Annorlunda fruntimmersvecka 18-24 juli
Tävling - Finn Fem Fantastiska Fruntimmer längs väg 223. Vinn finfina priser!
Gör en Annorlunda utflykt – hitta fem fruntimmer under veckan, håll utkik efter solrosen i vägkanten.
Program och öppettider på vag223.se samt på nykopingsguiden.se/vag223.
Tävlingen pågår 18-24 juli. Samla våra signaturer, när du har fem stycken är du med i utlottningen av finfina priser
från Väg 223. Tävlingstalongen skall vara inlämnad senast den 24 juli till någon av besöksställena längs vägen.
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Bokningsbara besök

Besök oss!

Håll utkik efter solrosen
– den visar var vi finns.
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Välkomna till en kulturhistorisk oas ute i Sörmlandsskogen. Värdshus, livemusik, museum, konstrunda,
barnunderhållning, hantverksbod, garnbod och
kolmila.

•
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Maria Bystedt • skottvangsgrufva.se, 0158-259 00
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Skeppsta hytta
Glashytta, butik, galleri och kafé. Sitt ner och följ arbetets
gång i den varma glashyttan, ta en god kopp kaffe och
titta på konst i galleriet. Du kan boka en tid för ett
föredrag eller blåsa ditt eget glas.
Ebba von Wachenfeldt • Öppet april – okt, ons-sön 10-17, skeppstahytta.se, 0158-300 25

Sternersborgs Chokladfabrik i Björnlunda
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Chokladbutik i sekelskiftsmiljö med egen tillverkning av
färska praliner och färsk italiensk glass. Råvarorna är i
möjligaste mån ekologiska. Ät glass i trädgården och lek
i lekparken intill.
Öppettider se www.sternersborgschoklad.se tel 0158-13300
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Rutans Café
Ett trädgårdscafé med hembakt fikabröd och liten
gårdsbutik.

Madelene Knutström • Öppettider se: rutansdelikatesser.se, 073-673 09 57

Snickarstugans kiosk i Björnlunda
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Servisdelar, grytor, kökstextil, praktiska trädgårdsprydnader, tvålar, badoljor...
Snickarstugans kiosk ligger vid Björnlunda Växthus.
Eva Braun • Öppet 30 maj - 30 aug, lö-sö 11-15 och hela fruntimmersveckan. 070-2467440
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Gnesta Strand
Gnesta Strand restaurang, ligger vid Frösjön i Gnesta.
Här kan du njuta av god vällagad mat från närområdet,
på en härlig uteservering där sjöbrisen fläktar i
sommarvinden, vi har även ett charmigt B&B.
Dorothéea von Essen • Lunch mån-lör. Kvällsöppet se: gnestastrand.se, 0158-104 54

Atelje Tyg & Tagel AB
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Tyg & Tagel syr allt du kan tänka dig inom inredning
såsom gardiner, kuddar, överkast, sängkappor,
stolsöverdrag, sofföverdrag med mera. Till både
privatkunder och till offentlig miljö.
Carina Högberg • Öppet enl ök: tygochtagel@gmail.com, 0708-178 687, 0158-260 30

Syrrans prylbod och Loppis
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Här finns allt du kan tänka dig. Från möbler till bestick,
fint porslin och glas. Även en del stickat och virkat som vi
själva gjort. Välkommen att fynda. Vi finns på Facebook.
Gunilla och Marieanne • Öppet maj–aug, fre-sön11-17, 0707-889 305, 0761-062 736

Herrgården i Ladan
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Mellan två små sörmländska sjöar,mitt i skogen...
Betong-och plåthantverk för Hem & Trädgård. Kläder &
Inredning. Sneda plankor & en knasig trapp ger en skön
upplevelse på landet. Roliga visningar/kurser/bokningar.
Annelie Österman • Öppet se: herrgardeniladan.se elller ring 0709-562 260
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Ett annorlunda café i den gamla ladugården. Hembakat,
lätta luncher, ekologiska råvaror. Uteservering, butik,
konstutställning, antik & kuriosa, akvarellkurser. Se vår
hemsida för mer info. Kamelfarmen finns på gården vissa
helger.

U

Café Östergården

Gisela o Ewelina • Öppet 10-18 alla dagar utom ons, 1 maj-30 sept, cafe-kattpensionat.se, 0155-24 00 91, 076-2401286

Antik och kuriosa
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Stor butik i ladan,som gör det möjligt att hitta just det
DU söker. Många handplockade kuriosa föremål.
Inriktning stolar och lampor. Butiken ligger i lantlig miljö
på samma plats som Cafe Östergården.

Ann’s

ANTIKT & KURIOSA

Ann Lindahl • Öppet 10-18 alla dagar utom ons, 1 maj-30 sept, 073-752 08 18, lindahl.koltrastvagen@gmail.com
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Runnvikens Pensionat & Rekreation
Vårt mål är att sätta våra gästers välmående i fokus.
Bo i herrgårdsmiljö, njut av god, närodlad mat och var
med om aktiviteter och upplevelser för alla sinnen.
Nytt i sommar – Café.
Clara Grill • Öppet: Året om, Lövsund, runnviken.se, 076-947 11 63
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Butik Inneberga
Hantverk i Carl Malmstens fotspår. Fantastiska
fruntimmer på filmfestival 18-20juli. Kurser och
evenemang. Hemsidan berättar mer: ingardasasa.se
Åsa Ingårda, Öppet: juni, lör 11-15, 1juli-9 aug, ons-sön 11-17, 0155-24 10 11

Östby Boden, Ateljé och textil
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Vävatelje & Textil. Väver trasmattor och stickar på en
antik sockstickningsmaskin. Kan väva mattor upp till
2,5 m breda. Strumpgarn säljes.
Helen Johansson • Öppet: ring 070-316 27 16 eller facebook/östbyboden

Runtuna Kvarn
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Runtuna Kvarn är en elektrisk valskvarn i drift sedan
1936. Sedan 1984 drivs kvarnen av Kent och Tina.
I Kvarnboden kan du köpa ekologiskt mjöl, ägg från
sprätthöns, ekologisk rapsolja och honung från trakten.
Tina Gustafsson • Öppet, ring för besök: 0155-24 10 70, runtunakvarn.com

Karlshäll
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I magasinet saluförs bland annat unika lapptäcken och
kuddar, tillverkade av egentagna fotografier som är
stygnsatta. Vackra tyger och fårskinn.
Iréne Eklund • Öppet se: karlshäll.se eller ring 0155-22 60 84

Se, Göra, Köpa, Möta
längs väg 223
Excursion route 223, worth a detour. Don’t be
surprised if you suddenly see clumps of sunflowers rising up out of nowhere along route 223. Slow
down. There’s a gang of women along route 223,
entrepreneurs working together to make your
excursion more fun and unpredictable. They may
inspire you to try something new – buy a new mug,
dance up a storm or drink fair-trade espresso.
Among the many options, you’ll find four friends
along the way. THE MAIN THING IS to grab life by
the horns!
Ausflugsweg 223, einen Umweg wert. Seien Sie
nicht verwundert, wenn plötzlich Felder mit Sonnenblumen entlang des Weges 223 auftauchen.
Nehmen Sie den Fuss vom Gaspedal. Halten Sie
Ausschau an der Abzweigung bei Sjösa Gård,
folgen Sie dann dem Weg nach Runtuna und weiter
nach Björnlunda. In der Landschaft verstreut, aber
immer entlang des Weges 223 liegen Galerien,
Hofläden, Möbelschreiner oder Töpfer, die ihre
Waren verkaufen und Geschichten über das Leben
in Sörmland erzählen.
Längs väg 223 hittar du en skön blandning av
saker som väcker köplust och inspiration. Du
välkomnas till gårdar och miljöer som annars inte
är lätta att komma till. Håll utkik efter solrosen
vid vägkanten! Ge dig ut på upptäcksfärd längs
slingriga vägar. Upplev en annorlunda Safari; cykla,
paddla och vandra mellan fyra gårdar. Njut av
tillagade lokalproducerade produkter. Tid till att gå
upp i nuet. Kom och möt alla dessa företagsamma
kvinnor som brinner för sina idéer och som arbetar
ihop.

Matservering
Övernattning
Kaffeservering

Butik
Tjänsteföretag/
Bokade besök

Anlita oss!
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Mindfulness och massage
Mindfulnesskurser/retreater, stresshantering, coaching,
massage.

Maria Lyckow • 0705 13 00 15, lyckow.mindfulness@gmail.com, mindfulness-sörmland.nu

Hästen är PoÄngen
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På den vackert belägna gården bedrivs undervisning
i akademisk ridkonst, voltige (gymnastik på hästryggen) och frihetsdressyr med fokus på ett tryggt och
harmoniskt samspel i rogivande atmosfär.
Åf av hästfodret St.Hippolyt
Camilla Paraniak • Öppet året runt, stall-angen.se, 0707-620 626
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Vänga Gård Islandshästar
Finns på anrika Vänga Gård utanför Björnlunda där vi
bedriver verksamhet med islandshästar i fokus. Ridskol
a,Turridning,Helgkurser,Ridläger,Saluhästar
Öppet: Alla dagar efter överenskommelse.
vangaislandshastar.se, 073 0367787 eller 073 728 96 45
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Kamelfarmen
Kamelfarmen älskar kamelider! Här finns kamel, dromedar,
lama och alpacka.
Boka ett besök på farmen, eller boka kamelerna hem till
dig för att dra folk till din aktivitet!

KAMELKAMELFARMEN
KAMELFARMEN
FARMEN

Nadine Olsson • Boka besök: kamelfarmen.se elller ring 073-831 81 87
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Ånsunds gård
Ekologiskt lantbruk med djur. Här kan du hyra kanot och
göra trevliga turer på sjön Runnvíken.

Annette Olsson • Ring för besök: 0733-80 99 90, annette@ansundsgard.se
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Håcknesta gård
Håcknesta Gård är en levande lantgård med hästar, kor,
får, getter, kaniner, höns. Hos oss kan man rida, klappa
djur och leka i vår lekplats.
Rid- och lantbruksskola, boende och konferens.
Ingela Reinholdsson • Öppet se: hacknestastall.se eller ring 070-738 50 54
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Drottning Christina
Sylt, saft och gelé kokat på ett ”gammaldags” sätt med
enbart naturliga produkter. De flesta ingredienser är
lokalproducerade. Försäljning på lokala marknader och
på kafét vid Uvsta Östergård.
Christina Uggla • drottningchristina.se, 070-77 65 662

Vänner längs väg 223
Öster Malma mitt i vackra Sörmland
Här är naturen och det vilda ständigt närvarande. I Wildlife
Park strövar djuren fritt i stora hägn. I restaurangen står
förstås vilt på menyn. Bland annat dagens lunch mån-fre
11.30-14.00. Här finns det vackra 1600-talsslottet i barockstil. I Café Jägarboden serveras hembakat. I gårdsbutiken
hittar ni allt från viltkött till presentartiklar. Och naturligtvis
erbjuder vi ett boende nära det vilda.
Boka online på ostermalma.se eller ring 0155-24 62 28 vardagar 8-17

Björnlunda Hembygdsgård
STF-vandrarhem och sommarcafé.
Kontaktperson Ann Johansson 0158-200 14
hembygd.nu/bjornlunda
Ludgo-Spelvik Bygdegård
Här finns bygdegårds-, idrotts- och
hembygdsföreningen. Kontaktperson
Bengt Anglered 0155-24 00 74
Ludgo-Spelvik Hembygdsförening
Arkivansvarig Bo Törnqvist
070-627 87 30. hembygd.se/ludgo-spelvik

Runtuna-Lids Hembygdsförening
Grenadjärtorpet Löfåsen intill Runtuna bygdegård.
hembygd.se/runtuna-lids-hembygdsforening
Runtuna Bygdegårdsförening
Boka lokal till vardag och fest.
Kontaktpersoner Kent och Tina Gustafsson
0155-24 10 20 bygdegardarna.se/runtuna
Kyrkor
Svärta kyrka, svenskakyrkan.se/nykoping
Spelvik, Ludgo, Lid och Runtuna kyrka.
svenskakyrkan.se/ronoforsamling
Vid kyrkorna finns
handikapptoaletter, vid
Spelvik endast torrdass.

En
Annorlunda
Galleria

Öppet
året om

!

Webbutik • öppet året om • www.vag223galleria.se

Se, Göra, Köpa, Möta längs väg 223
Håll utkik efter solrosen – den
visar var vi finns. Håll dig
uppdaterad om öppettider och
program på vag223.se och
på nykopingsguiden.se/vag223

Butik

Övernattning

Tjänsteföretag/
Bokade besök

Kaffeservering

Annorlunda Barnaktivitet

vid väg 223

▲

Annorlunda Upplevelser
vid väg 223

Matservering

Besök vag223.se eller nykopingsguiden.se/vag223 och se vad du kan göra och vilka
du kan möta! Där får du också information om öppettider och hur du bokar.

En annorlunda konstrunda 2-3 maj
& Konstrundan 9-10 maj

Längs väg 223 hittar du en skön blandning av saker som väcker köplust och inspiration.
Du välkomnas till gårdar och miljöer som annars inte är lätt att komma till. Just dessa
helger händer det lite extra på varje solros. Välkomna på en härlig tur längs vår väg!

Fruntimmersveckan 18-24 juli
Att möta människor gör utflykten mer spännande. Där det finns tid för samtal växer
nya tankar. Kom och möt oss företagsamma kvinnor som brinner för våra idéer och
som arbetar tillsammans.
Rolig tävling denna vecka – Finn Fem Fantastiska Fruntimmer!

Ljus & Mys 7-8 november
Här öppnar gårdar och hus upp för att göra den mörka tiden på året lite ljusare.
Låt utflykten bli en annorlunda köpupplevelse. Möt hantverkarna som gör
produkterna. Dra in doften från hyttan, verkstan och köket. Produkterna som är
här- och nuproducerade!

Annorlunda Safari vid väg 223
Ge dig ut på upptäcksfärd längs slingrande vägar. Upplev en annorlunda safari; cykla,
paddla och vandra mellan fyra gårdar. Njut av tillagade lokalproducerade produkter.
Tid att gå upp i nuet!

