
Lantmäteriet 

Keramik
Anna Svensson säljer 
bruksföremål så som 
koppar, skålar, burkar 
etc i keramik (sten-
gods). Anna inspire-
ras ofta av japansk 
estetik med jordnära och vilsam färgskala.

Kuriosa & fina ting
Annika Löwendahl 
säljer härliga vintage-
prylar i bra skick. 
Bruksföremål, korgar, 
prydnader, gamla 
nallar och leksaker  
& lite till …  
Välkommen!

Annas Bod 
Ringvägen 24, 703 85 Glanshammar

Udda saker
Glas och porslin, 
kuriosa, hemvävt,  
sytt och virkat. Vykort, 
leksaker, böcker, 
krukväxter m m.

••  Vi har även öppet söndag 25/9. 

Kullens kvarn
Kvarnbackevägen 1, 703 85 Glanshammar

Besök kvarnen

Vi visar kvarnen  
och det finns  
möjlighet att  
köpa vårt mjöl.

Fika och fikabröd
Vid kvarnen säljer Lillkyrka IF F 08/09 fika 
och fikabröd bakat på mjöl från kvarnen.

Svenska kyrkan, Glanshammar
Skolvägen 2 b, 703 85 Glanshammar

Glanshammars kyrka 
Gör ett besök i 
Glanshammars  
kyrka – en kyrka  
rikt smyckad  
med välbevarade  
tak- och väggmål-
ningarna från 1589.

Mattor med mera
I kyrkan: Kerstin  
Andersson väver  
mattor, stickar  
raggsockor samt 
tvättvantar. Virkar 
grytlappar och syr 
spis kjolar m m. 

Plädar och tofflor
I kyrkan: Lisbeth  
Eriksson virkar  
plädar med  
mormorsrutor  
och stickar tofflor 
eller ”tassar” som 
hon kallar dem.

Glanshammarryttarnas klubbstuga
Kolja 302, 705 96 Glanshammar 

 Fika, våfflor och korv
Fika, våfflor och korv med bröd  
säljes av Kolja byalag.  

Ponnyridning 
Glanshammarsryt-
tarna hjälper alla 
som vill prova på att 
rida.

Honung, äpplen och konst 
Honung, äpplen och 
äppelmust m m säljes 
av Malin och Magnus 
Bideby. 
Inne i klubbstugan: 
Konstutställning och 
försäljning av canvas-
tavlor från fotografier av Malin Bideby och 
målningar som hon har skapat.  

Gomakeriet 
Försäljning av  
fudge i olika smaker, 
kakor och andra 
godsaker. Allt från  
egen tillverkning. 

Gott att äta! 
Simon Larsson Lahti erbjuder  
vällagad mat utomhus.   

Betongfigurer 
Egentillverkade betongfigurer av Bror  
Cederhammar.

EllaKeramik 
Keramik drejad  
med kärlek av  
Ella Persson i Kolja. 

Hembakt och hemkokt
Marja-Liisa 
Lundqvist säljer 
hembakt, bland 
annat tunnbröd 
och hemkokt sylt 
och saft. 

Skinn, ljus och blommor 
Malin Blomqvist säljer lammskinn och 
kaninskinn, ullprodukter, stöpta ljus och 
uppstammade palettblad. 

Tavlor
Inne i klubbstugan: Skisser från Kolja hage 
som Nina Rönnegård har skapat.

Måleri i akryl
Inne i klubbstugan: 
Berit  Knochenhauer 
Lundh startade sitt 
måleri i olja och  
gouache men har  
sedan flera år över-
gått helt till akryl. 
Berit målar färgrika och varierande motiv 
ur egen erfarenhet och fantasi.

Gott om parkering! Välkomna!

Frikyrkan i Krogesta
Krogesta 619, 705 97 Glanshammar

Försäljning och sopplunch
Bord med försäljning av lite av varje till 
förmån för församlingens yttre mission. 
Välkommen att titta in!

Sopplunch serveras. Matig soppa, 
smör gås samt kaffe och kaka. 

Lammskinn och lammkorv
Jenny och Håkan 
Lundvall säljer  
mjuka lammskinn 
och god lamm-
korv från egna får 
i Grythem.

Stickat och virkat av Sonia
Sonia Strömberg säljer vantar, sockor, 
mössor m m.

Små praliner
Linda Molin säljer små praliner.

Olssons magasin
Sjågesta 520, 705 96 Glanshammar

Gårdsbutik
I vår gårdsbutik  
hittar du härliga 
smaker från Olssons 
skafferi, säsongens 
färgstarka blommor 
och annat trevligt 
och höstmysigt till hem och trädgård.

Du kan luncha/fika hos oss. Smörgåsverkstan 
fyller upp kylen med goda och matiga 
smörgåsar och så hittar du smarriga bak-
verk, kaffe, te och goda drycker.  
Välkommen till oss!

Textilt hantverk
Ing-Britt Larsson  
säljer handknutna 
ryamattor, hemvävda 
alster och hemsytt 
textilt återbruk.

Spiragården
Nasta 813, 70596 Glanshammar

Spiragårdens bondgårdscafé
Njut av fika eller lättare lunch i en  
inspirerande bondgårdsmiljö där barnen 
kan leka och träffa djuren.

Käpphästhopptävling kl 13 (käpphästar 
går att låna). Anmälan på plats.

Christins värktabletter
Försäljning av Christins "värktabletter", 
den naturliga smärtlindringen för  
muskler och onda leder gjord av ekologisk 
lammull m m.

Honung och biodling
Försäljning av Gunnar Malmqvists  
ny producerade och populära honung.

Astas ullrike
Försäljning av  
härliga ekokläder  
av merinoull i 
glada färger till  
hela familjen.

Hälsoträdgården, Örebro kommun
Myrö 241, 705 96 Glanshammar

Öppen trädgård
Vi har en trädgård som innehåller flera 
rum och funktioner inklusive ett stort 
orangeri med tropiska växter. Vår verksam-
het är att ta emot deltagare med fysisk 
eller psykisk ohälsa och har rehabilitering i 
trädgårdsmiljö. Trädgårdens växter främjar 
biologisk mångfald.

Underbara Trädgård
Valsta 635, 705 97 Glanshammar

Höst i trädgården!
Försäljning av lökar, växter och träd-
gårdsdekoration. Visningsträdgård.

Sticksjö biodling
Sundsviksvägen 9, 705 97 Glanshammar 

Biodling, grönsaker och lättlunch
Välkommen att titta på vår biodling  
samt växthus med tomater, paprika, chili 
och äggplantor. Försäljning av honung,  
gurka, gösfilé, sylt och marmelad. 

Vi serverar lättlunch: Gösburgare  
med bröd, sallad, dressing, dricka 50 kr.
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Samverkarna  
i Glanshammarsbygden
www.glanshammar.info
info@glanshammar.info

Skogsbergs gård
Tjugesta 205, 705 97 Glanshammar  

Skogsberg
Vandra i våra vackra trädgårdar. Ägg från 
frigående höns, fårskinnsfällar och pro-
dukter från trädgårdarna. 

Silversmed Marie Spjut
Smycken m m. 

Amanda
Akrylmålningar m m. 

Kaffe, te och hembakt fikabröd  
finns att köpa. 

•• Öppet även söndag 25/9 kl 12–15. 

Karltorpsgård
Glanshammars-Hult 315, 705 97 Glanshammar

Grönsaker, hantverk och grillkol
På Karltorpsgård finner du varor så som  
potatis, morötter, purjolök röd och gul lök, 
ägg och chili. Honung och bivaxdukar. 
Här finner du också hemsytt och stickade 
strumpor. Nytt för i år är hem tillverkad 
grillkol. 

•• Vi har öppet även söndag 25/9.

Halvarshags Getgård
Klapphage med getter för barnen. Rökt 
kött och korv av killing och get. Vackra 
killingskinn. Nappaskinn av killing.

•• Vi har öppet även söndag 25/9.

Familjen Holmgren
Laxmossen 403, 705 97 Glanshammar 

Grönsaker, djurpreparat och yoga
Vi erbjuder grönsaker 
och andra produkter 
från vår regenerativa 
gård. Naturliga djur-
preparat från Alyose, 
Sala. Visning av träd gården kl 10 och 14. 
Jim Holmgren berättar om odlingarna, 
baserat på hållbarhet och  permakultur. 
Klassisk yoga kl 11–12 med Marie-Louise 
Holmgren, pramoda.se, om vädret tillåter.

Lunch- & kaffeservering kl 12.30–16.

•• Öppet även söndag 25/9 kl 10–16. 

Adolfsbergs gård
Sticklinge 504, 718 92 Frövi

Gårdsbutik
Vi säljer de grödor vi 
har i säsong: potatis, 
morötter, betor och 
kål tillsammans med 
det utbud som finns 
i gårdsbutiken. 

Fika och mat på 
plats, gjorda av 
produkter från gården.

Bromanders får och rekreationsgård
Ringaby 427 , 718 92 Frövi

Klappa, vila och handla
Hälsa på får och 
lamm och titta 
på höns! Köp en 
mysig fika, hem-
magjord glass eller 
en kaktallrik med 
sockerkaka, bulle 
och kaka. Handla i vår butik där vi säljer 
vårt lammkött, härliga skinn, garn och ull.

••  Vi har även öppet söndag 25/9 kl 11–15.

Ing-Marie Philipson
Ödebyvägen 14, 705 97 Glanshammar

Akvareller
Här i Fiskartorps-
viken visas  
akvareller av 
Ing-Marie Philipson. 
Måleriet är inspi-
rerat av naturen.  
Välkommen.

Brandstorp
Brandstorp 526, 705 98 Lillkyrka

Inda möbel & interiör
Brandstorp 407, 705 98 Lillkyrka

Möbelhantverk
Vi är en möbelbutik 
med främst svenskt  
möbelhantverk. 
Det flesta av våra 
leve rantörer har 
sin produktion i 
Sverige – då främst 
i Småland och Skå-
ne. Vi har även ett 
antal danska leverantörer med hantverk i 
form av möbler och inredning.

Corylus väv & hantverk
Stora Hasstorp 406, 705 98 Lillkyrka

Hantverk, skinn och ull
Vi säljer hantverk, 
skinn och ull från 
gårdens lamm. 
Vävstuga. För-
hoppningsvis har 
vi även fått hem 
vår populära korv, 
som är tillverkad av  
kött från våra djur.

•• Öppet även söndag 25/9 kl 10–16.

Ann Edberg
Sjöholmsvägen 5, 705 97 Glanshammar

Konst och våfflor
I min trädgård 
ställer jag ut mina 
akvareller. Motiven 
är ofta hämtade 
från min älskade 
trädgård. Försälj-
ning av hembakat 
matbröd och söta 
bakverk. Jag säljer 
också många sorters chilifrukter.  
Varmt välkommen!

Servering av våfflor, sylt, grädde  
och kaffe. 

Kirsi Myr
Djurgårdsvägen 10, 705 97 Glanshammar

Tavlor 
Kirsi Myr visar  
och säljer sina 
akvarell- 
målningar  
i Sticksjö.

Kärsta
Kärsta 332, 705 98 Lillkyrka

Kärsta 4 Feet Western Riders
Kärsta 4 Feet Western Riders erbjuder 
westernridning, barnridning, ponnyrid-
ning och även vuxenridning på storhäst. 
Vi är en ideell ridförening.

Välmåendet
Monika Ståhl's praktik Välmåendet 
erbjuder prova på-djupvågsbehandling 
med Swedish Fascia Vibes.

Försäljning av grillad korv,  
hamburgare, fika m m.

Sanzén Form & Design
Kumla 915, 705 97 Glanshammar

Design
Brickor, emaljmuggar, glasunderlägg, 
pennfodral, filtar m m med mina mönster 
och min konst på. Special erbjudande 
på Glanshammarsbrickan, rund bricka 
med motiv från Glanshammar. Även min 
originalkonst och några utvalda konstkort. 
Renoverade möbler samt andra produkter 
av olika återbrukade material. DIY-kit med 
material och beskrivning på t ex virkad 
korg eller scrunchie.

Försäljning av fika.

Bumlor och betong
Anna Linder: Lekfulla skulpturer och  
bilder i mosaik och betong.

Fåglar
Maria Wangi Ibohm: Fåglar i tovad ull.

Svarvat
Åke Landström: Svarvade skålar i färskt trä.

Keramik
Barbro Landström: Drejade, kavlade och 
skulpterade föremål i stengods.

Kaffe & kaka serveras i trädgården.

Sockenmagasinet
Gamla Arbogavägen 18, 703 85 Glanshammar

Öppet hus i Eriksberghuset
Sockenmagasinet  
har öppet hus  
i Eriksberghuset  
(bakom bygdegården) 
där alla och en var kan 
ta del av föreningens  
omfattande arkiv, bildsamling samt delar 
av föremålssamlingen.

Kaffeservering.

Åsta Antik
Norra Åsta 211, 705 98 Lillkyrka

Åsta Antik
Här finns antikviteter och spännande 
inredningsföremål.
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24 september kl 10–16
Konst- och hantverksrunda

i Glanshammarsbygden

Kulturglädje arrangeras av Samverkarna i Glanshammarsbygden, 
med stöd av Landsbygdsnämnden, Örebro kommun.Fo
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