnéa 
Art Line. Akvarell på papper och 
siden, Art Quilt (textil konst) och 
Ölandstillverkade konstbrickor.
Öppet under Skördefesten
Fre 10-02, lör 10-22, sön 10-16
Triberga 155, Triberga på sydöstra 
Öland/ Robert Oldergaarden
076-185 47 30
linnea.linneaartline.com

 
72. Lukas Svenzén
Konstnär
En utställning av tavlor från 23-åriga 
konstnären Lukas Svenzén, med mål-
ningar gjorda i akryl med färgglada 
abstrakta landskap och porträtt.
Jag själv (konstnären) finns på plats 
under öppettider.
Öppet under Skördefesten
Tors 9-18, fre 9-23,
lör 9-22, sön 9-16
Eriksörebygata 15, Eriksöre
072-350 30 70
instagram.com/svenzenskonst/

   
73. Mellby Ör Inn
Gårdshotell med 8 rum mitt i 
världsarvet. Vår pub är öppen lör 
kväll och erbjuder mat samt li-
vemusik med lokala musiker. Du 
behöver inte boka bord, först till 
kvarnen. Vårt boende är öppet 
året runt! Vi erbjuder även Yoga, 
för information kontakta Agneta 
073-528 56 46. Varmt välkomna!
Öppet under Skördefesten
i puben
Lör 19-23
Mellby 132, Mellby 
073-528 56 46
mellbyinn.com

     
74. Mirabellgården
Välkommen till vår höstpyntade 
butik och trädgård! Gårdsbutik 
med härlig terracotta från Italien 
och mathantverk med smaker från 
den egna trädgården. Galleri.
Minicafé. Fredagsmys och Fredags-
rys! Säsong april-Skördefest.
Öppet under Skördefesten
Tors 11-17, fre 11-21,
lör 11-17, sön 11-15
Kyrkbyn 134, ca 200 m söder om
Mörbylånga kyrka.073-034 50 60
mirabellgarden.se
Facebook och Instgram

  

   
75. Mysinge kött
Ölands kvalitetsprodukter bygger 
på ett samarbete mellan gårdar, 
mitt i världsarvet på södra Öland. 
Tillsammans producerar vi ett 
välsmakande och omsorgsfullt 
styckat och hängmörat nötkött, 
samtidigt som djuren vårdar natur-
betesmark på Alvaret. Våra gårdar 
producerar även foder till djuren 
på ett hållbart sätt. Det känns på 
smaken, att djuren lever gott, får 
ströva fritt och har obegränsad till-
gång till foder och friskt vatten. Vi 
kallar köttet, kort och gott för My-
singekött. Tips till kalaset Mysinge 
Köttplanka med öländska delika-
tesser.  Vi har även Mysingekötts 
goda korv, isterband, nötbacon, 
hamburgare och egen charkdisk. 
Välkommen till någon av våra två 
butiker för en öländsk köttupple-
velse! /Tony och Emanuel.
Gårdsbutiken i Bårby. Bårby 102
Mysinge Kött i Färjestaden. Björk-
vägen 12 (gamla skördebutiken)
070-680 40 03
olands-kvalitetsprodukter.se

 
76. Mysinge Stenhuggeri
Produktionen är belägen i Mysinge 
på södra Öland. Mysinge Stenhug-
geri AB på Öland har lång tradition 
med skickliga hantverkare, som kan 
bearbeta kalkstenen med olika me-
toder till färdig produkt. Kapacitet 
och utrustning finns för att bryta, 
hugga, klippa, såga, slipa och po-
lera stenen. Detta lämpar sig väl för 
att tillverka stendetaljer för utom- 
och inomhusbruk, såsom golv, 
trappor, terassbeläggning, bänkar, 
fasadsten och mursten. Vi spons-
rar stenen till Årets Ölandsby vart 
tredje år.
Verksamhet året runt se hemsidan.
Mysinge 105, Mysinge 
0485-405 93
mysingesten.se

 
77. Målarboden /
Bertil Koch
Välkommen till min ateljé, Målarbo-
den! Jag visar mitt landskapsmåleri. 
Använder olja på duk. Titta gärna in 
och se hur jag upplever landskapet!
Öppet under Skördefesten
Fre-lör 13-19
Kvarnbackegatan 2, Resmo
070-825 27 75 
bertilkoch-nu.webnode.se

     
78. Målerås glasbruk
och Villa AIDA
Målerås Glasbruk gästar åter igen 
Öland och Villa AIDA. Konstglas, 
skulpturer, skålar och mycket mer 
finns till försäljning under denna 
magiska helg!
Skördefesterbjudande-20% rabatt!
Mellan 20-22 på Konstnatten träf-
fas konstnären Mats Jonasson och 
berättar om” från ax till limpa”, hur 
det från tanke till ett färdigt konst-
glas går till.
Vi bjuder på bubbel och snacks
från 20-24. Välkomna!
Öppet under Skördefesten
Tors 11-18, fre 12-24, 
lör 11-18, sön 11-15
Kyrkbyn 604, Villa AIDA,
Mörbylånga
070-183 69 60
maleras.se

79. Mörbylånga
Hembygdsgård
Servering av kaffe och hembakad 
äppelkaka med vaniljsås i hem-
bygdsgården.
Öppet under Skördefesten 
Fre 15-19
Köpmangatan, nästan nere
vid torget i Mörbylånga 
070-840 62 19   
hembygd.se 

  
80. Mörbylångaparken 
med Föreningen 
Kulturdagarna
Föreningen Kulturdagarna i Mörby-
långa anordnar marknad med mat, 
konst, hantverk och loppis. 
Fri entré! Välkomna!
Öppet under Skördefesten 
Fre 10-19, lör 10-17
Mörbylångaparken, Mörbylånga

   
81. Nordqvists 
Nötkött Skärlöv
I vår gårdsbutik finns vårt eget 
hängmörade nötkött, nötfärs, ham-
burgare, grönpepparsalami, äppel-
must, marmelader, chutney, kryddor, 
salsa, honung, glass, läsk mm. Köttet 
är hängmörat i minst 12-14 dagar.
Allt är vakuumförpackat, uppmärkt 
och benfritt. Färska och/eller frusna
styckdetaljer finns alltid. Du bestäl-
ler din köttlåda direkt från oss:
Anneli och Ola Nordqvist 0734-27 
27 28, 0485-430 21.
Köttet hämtas hemma hos oss, 
direkt ur vårt kylrum. 
Öppet varje dag 9-18.
På årets Skördefest gästar före-
taget Hulda AB Nordqvist kött i 
Skärlöv. Företaget erbjuder textilt 
hantverk så som broderade kud-
dar, grytlappar, m.m och produkter 
av återbrukad textila material så 
som handdukar, dukar, servetter av 
lin samt frukt och grönsakspåsar.
Öppet under Skördefesten
Ons-sön 10-sent 
Skärlöv 115, Skärlöv   
0734-27 27 28, 0485-430 21 
skarlov.se    
Vi finns på facebook

       
82. Norrgårdens 
Gårdsbutik
I år blir det Skördefest under en 
mycket längre tid igen, det blir 
skördeveckor.
Vår stora halmklädda lada öppnar 
vi upp redan tidigt på säsongen 
och den kommer att vara öppen 
hela hösten. Därefter är lilla gårds-
butiken öppen som vanligt.
Öppettider: 9-18 varje dag året 
runt (fre 29/9 9-24).
Det kommer att finnas förutom 
stora mängder grönsaker och an-
dra lokala produkter även konst o 
konsthantverk.
I år kommer vi även att medverka 
i Matrundan Kalmar län 17-18/9. 
Då finns det fika o lite lättare ser-
vering.
Årets majslabyrint kan man besö-
ka när man vill, den öppnar redan i 
mitten av juli. Den kommer att vara 
belyst till kl. 24,00 på fredagskväl-
len 30/9
Baletten ”Svansjön” med går-
dens personal kommer att framfö-
ras någon gång på fredagskvällen.
Invigningen av löktavlan blir 24/9 
kl. 13. Då serveras det även grillad 
korv o fika.
Norrgårds-Lina och hennes trev-
liga personal finns på plats mellan 
29/9-2/10 för att servera enklare 
mat, grillad korv o fika.
Uppdateringar kommer att finnas 
på vår hemsida o facebook.
Betalning med swish eller kontan-
ter. Det finns fri parkering för hus-
bilar o husvagnar. 
Öppet under Skördefesten
Alla dagar 9-18 och fre 9-24
Ventlinge 102, Ventlinge
070-866 11 74, 070-822 07 47 
norrgardensgronsaker.nu

     

     
83. Oldergaard GlasHytta
12 konstnärer och ett antal upp-
träden samt GlasblåsarShow/Live-
musik & dropin Glasblåsarkurs.
Konstglas/Glasblåsning/Måleri/
Smycken/ Eld-Show/Live Musik/
Foton/ Hemlagad mat/Keramik/
Kaffe
Robert Oldergaarden- Konstglas,  
Smycken
Ölands Gårdsbutik-Delikatesser
Alvar Andersson - Konstsmed 
uppfinnare
Johnny Velvin Carlsson-Måleri
Stefan Andersson-Foton,
Anna Fridström - Bruksglas/måleri
Ann-Gret Fridström - Måleri/Textil
Maria Vildvåg - Måleri
EKO - Lamm/Fårskinn Sara Månsson
Anette Rydberg Gustinger - Silver-
smycken
Bonform - Skulptur/hantverk - 
Nina & Ulrika
Jonas Gustavsson - Måleri
Fox fire/Riddar Eldtrana- Eldshow,
Live musik/Johan Gustavsson
Live Musik/Band Snapshots/ 
Rocka Billy
Live musik - Papa Grandpa
Live musik - Knesper Knorr
Lions Mörbylånga/ Barnaktiviteter
Linnea Fredriksson - Måleri/textil/
konstbrickor
Tribergagården/Food Court- Hem-
lagade grytor & pulled Pork Kaffe 
& hembakat
Carlas magiska chokladhjul
Kakmalin - Delikatesser & hantverk
Glasblåsarteam - Mikael Axen-
brandt , Jon Beyer, Ronny
Fagerström,Thomas Petersen, 
Rasmus Blume,
Alma Duran, Kalle Bengtner.
Öppet under Skördefesten
Ons 10-16,tors 10-20, 
fre 10-02, lör 10-22, sön 10-16
Triberga 155, sydöstra Öland 
073-382 25 46. oldergaard.se
Vi finns på facebook och Instagram.

      
84. Ostfestival 
i Mörbylånga 
Välkomna till LRFs Ostfestival på 
torget i Sveriges sötaste köping-
Mörbylånga!
Handla, smaka och upplev mäng-
der av olika ostar från många delar 
av Sverige.
I år är Stefan Eriksson-årets kock 
2005 tillika entreprenör och företa-
gare, som under lördagen genom-
för smakaktiviteter och har samtal 
och diskussioner!
Ostmässa! Festivalen gästas av ut-
ställare från många delar av landet 
där den gemensamma nämnaren 
är att samtliga tillverkar ost eller 
produkter med association till ost. 
Ett perfekt tillfälle att provsmaka 
och handla dina favoriter, allt från 
ostkakor till ostbrickor.
Öppet under Skördefesten
Fre 10-20, lör 10-18
Mörbylånga torg
Se mer information i annons i denna 
tidning. 

RÖDA DELTAGARE ÄR  KONSTNÄRER OCH KONSTHANTVERKARE

SÖDRA ÖLAND Deltagare från A-Ö.   Siffrorna talar om var på kartan du hittar respektive deltagare.

  
66. Konstgalleri Ateljé 
Alvaret
Se våra mångsidiga målningar av 
abstrakt, modernt mm. 
Målar i olja, akryl och pastell.
Vi finns i Kastlösa längs väg 136. 
Gunilla Svensson och Bo Emnevik 
hälsar er Välkomna!
Ordinarie öppet under säsong:
mån-fre 10-18, lör-sön 10-16. 
Öppet under Skördefesten
Tors 10-18, fre 12-24,
lör-sön 10- 16
Kastlösa 150, Kastlösa
Bo 070-886 49 99, 
Gunilla 073-392 66 46 

 
67. Kullagårdens Konst-
ateljé Eriksöre
Försäljning av konst med olika tek-
niker, så som: Akryl, Akvarell och 
tavlor målade med vax/strykjärn/
blandteknik. Bosatt i Småland med 
egen ateljé och gästar Eriksöre un-
der skördeveckan.
Öppet under Skördefesten
Tors 10-18, fre 10-23,
lör 10-22, sön 10-16
Eriksöre Bygata, Eriksöre
070-303 62 24
kullagardenskonstatelje.se

  
68. Kvarnhorva
Gårdsbutik Bläsinge
Från egen odling: eterneller, grön-
saker, brysselkål, pumpor, flera olika
potatissorter.
Fårskinn, hantverk och konst. Under 
lördagen är det visning av tändku-
lemotorer. 
Öppet under Skördefesten
Tors 10-18, fre 10-sent,
lör 10-18, sön 10-15
Bläsingevägen 230, Bläsinge

   
69. Lars R Johansson 
Konstnär
Akvarellutställning.
Öppet under Skördefesten
Fre 11-23
Kastlösa 115, Kastlösa
070-327 93 44

     
70. Lindbygården
Samutställning med lokala konst-
närer och hantverkare samt mat-
hantverk. Pumpasoppa med inge-
fära och chili samt hembakat bröd 
erbjuds.
Öppet under Skördefesten
Tors 10-16, fre 12-22,
lör 10-16, sön 10-12
Lindby 209,
Lindby söder om Eketorp
070-661 81 65

  
71. Linnea art line /
Linnea Fredriksson
Konstutställning hos Oldergaard i 
Triberga. Linnéa Fredrikson, Linnéa 
Art Line. Akvarell på papper och 
siden, Art Quilt (textil konst) och 
Ölandstillverkade konstbrickor.
Öppet under Skördefesten
Fre 10-02, lör 10-22, sön 10-16
Triberga 155, Triberga på sydöstra 
Öland/ Robert Oldergaarden
076-185 47 30
linnea.linneaartline.com

 
72. Lukas Svenzén
Konstnär
En utställning av tavlor från 23-åriga 
konstnären Lukas Svenzén, med mål-
ningar gjorda i akryl med färgglada 
abstrakta landskap och porträtt.
Jag själv (konstnären) finns på plats 
under öppettider.
Öppet under Skördefesten
Tors 9-18, fre 9-23,
lör 9-22, sön 9-16
Eriksörebygata 15, Eriksöre
072-350 30 70
instagram.com/svenzenskonst/

   
73. Mellby Ör Inn
Gårdshotell med 8 rum mitt i 
världsarvet. Vår pub är öppen lör 
kväll och erbjuder mat samt li-
vemusik med lokala musiker. Du 
behöver inte boka bord, först till 
kvarnen. Vårt boende är öppet 
året runt! Vi erbjuder även Yoga, 
för information kontakta Agneta 
073-528 56 46. Varmt välkomna!
Öppet under Skördefesten
i puben
Lör 19-23
Mellby 132, Mellby 
073-528 56 46
mellbyinn.com

     
74. Mirabellgården
Välkommen till vår höstpyntade 
butik och trädgård! Gårdsbutik 
med härlig terracotta från Italien 
och mathantverk med smaker från 
den egna trädgården. Galleri.
Minicafé. Fredagsmys och Fredags-
rys! Säsong april-Skördefest.
Öppet under Skördefesten
Tors 11-17, fre 11-21,
lör 11-17, sön 11-15
Kyrkbyn 134, ca 200 m söder om
Mörbylånga kyrka.073-034 50 60
mirabellgarden.se
Facebook och Instgram

  

   
75. Mysinge kött
Ölands kvalitetsprodukter bygger 
på ett samarbete mellan gårdar, 
mitt i världsarvet på södra Öland. 
Tillsammans producerar vi ett 
välsmakande och omsorgsfullt 
styckat och hängmörat nötkött, 
samtidigt som djuren vårdar natur-
betesmark på Alvaret. Våra gårdar 
producerar även foder till djuren 
på ett hållbart sätt. Det känns på 
smaken, att djuren lever gott, får 
ströva fritt och har obegränsad till-
gång till foder och friskt vatten. Vi 
kallar köttet, kort och gott för My-
singekött. Tips till kalaset Mysinge 
Köttplanka med öländska delika-
tesser.  Vi har även Mysingekötts 
goda korv, isterband, nötbacon, 
hamburgare och egen charkdisk. 
Välkommen till någon av våra två 
butiker för en öländsk köttupple-
velse! /Tony och Emanuel.
Gårdsbutiken i Bårby. Bårby 102
Mysinge Kött i Färjestaden. Björk-
vägen 12 (gamla skördebutiken)
070-680 40 03
olands-kvalitetsprodukter.se

 
76. Mysinge Stenhuggeri
Produktionen är belägen i Mysinge 
på södra Öland. Mysinge Stenhug-
geri AB på Öland har lång tradition 
med skickliga hantverkare, som kan 
bearbeta kalkstenen med olika me-
toder till färdig produkt. Kapacitet 
och utrustning finns för att bryta, 
hugga, klippa, såga, slipa och po-
lera stenen. Detta lämpar sig väl för 
att tillverka stendetaljer för utom- 
och inomhusbruk, såsom golv, 
trappor, terassbeläggning, bänkar, 
fasadsten och mursten. Vi spons-
rar stenen till Årets Ölandsby vart 
tredje år.
Verksamhet året runt se hemsidan.
Mysinge 105, Mysinge 
0485-405 93
mysingesten.se

 
77. Målarboden /
Bertil Koch
Välkommen till min ateljé, Målarbo-
den! Jag visar mitt landskapsmåleri. 
Använder olja på duk. Titta gärna in 
och se hur jag upplever landskapet!
Öppet under Skördefesten
Fre-lör 13-19
Kvarnbackegatan 2, Resmo
070-825 27 75 
bertilkoch-nu.webnode.se

     
78. Målerås glasbruk
och Villa AIDA
Målerås Glasbruk gästar åter igen 
Öland och Villa AIDA. Konstglas, 
skulpturer, skålar och mycket mer 
finns till försäljning under denna 
magiska helg!
Skördefesterbjudande-20% rabatt!
Mellan 20-22 på Konstnatten träf-
fas konstnären Mats Jonasson och 
berättar om” från ax till limpa”, hur 
det från tanke till ett färdigt konst-
glas går till.
Vi bjuder på bubbel och snacks
från 20-24. Välkomna!
Öppet under Skördefesten
Tors 11-18, fre 12-24, 
lör 11-18, sön 11-15
Kyrkbyn 604, Villa AIDA,
Mörbylånga
070-183 69 60
maleras.se

79. Mörbylånga
Hembygdsgård
Servering av kaffe och hembakad 
äppelkaka med vaniljsås i hem-
bygdsgården.
Öppet under Skördefesten 
Fre 15-19
Köpmangatan, nästan nere
vid torget i Mörbylånga 
070-840 62 19   
hembygd.se 

  
80. Mörbylångaparken 
med Föreningen 
Kulturdagarna
Föreningen Kulturdagarna i Mörby-
långa anordnar marknad med mat, 
konst, hantverk och loppis. 
Fri entré! Välkomna!
Öppet under Skördefesten 
Fre 10-19, lör 10-17
Mörbylångaparken, Mörbylånga

   
81. Nordqvists 
Nötkött Skärlöv
I vår gårdsbutik finns vårt eget 
hängmörade nötkött, nötfärs, ham-
burgare, grönpepparsalami, äppel-
must, marmelader, chutney, kryddor, 
salsa, honung, glass, läsk mm. Köttet 
är hängmörat i minst 12-14 dagar.
Allt är vakuumförpackat, uppmärkt 
och benfritt. Färska och/eller frusna
styckdetaljer finns alltid. Du bestäl-
ler din köttlåda direkt från oss:
Anneli och Ola Nordqvist 0734-27 
27 28, 0485-430 21.
Köttet hämtas hemma hos oss, 
direkt ur vårt kylrum. 
Öppet varje dag 9-18.
På årets Skördefest gästar före-
taget Hulda AB Nordqvist kött i 
Skärlöv. Företaget erbjuder textilt 
hantverk så som broderade kud-
dar, grytlappar, m.m och produkter 
av återbrukad textila material så 
som handdukar, dukar, servetter av 
lin samt frukt och grönsakspåsar.
Öppet under Skördefesten
Ons-sön 10-sent 
Skärlöv 115, Skärlöv   
0734-27 27 28, 0485-430 21 
skarlov.se    
Vi finns på facebook

       
82. Norrgårdens 
Gårdsbutik
I år blir det Skördefest under en 
mycket längre tid igen, det blir 
skördeveckor.
Vår stora halmklädda lada öppnar 
vi upp redan tidigt på säsongen 
och den kommer att vara öppen 
hela hösten. Därefter är lilla gårds-
butiken öppen som vanligt.
Öppettider: 9-18 varje dag året 
runt (fre 29/9 9-24).
Det kommer att finnas förutom 
stora mängder grönsaker och an-
dra lokala produkter även konst o 
konsthantverk.
I år kommer vi även att medverka 
i Matrundan Kalmar län 17-18/9. 
Då finns det fika o lite lättare ser-
vering.
Årets majslabyrint kan man besö-
ka när man vill, den öppnar redan i 
mitten av juli. Den kommer att vara 
belyst till kl. 24,00 på fredagskväl-
len 30/9
Baletten ”Svansjön” med går-
dens personal kommer att framfö-
ras någon gång på fredagskvällen.
Invigningen av löktavlan blir 24/9 
kl. 13. Då serveras det även grillad 
korv o fika.
Norrgårds-Lina och hennes trev-
liga personal finns på plats mellan 
29/9-2/10 för att servera enklare 
mat, grillad korv o fika.
Uppdateringar kommer att finnas 
på vår hemsida o facebook.
Betalning med swish eller kontan-
ter. Det finns fri parkering för hus-
bilar o husvagnar. 
Öppet under Skördefesten
Alla dagar 9-18 och fre 9-24
Ventlinge 102, Ventlinge
070-866 11 74, 070-822 07 47 
norrgardensgronsaker.nu

     

     
83. Oldergaard GlasHytta
12 konstnärer och ett antal upp-
träden samt GlasblåsarShow/Live-
musik & dropin Glasblåsarkurs.
Konstglas/Glasblåsning/Måleri/
Smycken/ Eld-Show/Live Musik/
Foton/ Hemlagad mat/Keramik/
Kaffe
Robert Oldergaarden- Konstglas,  
Smycken
Ölands Gårdsbutik-Delikatesser
Alvar Andersson - Konstsmed 
uppfinnare
Johnny Velvin Carlsson-Måleri
Stefan Andersson-Foton,
Anna Fridström - Bruksglas/måleri
Ann-Gret Fridström - Måleri/Textil
Maria Vildvåg - Måleri
EKO - Lamm/Fårskinn Sara Månsson
Anette Rydberg Gustinger - Silver-
smycken
Bonform - Skulptur/hantverk - 
Nina & Ulrika
Jonas Gustavsson - Måleri
Fox fire/Riddar Eldtrana- Eldshow,
Live musik/Johan Gustavsson
Live Musik/Band Snapshots/ 
Rocka Billy
Live musik - Papa Grandpa
Live musik - Knesper Knorr
Lions Mörbylånga/ Barnaktiviteter
Linnea Fredriksson - Måleri/textil/
konstbrickor
Tribergagården/Food Court- Hem-
lagade grytor & pulled Pork Kaffe 
& hembakat
Carlas magiska chokladhjul
Kakmalin - Delikatesser & hantverk
Glasblåsarteam - Mikael Axen-
brandt , Jon Beyer, Ronny
Fagerström,Thomas Petersen, 
Rasmus Blume,
Alma Duran, Kalle Bengtner.
Öppet under Skördefesten
Ons 10-16,tors 10-20, 
fre 10-02, lör 10-22, sön 10-16
Triberga 155, sydöstra Öland 
073-382 25 46. oldergaard.se
Vi finns på facebook och Instagram.

      
84. Ostfestival 
i Mörbylånga 
Välkomna till LRFs Ostfestival på 
torget i Sveriges sötaste köping-
Mörbylånga!
Handla, smaka och upplev mäng-
der av olika ostar från många delar 
av Sverige.
I år är Stefan Eriksson-årets kock 
2005 tillika entreprenör och företa-
gare, som under lördagen genom-
för smakaktiviteter och har samtal 
och diskussioner!
Ostmässa! Festivalen gästas av ut-
ställare från många delar av landet 
där den gemensamma nämnaren 
är att samtliga tillverkar ost eller 
produkter med association till ost. 
Ett perfekt tillfälle att provsmaka 
och handla dina favoriter, allt från 
ostkakor till ostbrickor.
Öppet under Skördefesten
Fre 10-20, lör 10-18
Mörbylånga torg
Se mer information i annons i denna 
tidning. 

RÖDA DELTAGARE ÄR  KONSTNÄRER OCH KONSTHANTVERKARE

SÖDRA ÖLAND Deltagare från A-Ö.   Siffrorna talar om var på kartan du hittar respektive deltagare.

  
66. Konstgalleri Ateljé 
Alvaret
Se våra mångsidiga målningar av 
abstrakt, modernt mm. 
Målar i olja, akryl och pastell.
Vi finns i Kastlösa längs väg 136. 
Gunilla Svensson och Bo Emnevik 
hälsar er Välkomna!
Ordinarie öppet under säsong:
mån-fre 10-18, lör-sön 10-16. 
Öppet under Skördefesten
Tors 10-18, fre 12-24,
lör-sön 10- 16
Kastlösa 150, Kastlösa
Bo 070-886 49 99, 
Gunilla 073-392 66 46 

 
67. Kullagårdens Konst-
ateljé Eriksöre
Försäljning av konst med olika tek-
niker, så som: Akryl, Akvarell och 
tavlor målade med vax/strykjärn/
blandteknik. Bosatt i Småland med 
egen ateljé och gästar Eriksöre un-
der skördeveckan.
Öppet under Skördefesten
Tors 10-18, fre 10-23,
lör 10-22, sön 10-16
Eriksöre Bygata, Eriksöre
070-303 62 24
kullagardenskonstatelje.se

  
68. Kvarnhorva
Gårdsbutik Bläsinge
Från egen odling: eterneller, grön-
saker, brysselkål, pumpor, flera olika
potatissorter.
Fårskinn, hantverk och konst. Under 
lördagen är det visning av tändku-
lemotorer. 
Öppet under Skördefesten
Tors 10-18, fre 10-sent,
lör 10-18, sön 10-15
Bläsingevägen 230, Bläsinge

   
69. Lars R Johansson 
Konstnär
Akvarellutställning.
Öppet under Skördefesten
Fre 11-23
Kastlösa 115, Kastlösa
070-327 93 44

     
70. Lindbygården
Samutställning med lokala konst-
närer och hantverkare samt mat-
hantverk. Pumpasoppa med inge-
fära och chili samt hembakat bröd 
erbjuds.
Öppet under Skördefesten
Tors 10-16, fre 12-22,
lör 10-16, sön 10-12
Lindby 209,
Lindby söder om Eketorp
070-661 81 65

  
71. Linnea art line /
Linnea Fredriksson
Konstutställning hos Oldergaard i 
Triberga. Linnéa Fredrikson, Linnéa 
Art Line. Akvarell på papper och 
siden, Art Quilt (textil konst) och 
Ölandstillverkade konstbrickor.
Öppet under Skördefesten
Fre 10-02, lör 10-22, sön 10-16
Triberga 155, Triberga på sydöstra 
Öland/ Robert Oldergaarden
076-185 47 30
linnea.linneaartline.com

 
72. Lukas Svenzén
Konstnär
En utställning av tavlor från 23-åriga 
konstnären Lukas Svenzén, med mål-
ningar gjorda i akryl med färgglada 
abstrakta landskap och porträtt.
Jag själv (konstnären) finns på plats 
under öppettider.
Öppet under Skördefesten
Tors 9-18, fre 9-23,
lör 9-22, sön 9-16
Eriksörebygata 15, Eriksöre
072-350 30 70
instagram.com/svenzenskonst/

   
73. Mellby Ör Inn
Gårdshotell med 8 rum mitt i 
världsarvet. Vår pub är öppen lör 
kväll och erbjuder mat samt li-
vemusik med lokala musiker. Du 
behöver inte boka bord, först till 
kvarnen. Vårt boende är öppet 
året runt! Vi erbjuder även Yoga, 
för information kontakta Agneta 
073-528 56 46. Varmt välkomna!
Öppet under Skördefesten
i puben
Lör 19-23
Mellby 132, Mellby 
073-528 56 46
mellbyinn.com

     
74. Mirabellgården
Välkommen till vår höstpyntade 
butik och trädgård! Gårdsbutik 
med härlig terracotta från Italien 
och mathantverk med smaker från 
den egna trädgården. Galleri.
Minicafé. Fredagsmys och Fredags-
rys! Säsong april-Skördefest.
Öppet under Skördefesten
Tors 11-17, fre 11-21,
lör 11-17, sön 11-15
Kyrkbyn 134, ca 200 m söder om
Mörbylånga kyrka.073-034 50 60
mirabellgarden.se
Facebook och Instgram

  

   
75. Mysinge kött
Ölands kvalitetsprodukter bygger 
på ett samarbete mellan gårdar, 
mitt i världsarvet på södra Öland. 
Tillsammans producerar vi ett 
välsmakande och omsorgsfullt 
styckat och hängmörat nötkött, 
samtidigt som djuren vårdar natur-
betesmark på Alvaret. Våra gårdar 
producerar även foder till djuren 
på ett hållbart sätt. Det känns på 
smaken, att djuren lever gott, får 
ströva fritt och har obegränsad till-
gång till foder och friskt vatten. Vi 
kallar köttet, kort och gott för My-
singekött. Tips till kalaset Mysinge 
Köttplanka med öländska delika-
tesser.  Vi har även Mysingekötts 
goda korv, isterband, nötbacon, 
hamburgare och egen charkdisk. 
Välkommen till någon av våra två 
butiker för en öländsk köttupple-
velse! /Tony och Emanuel.
Gårdsbutiken i Bårby. Bårby 102
Mysinge Kött i Färjestaden. Björk-
vägen 12 (gamla skördebutiken)
070-680 40 03
olands-kvalitetsprodukter.se

 
76. Mysinge Stenhuggeri
Produktionen är belägen i Mysinge 
på södra Öland. Mysinge Stenhug-
geri AB på Öland har lång tradition 
med skickliga hantverkare, som kan 
bearbeta kalkstenen med olika me-
toder till färdig produkt. Kapacitet 
och utrustning finns för att bryta, 
hugga, klippa, såga, slipa och po-
lera stenen. Detta lämpar sig väl för 
att tillverka stendetaljer för utom- 
och inomhusbruk, såsom golv, 
trappor, terassbeläggning, bänkar, 
fasadsten och mursten. Vi spons-
rar stenen till Årets Ölandsby vart 
tredje år.
Verksamhet året runt se hemsidan.
Mysinge 105, Mysinge 
0485-405 93
mysingesten.se

 
77. Målarboden /
Bertil Koch
Välkommen till min ateljé, Målarbo-
den! Jag visar mitt landskapsmåleri. 
Använder olja på duk. Titta gärna in 
och se hur jag upplever landskapet!
Öppet under Skördefesten
Fre-lör 13-19
Kvarnbackegatan 2, Resmo
070-825 27 75 
bertilkoch-nu.webnode.se

     
78. Målerås glasbruk
och Villa AIDA
Målerås Glasbruk gästar åter igen 
Öland och Villa AIDA. Konstglas, 
skulpturer, skålar och mycket mer 
finns till försäljning under denna 
magiska helg!
Skördefesterbjudande-20% rabatt!
Mellan 20-22 på Konstnatten träf-
fas konstnären Mats Jonasson och 
berättar om” från ax till limpa”, hur 
det från tanke till ett färdigt konst-
glas går till.
Vi bjuder på bubbel och snacks
från 20-24. Välkomna!
Öppet under Skördefesten
Tors 11-18, fre 12-24, 
lör 11-18, sön 11-15
Kyrkbyn 604, Villa AIDA,
Mörbylånga
070-183 69 60
maleras.se

79. Mörbylånga
Hembygdsgård
Servering av kaffe och hembakad 
äppelkaka med vaniljsås i hem-
bygdsgården.
Öppet under Skördefesten 
Fre 15-19
Köpmangatan, nästan nere
vid torget i Mörbylånga 
070-840 62 19   
hembygd.se 

  
80. Mörbylångaparken 
med Föreningen 
Kulturdagarna
Föreningen Kulturdagarna i Mörby-
långa anordnar marknad med mat, 
konst, hantverk och loppis. 
Fri entré! Välkomna!
Öppet under Skördefesten 
Fre 10-19, lör 10-17
Mörbylångaparken, Mörbylånga

   
81. Nordqvists 
Nötkött Skärlöv
I vår gårdsbutik finns vårt eget 
hängmörade nötkött, nötfärs, ham-
burgare, grönpepparsalami, äppel-
must, marmelader, chutney, kryddor, 
salsa, honung, glass, läsk mm. Köttet 
är hängmörat i minst 12-14 dagar.
Allt är vakuumförpackat, uppmärkt 
och benfritt. Färska och/eller frusna
styckdetaljer finns alltid. Du bestäl-
ler din köttlåda direkt från oss:
Anneli och Ola Nordqvist 0734-27 
27 28, 0485-430 21.
Köttet hämtas hemma hos oss, 
direkt ur vårt kylrum. 
Öppet varje dag 9-18.
På årets Skördefest gästar före-
taget Hulda AB Nordqvist kött i 
Skärlöv. Företaget erbjuder textilt 
hantverk så som broderade kud-
dar, grytlappar, m.m och produkter 
av återbrukad textila material så 
som handdukar, dukar, servetter av 
lin samt frukt och grönsakspåsar.
Öppet under Skördefesten
Ons-sön 10-sent 
Skärlöv 115, Skärlöv   
0734-27 27 28, 0485-430 21 
skarlov.se    
Vi finns på facebook

       
82. Norrgårdens 
Gårdsbutik
I år blir det Skördefest under en 
mycket längre tid igen, det blir 
skördeveckor.
Vår stora halmklädda lada öppnar 
vi upp redan tidigt på säsongen 
och den kommer att vara öppen 
hela hösten. Därefter är lilla gårds-
butiken öppen som vanligt.
Öppettider: 9-18 varje dag året 
runt (fre 29/9 9-24).
Det kommer att finnas förutom 
stora mängder grönsaker och an-
dra lokala produkter även konst o 
konsthantverk.
I år kommer vi även att medverka 
i Matrundan Kalmar län 17-18/9. 
Då finns det fika o lite lättare ser-
vering.
Årets majslabyrint kan man besö-
ka när man vill, den öppnar redan i 
mitten av juli. Den kommer att vara 
belyst till kl. 24,00 på fredagskväl-
len 30/9
Baletten ”Svansjön” med går-
dens personal kommer att framfö-
ras någon gång på fredagskvällen.
Invigningen av löktavlan blir 24/9 
kl. 13. Då serveras det även grillad 
korv o fika.
Norrgårds-Lina och hennes trev-
liga personal finns på plats mellan 
29/9-2/10 för att servera enklare 
mat, grillad korv o fika.
Uppdateringar kommer att finnas 
på vår hemsida o facebook.
Betalning med swish eller kontan-
ter. Det finns fri parkering för hus-
bilar o husvagnar. 
Öppet under Skördefesten
Alla dagar 9-18 och fre 9-24
Ventlinge 102, Ventlinge
070-866 11 74, 070-822 07 47 
norrgardensgronsaker.nu

     

     
83. Oldergaard GlasHytta
12 konstnärer och ett antal upp-
träden samt GlasblåsarShow/Live-
musik & dropin Glasblåsarkurs.
Konstglas/Glasblåsning/Måleri/
Smycken/ Eld-Show/Live Musik/
Foton/ Hemlagad mat/Keramik/
Kaffe
Robert Oldergaarden- Konstglas,  
Smycken
Ölands Gårdsbutik-Delikatesser
Alvar Andersson - Konstsmed 
uppfinnare
Johnny Velvin Carlsson-Måleri
Stefan Andersson-Foton,
Anna Fridström - Bruksglas/måleri
Ann-Gret Fridström - Måleri/Textil
Maria Vildvåg - Måleri
EKO - Lamm/Fårskinn Sara Månsson
Anette Rydberg Gustinger - Silver-
smycken
Bonform - Skulptur/hantverk - 
Nina & Ulrika
Jonas Gustavsson - Måleri
Fox fire/Riddar Eldtrana- Eldshow,
Live musik/Johan Gustavsson
Live Musik/Band Snapshots/ 
Rocka Billy
Live musik - Papa Grandpa
Live musik - Knesper Knorr
Lions Mörbylånga/ Barnaktiviteter
Linnea Fredriksson - Måleri/textil/
konstbrickor
Tribergagården/Food Court- Hem-
lagade grytor & pulled Pork Kaffe 
& hembakat
Carlas magiska chokladhjul
Kakmalin - Delikatesser & hantverk
Glasblåsarteam - Mikael Axen-
brandt , Jon Beyer, Ronny
Fagerström,Thomas Petersen, 
Rasmus Blume,
Alma Duran, Kalle Bengtner.
Öppet under Skördefesten
Ons 10-16,tors 10-20, 
fre 10-02, lör 10-22, sön 10-16
Triberga 155, sydöstra Öland 
073-382 25 46. oldergaard.se
Vi finns på facebook och Instagram.

      
84. Ostfestival 
i Mörbylånga 
Välkomna till LRFs Ostfestival på 
torget i Sveriges sötaste köping-
Mörbylånga!
Handla, smaka och upplev mäng-
der av olika ostar från många delar 
av Sverige.
I år är Stefan Eriksson-årets kock 
2005 tillika entreprenör och företa-
gare, som under lördagen genom-
för smakaktiviteter och har samtal 
och diskussioner!
Ostmässa! Festivalen gästas av ut-
ställare från många delar av landet 
där den gemensamma nämnaren 
är att samtliga tillverkar ost eller 
produkter med association till ost. 
Ett perfekt tillfälle att provsmaka 
och handla dina favoriter, allt från 
ostkakor till ostbrickor.
Öppet under Skördefesten
Fre 10-20, lör 10-18
Mörbylånga torg
Se mer information i annons i denna 
tidning. 

RÖDA DELTAGARE ÄR  KONSTNÄRER OCH KONSTHANTVERKARE

SÖDRA ÖLAND Deltagare från A-Ö.   Siffrorna talar om var på kartan du hittar respektive deltagare.

  
66. Konstgalleri Ateljé 
Alvaret
Se våra mångsidiga målningar av 
abstrakt, modernt mm. 
Målar i olja, akryl och pastell.
Vi finns i Kastlösa längs väg 136. 
Gunilla Svensson och Bo Emnevik 
hälsar er Välkomna!
Ordinarie öppet under säsong:
mån-fre 10-18, lör-sön 10-16. 
Öppet under Skördefesten
Tors 10-18, fre 12-24,
lör-sön 10- 16
Kastlösa 150, Kastlösa
Bo 070-886 49 99, 
Gunilla 073-392 66 46 

 
67. Kullagårdens Konst-
ateljé Eriksöre
Försäljning av konst med olika tek-
niker, så som: Akryl, Akvarell och 
tavlor målade med vax/strykjärn/
blandteknik. Bosatt i Småland med 
egen ateljé och gästar Eriksöre un-
der skördeveckan.
Öppet under Skördefesten
Tors 10-18, fre 10-23,
lör 10-22, sön 10-16
Eriksöre Bygata, Eriksöre
070-303 62 24
kullagardenskonstatelje.se

  
68. Kvarnhorva
Gårdsbutik Bläsinge
Från egen odling: eterneller, grön-
saker, brysselkål, pumpor, flera olika
potatissorter.
Fårskinn, hantverk och konst. Under 
lördagen är det visning av tändku-
lemotorer. 
Öppet under Skördefesten
Tors 10-18, fre 10-sent,
lör 10-18, sön 10-15
Bläsingevägen 230, Bläsinge

   
69. Lars R Johansson 
Konstnär
Akvarellutställning.
Öppet under Skördefesten
Fre 11-23
Kastlösa 115, Kastlösa
070-327 93 44

     
70. Lindbygården
Samutställning med lokala konst-
närer och hantverkare samt mat-
hantverk. Pumpasoppa med inge-
fära och chili samt hembakat bröd 
erbjuds.
Öppet under Skördefesten
Tors 10-16, fre 12-22,
lör 10-16, sön 10-12
Lindby 209,
Lindby söder om Eketorp
070-661 81 65

  
71. Linnea art line /
Linnea Fredriksson
Konstutställning hos Oldergaard i 
Triberga. Linnéa Fredrikson, Linnéa 
Art Line. Akvarell på papper och 
siden, Art Quilt (textil konst) och 
Ölandstillverkade konstbrickor.
Öppet under Skördefesten
Fre 10-02, lör 10-22, sön 10-16
Triberga 155, Triberga på sydöstra 
Öland/ Robert Oldergaarden
076-185 47 30
linnea.linneaartline.com

 
72. Lukas Svenzén
Konstnär
En utställning av tavlor från 23-åriga 
konstnären Lukas Svenzén, med mål-
ningar gjorda i akryl med färgglada 
abstrakta landskap och porträtt.
Jag själv (konstnären) finns på plats 
under öppettider.
Öppet under Skördefesten
Tors 9-18, fre 9-23,
lör 9-22, sön 9-16
Eriksörebygata 15, Eriksöre
072-350 30 70
instagram.com/svenzenskonst/

   
73. Mellby Ör Inn
Gårdshotell med 8 rum mitt i 
världsarvet. Vår pub är öppen lör 
kväll och erbjuder mat samt li-
vemusik med lokala musiker. Du 
behöver inte boka bord, först till 
kvarnen. Vårt boende är öppet 
året runt! Vi erbjuder även Yoga, 
för information kontakta Agneta 
073-528 56 46. Varmt välkomna!
Öppet under Skördefesten
i puben
Lör 19-23
Mellby 132, Mellby 
073-528 56 46
mellbyinn.com

     
74. Mirabellgården
Välkommen till vår höstpyntade 
butik och trädgård! Gårdsbutik 
med härlig terracotta från Italien 
och mathantverk med smaker från 
den egna trädgården. Galleri.
Minicafé. Fredagsmys och Fredags-
rys! Säsong april-Skördefest.
Öppet under Skördefesten
Tors 11-17, fre 11-21,
lör 11-17, sön 11-15
Kyrkbyn 134, ca 200 m söder om
Mörbylånga kyrka.073-034 50 60
mirabellgarden.se
Facebook och Instgram

  

   
75. Mysinge kött
Ölands kvalitetsprodukter bygger 
på ett samarbete mellan gårdar, 
mitt i världsarvet på södra Öland. 
Tillsammans producerar vi ett 
välsmakande och omsorgsfullt 
styckat och hängmörat nötkött, 
samtidigt som djuren vårdar natur-
betesmark på Alvaret. Våra gårdar 
producerar även foder till djuren 
på ett hållbart sätt. Det känns på 
smaken, att djuren lever gott, får 
ströva fritt och har obegränsad till-
gång till foder och friskt vatten. Vi 
kallar köttet, kort och gott för My-
singekött. Tips till kalaset Mysinge 
Köttplanka med öländska delika-
tesser.  Vi har även Mysingekötts 
goda korv, isterband, nötbacon, 
hamburgare och egen charkdisk. 
Välkommen till någon av våra två 
butiker för en öländsk köttupple-
velse! /Tony och Emanuel.
Gårdsbutiken i Bårby. Bårby 102
Mysinge Kött i Färjestaden. Björk-
vägen 12 (gamla skördebutiken)
070-680 40 03
olands-kvalitetsprodukter.se

 
76. Mysinge Stenhuggeri
Produktionen är belägen i Mysinge 
på södra Öland. Mysinge Stenhug-
geri AB på Öland har lång tradition 
med skickliga hantverkare, som kan 
bearbeta kalkstenen med olika me-
toder till färdig produkt. Kapacitet 
och utrustning finns för att bryta, 
hugga, klippa, såga, slipa och po-
lera stenen. Detta lämpar sig väl för 
att tillverka stendetaljer för utom- 
och inomhusbruk, såsom golv, 
trappor, terassbeläggning, bänkar, 
fasadsten och mursten. Vi spons-
rar stenen till Årets Ölandsby vart 
tredje år.
Verksamhet året runt se hemsidan.
Mysinge 105, Mysinge 
0485-405 93
mysingesten.se

 
77. Målarboden /
Bertil Koch
Välkommen till min ateljé, Målarbo-
den! Jag visar mitt landskapsmåleri. 
Använder olja på duk. Titta gärna in 
och se hur jag upplever landskapet!
Öppet under Skördefesten
Fre-lör 13-19
Kvarnbackegatan 2, Resmo
070-825 27 75 
bertilkoch-nu.webnode.se

     
78. Målerås glasbruk
och Villa AIDA
Målerås Glasbruk gästar åter igen 
Öland och Villa AIDA. Konstglas, 
skulpturer, skålar och mycket mer 
finns till försäljning under denna 
magiska helg!
Skördefesterbjudande-20% rabatt!
Mellan 20-22 på Konstnatten träf-
fas konstnären Mats Jonasson och 
berättar om” från ax till limpa”, hur 
det från tanke till ett färdigt konst-
glas går till.
Vi bjuder på bubbel och snacks
från 20-24. Välkomna!
Öppet under Skördefesten
Tors 11-18, fre 12-24, 
lör 11-18, sön 11-15
Kyrkbyn 604, Villa AIDA,
Mörbylånga
070-183 69 60
maleras.se

79. Mörbylånga
Hembygdsgård
Servering av kaffe och hembakad 
äppelkaka med vaniljsås i hem-
bygdsgården.
Öppet under Skördefesten 
Fre 15-19
Köpmangatan, nästan nere
vid torget i Mörbylånga 
070-840 62 19   
hembygd.se 

  
80. Mörbylångaparken 
med Föreningen 
Kulturdagarna
Föreningen Kulturdagarna i Mörby-
långa anordnar marknad med mat, 
konst, hantverk och loppis. 
Fri entré! Välkomna!
Öppet under Skördefesten 
Fre 10-19, lör 10-17
Mörbylångaparken, Mörbylånga

   
81. Nordqvists 
Nötkött Skärlöv
I vår gårdsbutik finns vårt eget 
hängmörade nötkött, nötfärs, ham-
burgare, grönpepparsalami, äppel-
must, marmelader, chutney, kryddor, 
salsa, honung, glass, läsk mm. Köttet 
är hängmörat i minst 12-14 dagar.
Allt är vakuumförpackat, uppmärkt 
och benfritt. Färska och/eller frusna
styckdetaljer finns alltid. Du bestäl-
ler din köttlåda direkt från oss:
Anneli och Ola Nordqvist 0734-27 
27 28, 0485-430 21.
Köttet hämtas hemma hos oss, 
direkt ur vårt kylrum. 
Öppet varje dag 9-18.
På årets Skördefest gästar före-
taget Hulda AB Nordqvist kött i 
Skärlöv. Företaget erbjuder textilt 
hantverk så som broderade kud-
dar, grytlappar, m.m och produkter 
av återbrukad textila material så 
som handdukar, dukar, servetter av 
lin samt frukt och grönsakspåsar.
Öppet under Skördefesten
Ons-sön 10-sent 
Skärlöv 115, Skärlöv   
0734-27 27 28, 0485-430 21 
skarlov.se    
Vi finns på facebook

       
82. Norrgårdens 
Gårdsbutik
I år blir det Skördefest under en 
mycket längre tid igen, det blir 
skördeveckor.
Vår stora halmklädda lada öppnar 
vi upp redan tidigt på säsongen 
och den kommer att vara öppen 
hela hösten. Därefter är lilla gårds-
butiken öppen som vanligt.
Öppettider: 9-18 varje dag året 
runt (fre 29/9 9-24).
Det kommer att finnas förutom 
stora mängder grönsaker och an-
dra lokala produkter även konst o 
konsthantverk.
I år kommer vi även att medverka 
i Matrundan Kalmar län 17-18/9. 
Då finns det fika o lite lättare ser-
vering.
Årets majslabyrint kan man besö-
ka när man vill, den öppnar redan i 
mitten av juli. Den kommer att vara 
belyst till kl. 24,00 på fredagskväl-
len 30/9
Baletten ”Svansjön” med går-
dens personal kommer att framfö-
ras någon gång på fredagskvällen.
Invigningen av löktavlan blir 24/9 
kl. 13. Då serveras det även grillad 
korv o fika.
Norrgårds-Lina och hennes trev-
liga personal finns på plats mellan 
29/9-2/10 för att servera enklare 
mat, grillad korv o fika.
Uppdateringar kommer att finnas 
på vår hemsida o facebook.
Betalning med swish eller kontan-
ter. Det finns fri parkering för hus-
bilar o husvagnar. 
Öppet under Skördefesten
Alla dagar 9-18 och fre 9-24
Ventlinge 102, Ventlinge
070-866 11 74, 070-822 07 47 
norrgardensgronsaker.nu

     

     
83. Oldergaard GlasHytta
12 konstnärer och ett antal upp-
träden samt GlasblåsarShow/Live-
musik & dropin Glasblåsarkurs.
Konstglas/Glasblåsning/Måleri/
Smycken/ Eld-Show/Live Musik/
Foton/ Hemlagad mat/Keramik/
Kaffe
Robert Oldergaarden- Konstglas,  
Smycken
Ölands Gårdsbutik-Delikatesser
Alvar Andersson - Konstsmed 
uppfinnare
Johnny Velvin Carlsson-Måleri
Stefan Andersson-Foton,
Anna Fridström - Bruksglas/måleri
Ann-Gret Fridström - Måleri/Textil
Maria Vildvåg - Måleri
EKO - Lamm/Fårskinn Sara Månsson
Anette Rydberg Gustinger - Silver-
smycken
Bonform - Skulptur/hantverk - 
Nina & Ulrika
Jonas Gustavsson - Måleri
Fox fire/Riddar Eldtrana- Eldshow,
Live musik/Johan Gustavsson
Live Musik/Band Snapshots/ 
Rocka Billy
Live musik - Papa Grandpa
Live musik - Knesper Knorr
Lions Mörbylånga/ Barnaktiviteter
Linnea Fredriksson - Måleri/textil/
konstbrickor
Tribergagården/Food Court- Hem-
lagade grytor & pulled Pork Kaffe 
& hembakat
Carlas magiska chokladhjul
Kakmalin - Delikatesser & hantverk
Glasblåsarteam - Mikael Axen-
brandt , Jon Beyer, Ronny
Fagerström,Thomas Petersen, 
Rasmus Blume,
Alma Duran, Kalle Bengtner.
Öppet under Skördefesten
Ons 10-16,tors 10-20, 
fre 10-02, lör 10-22, sön 10-16
Triberga 155, sydöstra Öland 
073-382 25 46. oldergaard.se
Vi finns på facebook och Instagram.

      
84. Ostfestival 
i Mörbylånga 
Välkomna till LRFs Ostfestival på 
torget i Sveriges sötaste köping-
Mörbylånga!
Handla, smaka och upplev mäng-
der av olika ostar från många delar 
av Sverige.
I år är Stefan Eriksson-årets kock 
2005 tillika entreprenör och företa-
gare, som under lördagen genom-
för smakaktiviteter och har samtal 
och diskussioner!
Ostmässa! Festivalen gästas av ut-
ställare från många delar av landet 
där den gemensamma nämnaren 
är att samtliga tillverkar ost eller 
produkter med association till ost. 
Ett perfekt tillfälle att provsmaka 
och handla dina favoriter, allt från 
ostkakor till ostbrickor.
Öppet under Skördefesten
Fre 10-20, lör 10-18
Mörbylånga torg
Se mer information i annons i denna 
tidning. 
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lör 10-17, sön 11-17

RÖDA DELTAGARE ÄR  KONSTNÄRER OCH KONSTHANTVERKARE

SÖDRA ÖLAND Deltagare från A-Ö.   Siffrorna talar om var på kartan du hittar respektive deltagare.

  
66. Konstgalleri Ateljé 
Alvaret
Se våra mångsidiga målningar av 
abstrakt, modernt mm. 
Målar i olja, akryl och pastell.
Vi finns i Kastlösa längs väg 136. 
Gunilla Svensson och Bo Emnevik 
hälsar er Välkomna!
Ordinarie öppet under säsong:
mån-fre 10-18, lör-sön 10-16. 
Öppet under Skördefesten
Tors 10-18, fre 12-24,
lör-sön 10- 16
Kastlösa 150, Kastlösa
Bo 070-886 49 99, 
Gunilla 073-392 66 46 

 
67. Kullagårdens Konst-
ateljé Eriksöre
Försäljning av konst med olika tek-
niker, så som: Akryl, Akvarell och 
tavlor målade med vax/strykjärn/
blandteknik. Bosatt i Småland med 
egen ateljé och gästar Eriksöre un-
der skördeveckan.
Öppet under Skördefesten
Tors 10-18, fre 10-23,
lör 10-22, sön 10-16
Eriksöre Bygata, Eriksöre
070-303 62 24
kullagardenskonstatelje.se

  
68. Kvarnhorva
Gårdsbutik Bläsinge
Från egen odling: eterneller, grön-
saker, brysselkål, pumpor, flera olika
potatissorter.
Fårskinn, hantverk och konst. Under 
lördagen är det visning av tändku-
lemotorer. 
Öppet under Skördefesten
Tors 10-18, fre 10-sent,
lör 10-18, sön 10-15
Bläsingevägen 230, Bläsinge

   
69. Lars R Johansson 
Konstnär
Akvarellutställning.
Öppet under Skördefesten
Fre 11-23
Kastlösa 115, Kastlösa
070-327 93 44

     
70. Lindbygården
Samutställning med lokala konst-
närer och hantverkare samt mat-
hantverk. Pumpasoppa med inge-
fära och chili samt hembakat bröd 
erbjuds.
Öppet under Skördefesten
Tors 10-16, fre 12-22,
lör 10-16, sön 10-12
Lindby 209,
Lindby söder om Eketorp
070-661 81 65

  
71. Linnea art line /
Linnea Fredriksson
Konstutställning hos Oldergaard i 
Triberga. Linnéa Fredrikson, Linnéa 
Art Line. Akvarell på papper och 
siden, Art Quilt (textil konst) och 
Ölandstillverkade konstbrickor.
Öppet under Skördefesten
Fre 10-02, lör 10-22, sön 10-16
Triberga 155, Triberga på sydöstra 
Öland/ Robert Oldergaarden
076-185 47 30
linnea.linneaartline.com

 
72. Lukas Svenzén
Konstnär
En utställning av tavlor från 23-åriga 
konstnären Lukas Svenzén, med mål-
ningar gjorda i akryl med färgglada 
abstrakta landskap och porträtt.
Jag själv (konstnären) finns på plats 
under öppettider.
Öppet under Skördefesten
Tors 9-18, fre 9-23,
lör 9-22, sön 9-16
Eriksörebygata 15, Eriksöre
072-350 30 70
instagram.com/svenzenskonst/

   
73. Mellby Ör Inn
Gårdshotell med 8 rum mitt i 
världsarvet. Vår pub är öppen lör 
kväll och erbjuder mat samt li-
vemusik med lokala musiker. Du 
behöver inte boka bord, först till 
kvarnen. Vårt boende är öppet 
året runt! Vi erbjuder även Yoga, 
för information kontakta Agneta 
073-528 56 46. Varmt välkomna!
Öppet under Skördefesten
i puben
Lör 19-23
Mellby 132, Mellby 
073-528 56 46
mellbyinn.com

     
74. Mirabellgården
Välkommen till vår höstpyntade 
butik och trädgård! Gårdsbutik 
med härlig terracotta från Italien 
och mathantverk med smaker från 
den egna trädgården. Galleri.
Minicafé. Fredagsmys och Fredags-
rys! Säsong april-Skördefest.
Öppet under Skördefesten
Tors 11-17, fre 11-21,
lör 11-17, sön 11-15
Kyrkbyn 134, ca 200 m söder om
Mörbylånga kyrka.073-034 50 60
mirabellgarden.se
Facebook och Instgram

  

   
75. Mysinge kött
Ölands kvalitetsprodukter bygger 
på ett samarbete mellan gårdar, 
mitt i världsarvet på södra Öland. 
Tillsammans producerar vi ett 
välsmakande och omsorgsfullt 
styckat och hängmörat nötkött, 
samtidigt som djuren vårdar natur-
betesmark på Alvaret. Våra gårdar 
producerar även foder till djuren 
på ett hållbart sätt. Det känns på 
smaken, att djuren lever gott, får 
ströva fritt och har obegränsad till-
gång till foder och friskt vatten. Vi 
kallar köttet, kort och gott för My-
singekött. Tips till kalaset Mysinge 
Köttplanka med öländska delika-
tesser.  Vi har även Mysingekötts 
goda korv, isterband, nötbacon, 
hamburgare och egen charkdisk. 
Välkommen till någon av våra två 
butiker för en öländsk köttupple-
velse! /Tony och Emanuel.
Gårdsbutiken i Bårby. Bårby 102
Mysinge Kött i Färjestaden. Björk-
vägen 12 (gamla skördebutiken)
070-680 40 03
olands-kvalitetsprodukter.se

 
76. Mysinge Stenhuggeri
Produktionen är belägen i Mysinge 
på södra Öland. Mysinge Stenhug-
geri AB på Öland har lång tradition 
med skickliga hantverkare, som kan 
bearbeta kalkstenen med olika me-
toder till färdig produkt. Kapacitet 
och utrustning finns för att bryta, 
hugga, klippa, såga, slipa och po-
lera stenen. Detta lämpar sig väl för 
att tillverka stendetaljer för utom- 
och inomhusbruk, såsom golv, 
trappor, terassbeläggning, bänkar, 
fasadsten och mursten. Vi spons-
rar stenen till Årets Ölandsby vart 
tredje år.
Verksamhet året runt se hemsidan.
Mysinge 105, Mysinge 
0485-405 93
mysingesten.se

 
77. Målarboden /
Bertil Koch
Välkommen till min ateljé, Målarbo-
den! Jag visar mitt landskapsmåleri. 
Använder olja på duk. Titta gärna in 
och se hur jag upplever landskapet!
Öppet under Skördefesten
Fre-lör 13-19
Kvarnbackegatan 2, Resmo
070-825 27 75 
bertilkoch-nu.webnode.se

     
78. Målerås glasbruk
och Villa AIDA
Målerås Glasbruk gästar åter igen 
Öland och Villa AIDA. Konstglas, 
skulpturer, skålar och mycket mer 
finns till försäljning under denna 
magiska helg!
Skördefesterbjudande-20% rabatt!
Mellan 20-22 på Konstnatten träf-
fas konstnären Mats Jonasson och 
berättar om” från ax till limpa”, hur 
det från tanke till ett färdigt konst-
glas går till.
Vi bjuder på bubbel och snacks
från 20-24. Välkomna!
Öppet under Skördefesten
Tors 11-18, fre 12-24, 
lör 11-18, sön 11-15
Kyrkbyn 604, Villa AIDA,
Mörbylånga
070-183 69 60
maleras.se

79. Mörbylånga
Hembygdsgård
Servering av kaffe och hembakad 
äppelkaka med vaniljsås i hem-
bygdsgården.
Öppet under Skördefesten 
Fre 15-19
Köpmangatan, nästan nere
vid torget i Mörbylånga 
070-840 62 19   
hembygd.se 

  
80. Mörbylångaparken 
med Föreningen 
Kulturdagarna
Föreningen Kulturdagarna i Mörby-
långa anordnar marknad med mat, 
konst, hantverk och loppis. 
Fri entré! Välkomna!
Öppet under Skördefesten 
Fre 10-19, lör 10-17
Mörbylångaparken, Mörbylånga

   
81. Nordqvists 
Nötkött Skärlöv
I vår gårdsbutik finns vårt eget 
hängmörade nötkött, nötfärs, ham-
burgare, grönpepparsalami, äppel-
must, marmelader, chutney, kryddor, 
salsa, honung, glass, läsk mm. Köttet 
är hängmörat i minst 12-14 dagar.
Allt är vakuumförpackat, uppmärkt 
och benfritt. Färska och/eller frusna
styckdetaljer finns alltid. Du bestäl-
ler din köttlåda direkt från oss:
Anneli och Ola Nordqvist 0734-27 
27 28, 0485-430 21.
Köttet hämtas hemma hos oss, 
direkt ur vårt kylrum. 
Öppet varje dag 9-18.
På årets Skördefest gästar före-
taget Hulda AB Nordqvist kött i 
Skärlöv. Företaget erbjuder textilt 
hantverk så som broderade kud-
dar, grytlappar, m.m och produkter 
av återbrukad textila material så 
som handdukar, dukar, servetter av 
lin samt frukt och grönsakspåsar.
Öppet under Skördefesten
Ons-sön 10-sent 
Skärlöv 115, Skärlöv   
0734-27 27 28, 0485-430 21 
skarlov.se    
Vi finns på facebook

       
82. Norrgårdens 
Gårdsbutik
I år blir det Skördefest under en 
mycket längre tid igen, det blir 
skördeveckor.
Vår stora halmklädda lada öppnar 
vi upp redan tidigt på säsongen 
och den kommer att vara öppen 
hela hösten. Därefter är lilla gårds-
butiken öppen som vanligt.
Öppettider: 9-18 varje dag året 
runt (fre 29/9 9-24).
Det kommer att finnas förutom 
stora mängder grönsaker och an-
dra lokala produkter även konst o 
konsthantverk.
I år kommer vi även att medverka 
i Matrundan Kalmar län 17-18/9. 
Då finns det fika o lite lättare ser-
vering.
Årets majslabyrint kan man besö-
ka när man vill, den öppnar redan i 
mitten av juli. Den kommer att vara 
belyst till kl. 24,00 på fredagskväl-
len 30/9
Baletten ”Svansjön” med går-
dens personal kommer att framfö-
ras någon gång på fredagskvällen.
Invigningen av löktavlan blir 24/9 
kl. 13. Då serveras det även grillad 
korv o fika.
Norrgårds-Lina och hennes trev-
liga personal finns på plats mellan 
29/9-2/10 för att servera enklare 
mat, grillad korv o fika.
Uppdateringar kommer att finnas 
på vår hemsida o facebook.
Betalning med swish eller kontan-
ter. Det finns fri parkering för hus-
bilar o husvagnar. 
Öppet under Skördefesten
Alla dagar 9-18 och fre 9-24
Ventlinge 102, Ventlinge
070-866 11 74, 070-822 07 47 
norrgardensgronsaker.nu

     

     
83. Oldergaard GlasHytta
12 konstnärer och ett antal upp-
träden samt GlasblåsarShow/Live-
musik & dropin Glasblåsarkurs.
Konstglas/Glasblåsning/Måleri/
Smycken/ Eld-Show/Live Musik/
Foton/ Hemlagad mat/Keramik/
Kaffe
Robert Oldergaarden- Konstglas,  
Smycken
Ölands Gårdsbutik-Delikatesser
Alvar Andersson - Konstsmed 
uppfinnare
Johnny Velvin Carlsson-Måleri
Stefan Andersson-Foton,
Anna Fridström - Bruksglas/måleri
Ann-Gret Fridström - Måleri/Textil
Maria Vildvåg - Måleri
EKO - Lamm/Fårskinn Sara Månsson
Anette Rydberg Gustinger - Silver-
smycken
Bonform - Skulptur/hantverk - 
Nina & Ulrika
Jonas Gustavsson - Måleri
Fox fire/Riddar Eldtrana- Eldshow,
Live musik/Johan Gustavsson
Live Musik/Band Snapshots/ 
Rocka Billy
Live musik - Papa Grandpa
Live musik - Knesper Knorr
Lions Mörbylånga/ Barnaktiviteter
Linnea Fredriksson - Måleri/textil/
konstbrickor
Tribergagården/Food Court- Hem-
lagade grytor & pulled Pork Kaffe 
& hembakat
Carlas magiska chokladhjul
Kakmalin - Delikatesser & hantverk
Glasblåsarteam - Mikael Axen-
brandt , Jon Beyer, Ronny
Fagerström,Thomas Petersen, 
Rasmus Blume,
Alma Duran, Kalle Bengtner.
Öppet under Skördefesten
Ons 10-16,tors 10-20, 
fre 10-02, lör 10-22, sön 10-16
Triberga 155, sydöstra Öland 
073-382 25 46. oldergaard.se
Vi finns på facebook och Instagram.

      
84. Ostfestival 
i Mörbylånga 
Välkomna till LRFs Ostfestival på 
torget i Sveriges sötaste köping-
Mörbylånga!
Handla, smaka och upplev mäng-
der av olika ostar från många delar 
av Sverige.
I år är Stefan Eriksson-årets kock 
2005 tillika entreprenör och företa-
gare, som under lördagen genom-
för smakaktiviteter och har samtal 
och diskussioner!
Ostmässa! Festivalen gästas av ut-
ställare från många delar av landet 
där den gemensamma nämnaren 
är att samtliga tillverkar ost eller 
produkter med association till ost. 
Ett perfekt tillfälle att provsmaka 
och handla dina favoriter, allt från 
ostkakor till ostbrickor.
Öppet under Skördefesten
Fre 10-20, lör 10-18
Mörbylånga torg
Se mer information i annons i denna 
tidning. 

RÖDA DELTAGARE ÄR  KONSTNÄRER OCH KONSTHANTVERKARE

SÖDRA ÖLAND Deltagare från A-Ö.   Siffrorna talar om var på kartan du hittar respektive deltagare.

  
85. Oxmarknad i Gårdby
Välkommen till vår traditionella 
och mycket populära Oxmarknad. 
Här kan du handla från lokala pro-
ducenter. Grönsaker, bröd, bak-
verk, honung, böcker, ärtor, olika 
sorters bönor, pumpor m m.
Vi säljer också föreningens alma-
nacka och egna böcker.
Öppet under Skördefesten 
Lör 10-16 
Sandgårdsborg, Bygdegården i 
Gårdby.
hembygd.se/sandby-gardby/

       

    
86. Pär Mauritzson 
Popkonst-design-
silversmide
Pär Mauritzson Popkonst och de-
sign i Röda huset i Kastlösa.
Stiliserat vackert och ikonografiskt 
i 20-21 århundradets mediebrus.
Öppet under Skördefesten
Fre 11-01, lör 11-21, sön 11-16
Kastlösa 145, Kastlösa 
076-848 94 08 

    

    
87. Resmo Krukmakeri
Välkommen till vår verkstad och 
butik/galleri i det gula huset på 
hörnan i Resmo, här tillverkar vi 
alla krukor.  Vad som händer på 
konstnatten får man följa via vår 
hemsida, på facebook och Insta-
gram. Välkomna!
Öppet året runt. 
Öppet under Skördefesten 
Tors 10-18, fre 10-24,
lör 10-18, sön 10-15 
Resmo 113. 070-271 22 44
resmokrukmakeri.se

    
88. Rymdepos 17
Rymdepos 17 i Bläsinge är en 
garanterat magisk och fantasieg-
gande ljusinstallation med före-
ställningar varje kvart mellan kl 
20-24 under konstnatten fredag, 
fritt inträde. Annika Sahlström har 
utställning i Konstladan. 
Det finns fika i lillstugan.  
Öppet under Skördefesten
Fre 20-24
Bläsinge 223, Bläsinge 
070-313 93 70. blasinge.com

    

   
89. Station Linné
Söder om Ölands Skogsby på söd-
ra Öland ligger forskningsstationen. 
Vårt laboratorium är extra öppet 
under Skördefesten där insektsfors-
karna visar och berättar. Här finns 
café och butik för naturintresserade 
och logi för besökare. Runt statio-
nen finns flera vandringsleder. Vi 
har öppet året runt och på hemsi-
dan ser du våra publika aktiviteter 
och där kan du boka logi.

För övriga året klicka på aktiviteter 
på hemsidan.
Öppet under Skördefesten
och året runt
Söder om Ölands Skogsby
0485-385 84    
stationlinne.se

    
90. Stenladan i Össby
Konst/tavlor/hantverk bl a trollsta-
var som gjorde succé förra året och 
mycket mer som grönsaker/foto-
grafier/böcker om Öland mm.
Här finns glaskonst s k glasfusing.
Servering av kroppkakor och fika
kommer att finnas.
För öppettider och mer information 
följ oss på facebook. 
Össby 403, södra Öland
på östra sidan. 
070-766 92 00, 070-766 92 06 

  
91. Stenåsa bygdegård
Stenåsa bygdegård säljer och ser-
verar äkta öländska kroppkakor. 
Här hittar du hantverksförsäljning
av olika utställare. 
Även fika. Alla är välkomna! 
Öppet under Skördefesten 
Fre 10-20, lör 10-20
Stenåsa  
070-696 90 35

     

  
92. Stenåsa Stugor 
& Camping
Stenåsa Stugor & Camping är en 
trestjärnig, naturskön camping mitt 
i världsarvet på sydöstra Öland 
med sandstrand mot Östersjön. 
För barnen finns lekplats samt 
äventyrsgolf för hela familjen.
Du kan skåda fåglar, gå en tur på 
alvaret eller åka på konstrunda och 
Skördefest.
Se hemsidan för öppettider. 
Slagerstad. 0485-440 78
stenasa.com

    
93. Sticka på alvar
Garnbutik med ett brett sorti-
ment av noga utvalda garner 
samt magasin och tillbehör.
Personlig service i unik miljö!
Öppet under Skördefesten
Tors 11-17, fre 11-20,
lör 10-18, sön 10-15
Skarpa Alby 209, Gårdby
073-699 83 75
stickapaalvar.se

        

    
94. Stickobrinn - 
Ljusstöperiet i Kastlösa
Med omsorgsfulla händer och sin-
net fullt av kärlek tillverkar vi stea-
rinljus för stunder som ska gå lite 
långsammare. I en container intill 
stöperiet finns en självbetjänings-
butik som alltid är öppen. Under 
Skördefesten öppnar vi även vår 
fabriksbutik, med fina skördefester-
bjudanden och en riktigt glad och 
härlig stämning. På kvällarna tänder 
vi massor av levande ljus i lyktor 

längs gången till butiken. Vi har det 
så mysigt! Varmt välkomna!
Öppet året runt.
Öppet under Skördefesten
Tors 11-21, fre 11-02,
lör 10-21, sön 11-15
Stationshusgatan 3, Kastlösa
Instagram: @stickobrinn.nu

  
95. Stora Frögården
Välkommen till Stora Frögården!
Våra nybyggda lägenheter och hus 
skänker dig en känsla av avslapp-
ning och fungerar som knutpunkten 
på din vistelse på Öland.  Efter att 
ha utforskat vår Ö kan du slappna 
av på uteplatsen till ditt boende, ta 
något gott att äta och dricka i vår 
restaurang eller varför inte ta ett 
kvällsbad med solnedgången som 
vakar över dig? Längs med vattnet 
hittar du fina promenadstråk som 
gjorda för lugn och eftertanke.  I 
vår restaurang bakar vi pizzor i vår 
vedeldade ugn som vi värmer till 
450 grader. Pizzorna är en flört med 
det italienska arvet men inte sällan 
också med en touch av vad Öland 
kan erbjuda.
Caféet erbjuder Matiga smörgåsar, 
bullar och sötsaker. Vår konditor 
och bagare strävar ständigt efter 
att ta de traditionella bakverken in 
i vår tid.
Öppet under Skördefesten
Restaurangen:
Tors 17-21, fre 17-sent, lör 17-sent
Café: Fre 12-16, lör 12-16         
Stora Frögårdsvägen 12, Stora Frö 
0485-363 33     
storafrogarden.se

 
96. Sylvias konst i Bläsinge
Målar i olja och ställer ut i garaget 
en gång per år under Skördefesten. 
Öppet under Skördefesten 
Tors 11-18, fre 11-24,
lör 11-18, sön 11-15
Bläsinge 218, Bläsinge
070-990 68 11

  
97. Togora Gård på
Ekerum och Eriksöre
Värdens bästa BIO Olivoljan, Bal-
samvinäger, egna Kryddblandning-
ar, Oliver och Ramslökspesto! Missa 
inte Togora´s produkter tillverkade 
med passion och kärlek, direkt 
”Från min olivlund till ditt kök”.
Deltar på Slottsmässor på Ekerum 
och Eriksöre bygata. 
072-002 20 02. togoraolivolja.se

   
98. Torslunda Försöksstation
Upptäck parken med sitt sortiment 
av frukt och bär. Klappa smådjur 
från Naturbruksgymnasiet Kalmar.
Köp perenner och förädlad frukt, 
bär och grönsaker. Kör tramptrak-
tor på rolig bana, går tipspromenad, 
träffa våra trädgårdselever, ta en fika 
och imponeras av maskinparken till 
våra trädgårdsförsök. 
Öppet under Skördefesten
Lör 10-16
Skogsby 106, Torslunda
hushallningssallskapet.se

  
99. TS Naturfoto Öland
I Näsby på sydöstra Öland finns 
fotograf Tommie Skoog. Presenter: 
fototavlor eller fotojobb. Under le-
dig tid kan man anlita mig som fo-
tograf, göra trycksaker, vykort mm.
Kontakt på telefon eller mail.
Verksamhet året runt.
Näsby 140, Näsby.
070-898 73 05

 
100. viaalby
Hantverk i Alby.
viaalby gör egentillverkat hantverk 
framför allt till trädgården. Gästut-
ställare kommer också att finnas 
dessa dagar, dock ej torsdag. Flera 
nyheter har kommit sedan sist.
Välkomna!
Öppet under Skördefesten
Tors 11-17, fre 10-00,
lör 10-17, sön stängt
Alby 201, Alby
070-182 91 61. viaalby.se

   

  
101. YLKA FORM
YLKA FORM, ishallen i Grönhö-
gens Hamn. Galleri YLKA FORM 
i fiskehamnens gamla kylhus visar 
öländsk konst och konsthantverk.  
Lilla Galleriet: sommarutställare:
Angelica Kristenson Aurelius, måleri.
Stora Hallen: Ylva Magnusson, Mari-
anne Hedelin, Lars Apelmo och Ann-
Katrin Zedig, konst och konsthantverk.
Öppet dagligen
12-18 från 1 juli – 14 aug 
Öppet under Skördefesten
Fre-lör 11-18, sön 11-15
Hamnvägen 19, Grönhögen
076-162 94 31, 070-583 65 83
ylkaform.se

102. Zinkbryggan
Glaskonst om skapelsen. Installatio-
ner spermier och ägg i kristall som 
dopminne och konfirmationsminne.
Öppet under Skördefesten
Tors-sön 12-18
Pilekulla 104, Södra Möckleby
072-965 50 75
zinczperm.com och zinkzpirit.com

   

   
103. Ölands folkhögskola
Ölands folkhögskola öppnar sina 
ateljéer och visar pågående arbe-
ten inom konst, film och design. 
Träffa våra kursdeltagare, upplev 
skolan och besök skogsträdgår-
den där vi sår frön för en hållbar 
framtid. Välkommen!
Öppet under Skördefesten
Fre 12- 21. Tel 0485-56 44 00
olandsfolkhogskola.se

   

  
104. Ölands Köksmejeri                               
Ett litet mejeri i Alby på sydöstra 
Öland där vi gör ost hantverksmäs-
sigt. Mjölken kommer från kor i byn 
och behandlas varsamt för att behål-
la smaken från platsen. Mejeriet star-
tade 2012. Ostarna heter Blå Alvar, 
Röd Alvar, Toma Alvar, Carla eller 
Solvända och säljs via återförsäljare.
Se olandskoksmejeri.se eller följ 
oss på facebook / Instagram för 
närmare information.
Alby 121, Alby. 070-954 20 33
olandskoksmejeri.se

      
105. Ölands Söderbönor
Café & Butik med egentillverkning 
av allt ätbart, bullar, kakor, pajer, 
varma smörgåsar och soppor.
Fullständiga rättigheter.
Öppet året runt!
Öppet under Skördefesten
Tors-fre 9-18, lör-sön 10-18
Västerlånggatan 6, Mörbylånga
070-914 00 22
soderbonor.se

     

    
106. Ölands södra udde /
naturum Ottenby
På Ölands södra udde hittar du na-
turum Ottenby med utställning och 
flera guidningar dagligen. 
Du kan även besöka Sveriges hög-
sta fyr, Långe Jan och äta gott på 
restaurang Fågel Blå. 
Guidning kl 10 tors-sön under Skör-
defesten. Välkomna!
Säsong april-Skördefest. 
Öppet under Skördefesten 
Tors-fre 10-16, lör 11-17, sön 10-16
0485-66 12 00
naturumottenby.se 

      

     
107. Ölands Örtagård
Ölands Örtagård hittar du i Stora 
Frö, mitt i världsarvet.
I vår gårdsbutik finns ett brett sor-
timent av produkter för doft, smak 
och välbehag. Här finns många 
olika kryddor och teblandningar.  
Dessutom producerar vi spän-
nande tillbehör för din matlagning 
som senap, marinerad vitlök, grill-
marinad mm. 
Under Skördefesten har vi utöver 
vårt ordinarie utbud flera utställare 
inom både mat, hantverk och konst. 
För aktuella öppettider och mer 
information se hemsidan.  
Öppet året runt.
Affärsgatan 9, Stora Frö
0485-360 24 
olandsortagard.se

       

 
108. ÖoB Öland
ÖoB – i ÖoB – i Ölands Skogsby –
världens fyndigaste varuhus.
Sju dagar i veckan: det mesta 
inom fritid, hem, hushåll, verktyg, 
maskiner, hemtextil, hygienartiklar, 
konserver och manicker.
Öppet mån-fre 10-19,
lör 10-17, sön 11-17
Ölands Skogsby
077-120 22 02       
öob.se
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Skanna QR-koden och upptäck  
vårt gemensamma kulturarv.

Oavsett vad du letar efter finns det en chans att hitta det i landets kyrkor. Ölands kyrkor är  
öppna under sommar och skördefest. De är alla fyllda med konstupplevelser, stillhet och  
spännande historia. Med lite tur bjuds det på musik, finns toaletter och audioguide.

Knäppta händer eller öppna toaletter?

svenskakyrkan.se/oland
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Mail: bim-ab@telia.com Tel: 0495-30070 

 Vi tillverkar o 
 ottilltillverkar 

 

  Bygger ert Hus 
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Vårfest 
på Öland

2023

www.olandspirar.nu
Foto: Tommie Skoog

Addition i Borgholm - 
Ditt företags ekonomiavdelning
Addition på Öland AB, med kontor i Borgholm, startade 1995.
Vår affärsidé är att vi ska vara en Ekonomiavdelning för dig 
som driver ett mindre eller medelstort företag.
Vi jobbar nära våra kunder och viktigt för oss är att kunden 
ska känna trygghet i den ekonomiska delen av sitt företagande.
Addition erbjuder de vanligast förekommande tjänsterna inom:

• Bokföring och redovisning
• Skatter och deklaration
• Bokslut
• Ekonomisk service
• Rådgivning
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Använd QR-koden här för att komma 

direkt till vår webbsida Besöksmål och 

planera ditt besök.

I år är det friluftslivets år – luften är fri! Att vi människor mår bra av att vis-

tas i naturen är något som forskningen har studerat länge. Förra året hade 

vi fler besökare än någonsin i våra öländska naturreservat och det är med 

glädje och förhoppning om en fortsättning på samma väg vi ser fram emot 

sommaren. I år är våra förutsättningar fortfarande annorlunda och vi be-

höver vara extra rädda om varandra och tänka på hur vi beter oss när vi är 

ute i naturen. Ta därför chansen att uppleva den natur som finns nära dig. 

Upptäck det stora i det lilla. Hitta en egen plats bland Ölands alla smultron-

ställen. Välkommen ut!

Luften är fri - och naturen med!
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Besök oss på Eriksöre bygata!

www.kattmakaren.se

Egentillverkade svenska vindsnurror i rostfritt stål.
Presenter till Födelsedag-Bröllop-Dop mm. 

KATTMAKAREN
Vackra prydnader för ditt hem och trädgård!

TOMMIE SKOOG – FOTOGRAF
Anlita Tommie som fotograf, främst
är han naturfotograf. Han har tagit

många bilder som publicerats både
i tv och i tidningar. Tommie är bosatt i

Näsby på södra Öland men har genom
åren fotograferat motiv över hela Öland.

070-889 73 05
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Välkomna på LRFs Ostfestival!

Fredag 30/9, 10.00 - 20.00 
Lördag 1/10, 10.00 - 18.00 
Mörbylånga torg

Välkommen till Ostfestivalen på torget i 
Sveriges sötaste köping - Mörbylånga. 

Handla, smaka och upplev mängder av 
olika ostar från många delar av Sverige. 

I år har vi med oss Stefan Eriksson - 
årets kock 2005 tillika entreprenör och 
företagare, som under lördagen genom-
för smakaktiviteter och har samtal och 
diskussioner!

Välkomna!

Ostmässa
Festivalen gästas av utställare 

från många delar av landet där den 
gemensamma nämnaren är att samtliga 

tillverkar ost eller produkter med 
association till ost. 

Ett perfekt tillfälle att provsmaka 
och handla dina favoriter, 

allt från ostkakor till 
ostbrickor. 

Utställare med produkter som passarbra tillsammans medost finns på plats!

Upplevelser

för alla 

sinnen!

Ostfestivalen arrangeras av LRF Sydost för 6:e året i rad. I år i samarbete med Mörbylånga kommun 

Aktiviteter för

barnen!

Tramptraktorer och

tipsrundor för både

stora och små!

- Det görs ostar av mjölk från ko, får och getmjölk och alla dessa varianter får du ta del av under ostfestivalen.

- Visste du att Mörbylånga är en del av världsarvet Södra Ölands odlingslandskap?
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Välkomna på LRFs Ostfestival!

Fredag 30/9, 10.00 - 20.00 
Lördag 1/10, 10.00 - 18.00 
Mörbylånga torg

Välkommen till Ostfestivalen på torget i 
Sveriges sötaste köping - Mörbylånga. 

Handla, smaka och upplev mängder av 
olika ostar från många delar av Sverige. 

I år har vi med oss Stefan Eriksson - 
årets kock 2005 tillika entreprenör och 
företagare, som under lördagen genom-
för smakaktiviteter och har samtal och 
diskussioner!

Välkomna!

Ostmässa
Festivalen gästas av utställare 

från många delar av landet där den 
gemensamma nämnaren är att samtliga 

tillverkar ost eller produkter med 
association till ost. 

Ett perfekt tillfälle att provsmaka 
och handla dina favoriter, 

allt från ostkakor till 
ostbrickor. 

Utställare med produkter som passarbra tillsammans medost finns på plats!

Upplevelser

för alla 

sinnen!

Ostfestivalen arrangeras av LRF Sydost för 6:e året i rad. I år i samarbete med Mörbylånga kommun 

Aktiviteter för

barnen!

Tramptraktorer och

tipsrundor för både

stora och små!

- Det görs ostar av mjölk från ko, får och getmjölk och alla dessa varianter får du ta del av under ostfestivalen.

- Visste du att Mörbylånga är en del av världsarvet Södra Ölands odlingslandskap?

Utan bönder på Öland, ingen skördefest! Välkommen att 
besöka familjen Bertilssons mjölkgård 

i Alböke och lär dig mer om svenskt lantbruk!

Välkommen till matens källa!

- Provkör en BIOGASBIL

- Föredrag om biogas 

- Titta på gårdens djur och testa på 
att styla en kalv för utställning

- Testa dina kunskaper om svensk 
livsmedelsproduktion - fina priser

- Barnens hörna med pyssel

- Försäljning av pumpor och 
 karameller

- Hellmans foodtruck serverar 
 burgare med kött från gården

- Hör gårdens histora berättas

- Arla säljer ost och bjuder på 
 bulle & mjölk. 

- Åk i balvagn

- Utställning av gårdens maskiner

- Käpphästhoppning på bana

- Åk med häst & vagn 

Fredag 30/9 kl. 10-18 och Lördag 1/10 kl. 10-16

Hitta till Alböke gård -
Kör längs väg 136 och följ
de uppsatta skyltarna.

Fre 30/9 10-18 

Lö 1/10 10-16

Aktiviteter och upplevelser 
för alla åldrar!

 
Kalvutställning 
på lördagen!
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Dina ICA-handlare 
på Öland!

  ICA Nära Byxelkrok

  ICA Nära Bödasand (sommarbutik)

  ICA Nära Böda

  ICA Nära Löttorpshallen

  ICA Nära Källa

  ICA Nära Trossen, Sandvik

  ICA Nära Klinta, Köpingsvik

  ICA Supermarket Borgholm

  ICA Nära Rälla

  ICA Supermarket Almérs

  ICA Kvantum Färjestaden

  ICA Nära Skansen Mörbylånga

  ICA Nära Grönhögen
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Skördehälsningar 
från oss ICA-handlare 
på Öland!
Var du än bor eller befi nner dig på vår vackra ö i höstskrud, så fi nns 
det alltid en ICA-butik nära dig. Vi vill att du ska njuta maximalt av 
alla årstider och hoppas att du kommer in för att handla hos oss.

Alla vi ICA-handlare med medarbetare önskar er alla ölänningar 
och skördebesökare en riktigt skön och färgglad höst!
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