
 

 
Trädgårdsresa till Kållandsö 1 juni 2018 
 

Avresa kl 07.00 från Garden Center 
Ankomst Garden Center ca 18.00 
Buss: Thomas Touring 
 
Ekebo gård, Kållandsö 

531 99 Lidköping 
visitekebo@gmail.com 
Sara och Niklas Roland 070-347 94 66 

Ankomst 9.00  
Guidning och fika, i två grupper som går omlott om stor grupp 
Avfärd 11.00 

Ekebo är en välbevarad gårdsmiljö på Kållandsö med medeltida anor, där byggnaderna har en 
intressant historia. Lantbruk och byggnadsminne. Det finns en trädgård med valnötsträd från 
Läckö slott och gamla rosenbuskar, samt en fin fruktträdgård. Här bedrivs spannmålsodling, 
skogsbruk, fårskötsel och grönsaksodling. På gården erbjuds unikt boende i stuga. 

En guidning brukar ta ca 35 minuter och om ni vill titta runt i trädgården och bland de gamla 
redskapen i ladugården brukar det ta ca en timme. Med tanke på gruppens storlek så blir det två 
visningar, så nästan två timmar borde det ta totalt. Då fikar ena gruppen och den andra går visning 
och så får de lite tid däremellan att kika i trädgården.  

 

Läckö slott 

531 99 Lidköping 
0510-48 46 60 
info@lackoslott.se 

Ankomst och lunch 11.30 på Hvita Hjorten. 
Varmrätt med säsongens lokala och ekologiska råvaror, bordsvatten samt kaffe med liten kaka. 
Gruppen äter samma maträtt, antingen kött eller fisk. Vilket önskemål anges vid anmälan. 
Specialkost kan beställas vid behov. Chaufför äter gratis. 

Egen tid i Lilla slottsträdgården trädgården (hektisk tid för trädgårdsmästare Simon Irvine inför 
öppning den 10 juni. Han hinner tyvärr inte guida.) 

Slottsguidning 13.00 

Avfärd 13.40 
 
Läckö Slott på Kållandsö vid Vänern ägs av svenska staten och förvaltas av Statens fastighetsverk. 
Naturum Vänerskärgården – Victoriahuset rymmer utställning, övernattning, konferensrum och 
restaurang. Verksamheten i och runt om slottet drivs av Stiftelsen Läckö Slott. 
 
De stora attraktionerna är utställningarna i slottet och i naturum, operaföreställningarna på 
kvällarna, barnaktiviteter på Läckö och pedagogiska program i naturum samt slottsträdgården 
med blommor, kryddor och grönsaker - allt ekologiskt odlat. 



 
 
Restaurang Hvita Hjorten i naturum serverar goda måltider för varje tillfälle under kunnig och 
varsam ledning av våra krögare med utmärkelse från Gastronomiska Akademien och 
omnämnande i White Guide. Maten tillagas av grödor från Lilla Slottsträdgården och lokala 
grönsaksodlare, Vänerfiskare, bönder och jägare. Under sommaren är Café Stallet på slottsvallen 
öppet. Här bakas det kakor och serveras goda smörgåsar och glass. 

 
GreveGarden 

Norra Härene Grevegården 
531 92 Lidköping 
Elisabeth G Wahlström 070-217 22 84 
 
Ankomst 14.00 
Guidning och ekologisk, hembakt fika 
Avfärd 16.00 
 
GreveGarden ligger på gården Grevegården vid den vackert, öppna västgötska slätten. På gården 
har det under generationer tidigare arbetats med hästar, kor och säd. Nu är det trädgård, 
människor, kunskap och sköna upplevelser. Under sommaren är gården öppen för visning, 
försäljning av perenner, bra trädgårdsredskap och lite annat. Och givetvis trädgårdskurser. 

GreveGarden drivs av Elisabeth G Wahlgren som sedan 1986 är legitimerad sjuksköterska, och 
har arbetat i 18 år inom vården. 

Hon är utbildad trädgårdsmästare sedan 2006 och arbetar bland annat med Grön rehab Lidköping 
på Ågårdskogens vårdcentrum sedan tre år. 

GreveGardens grund ligger i att människan mår bra av trädgård och natur. Med hjälp av design, 
planering, anläggning, skötsel, inspiration och utbildning genomför GreveGarden detta med 
hantverksmässig trädgårdsmästarkunskap och mångårig vårderfarenhet. 


