
Upptäck Mittriket!
17 - 18 juni 2017

Lokala entreprenörer och ideella föreningar i Stehag, Stockamöllan och 
Billinge bjuder tillsammans med Leader-projektet VINN MittSkåne in till 
“Upptäck Mittriket” – en helg fylld av natur-, kultur- och matupplevelser! 
Öppet hos alla både lördag och söndag kl. 11-16!

Välkommen till en härlig helg i Mittriket – en skånsk 
oas bara ett stenkast bort från Lund och Malmö. 
Här finns natursköna strövområden, nästintill bilfria 
cykelvägar och slingrande kanotleder. För den 
kulturarvsintresserade vilar sagor och sägner bakom 
varje knut! För att inte nämna unika ankor. Och 
oavsett om det är mat eller fika du är ute efter kan 
du här få en kulinarisk upplevelse utöver det vanliga! 
Inspiration för alla sinnen, helt enkelt! 

Friluftsteater, guidade turer, familjeträning, 
fotografering, föredrag, prova-på aktiviteter, 
tipspromenader och spännande utställningar är bara 
några exempel på allt som händer här denna helg! 
Varmt välkomna!

Karta och mer information hittar du på vår hemsida eller vid vår informationspunkt vid 
Industrimuseet i Stockamöllan (öppet kl. 11-16 båda dagarna). Även vandrings- och cykelkartor 
finns att ladda ned från:

www.mittriket.se

Stehag
Stockamöllan

Billinge



Toaletter
•	 Stockamöllans Industrimuseum, 

Stenbocksliden 7, 241 96 Stockamöllan

•	 Gunnaröds Gård, Gunnaröds gård, 241 96 
Stockamöllan

•	 Torrdass finns vid rastplatsen vid Bögerup, 
Stockamöllan

•	 Gamlegård Museum, Gunnarödsvägen 2, 
241 95 Billinge

•	 Restaurang Sara, Röstångavägen 19, 241 
95 Billinge

•	 Billinge Krukmakeri, Grönaborg, 241 95 
Billinge

•	 Sjöholmens badplats, Sjöholmen, 241 75 
Stehag

•	 Gyavallen, Stehags fotbollsklubb

Parkering
•	 Stockamöllan, ovanför Industrimuseet.

•	 Rastplatsen vid Bögerup, Stockamöllan

•	 Billinge kyrka, Gunnarödsv. 10, 241 95 
Billinge

•	 Sjöholmens badplats, Sjöholmen, 241 75 
Stehag 

•	 Stehags tågstation, norra sidan vid 
Vestins väg

•	 Idrottshallen i Stehag, vid slutet av 
Bäckaledsvägen, 241 74 Stehag

Håll utkik efter de blå-gröna vimplarna som 
visar vägen till butiker, kaféer, loppisar och 
aktiviteter.

 Björks Fisk
Välkommen till vår gårdsbutik i hjärtat av 
Skåne. Vi erbjuder hemlagade delikatesser 
och fisk från eget rökeri – att köpa med hem 
eller avnjuta i vår servering. Eller varför inte 
bara ta en paus och njuta av atmosfären? 
Butiken ligger vackert beläget invid västra 
Ringsjöns strand och här finns både 
roddbåtar och motorbåtar att hyra. 

Varmt välkomna önskar Håkan med personal

Adress: Råröd Sjögården 133, 243 95 Höör

Tel: 0413-256 45

www.bjorksringsjon.se

 Ebbatorps Fågel
I vår gårdsbutik hittar du färskt, välsmakande 
kycklingkött från frigående kycklingar 
uppfödda på vegetabiliskt foder. Välkomna att 
prova kyckling som smakar mer! 

Adress: Södra Munkarp 432, 243 95 Höör

Tel: 0413-341 61

www.ebbatorpsfagel-gardsbutik.se

 Wrights flora 
Kom gärna och besök vår blomster- och 
trädgårdsbutik. Hos oss hittar ni blommor 
till hem och trädgård. Önskar du en damm 
eller ett porlande vattenspel har vi ett 
brett sortiment. Vi har även presenter och 
snittblommor och utför binderier. Under 
helgen har vi många fina erbjudanden! Öppet 
lördag 10-16 och söndag 11-15. 

Hjärtligt välkomna! Sandra och Peter med 
personal

Adress: Stationsvägen 19, Stehag

Tel: 0413-540500 

www.wrightsflora.se
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 Stehags bykrog
Ta en paus mellan evenemangen och titta 
in på Stehags bykrog för att avnjuta pizza, 
hamburgare, plankstek, eller varför inte en 
fräsch sallad. Om vädrets makter är med oss 
kan ni ta plats på uteserveringen och ha en 
skön stund i solen. Välkomna!

Adress: Stationsvägen 7, 241 74 Stehag

Tel: 0413-54 08 55

stehagsbykrog.wordpress.com

 Tipsrunda och naturguidning i Gyaskogen
Kom till Gyaskogen och ta en promenad på 
någon av alla våra vackra vandringsslingor 
eller gå vår tipsrunda med frågor för både 
stora och små! Har du tur kanske du får se en 
skymt av trollkäringen Gya eller trollgubben 
Thule! Det finns möjlighet att grilla i vår fina 
grillpaviljong och grillkit finns att köpa på 
Matboden i Stehag. För dig som är botaniskt 
intresserad har vi en gratis guidad vandring 
på lördag kl. 10.00 där vi bland annat berättar 
mer om den ovanliga växten humlesuga 
som växer vilt på bara några få platser i 
hela landet, däribland i och omkring Stehag. 
Samlingsplats för den guidade vandringen är 
vid spårcentralen. 

Adress: slutet av Skogsvägen, 241 74 Stehag

Tel: 0708-19 83 83 

www.stehag.org

 Familjeträning
Varmt välkomna att testa familjeträning – 
utomhusträning där hela familjen tränar 
tillsammans! Med hjälp av enkla, effektiva 
och roliga övningar där vi använder naturen, 
den egna kroppen och varandra som redskap 
tränar vi styrka, rörlighet och kondition. 
Familjeträningen är lämplig för familjer med 
barn mellan 3 och 10 år. Samling kl. 14.00 vid 
Grillpaviljongen i backen ovanför Gyavallens 
fotbollsplaner! Vi håller på cirka 90 minuter 
(inklusive en fikapaus där vi bjuder på frukt 
och dricka till barnen). Bekväma oömma 
kläder och träningsskor rekommenderas 
(samt regnkläder för barnen vid dåligt väder)! 
Obs! Endast söndag!

Adress: Parkering vid slutet av 
Bäckaledsvägen, 241 74 Stehag

Tel: 0735-244462

www.mindfulrunning.se

 Händelseboden
Välkomna in i Händelseboden i Stockamöllan! 
Vi fotograferar och formger trycksaker och 
digitala produkter till privatpersoner såväl 
som företag. Bröllopsinbjudningar, dopkort, 
familjefoton och bröllopsfoton är några av 
våra specialiteter. Denna helg erbjuder vi 
porträttfotografering av barn, par och familjer 
till slagkraftiga priser! Vi fotar och du väljer 
vilka foton du vill ha utskrivna! Medan du 
väntar får du gärna besöka vårt galleri, som 
presenterar vårt arbete i form av porträtt, 
produkter och miljöer. 

Adress: Möllerikevägen 1-3, 241 96 
Stockamöllan

Tel: 0768-519560

www.händelseboden.se

 Stockamöllans industrimuseum
Industrimuseet visar byn Stockamöllans 
och företaget Stockamöllan AB:s historia 
och utveckling. Redan på medeltiden fanns 
här en vattenkvarn, och med tiden blev de 
fler och fler. Med sin grund i en av dessa 
kvarnar växte företaget Stockamöllan AB 

4

8

7

6

5



fram och blev ett välkänt sågverk och snickeri 
som sedermera utvecklades till en modern 
verkstadsindustri. Museet är öppet både 
lördag och söndag kl. 11-16. Välkomna!

Adress: Stenbocksliden 7, 241 96 
Stockamöllan

Tel: 0709-525364

www.hembygd.se/mollerikeforeningen

 Guidad vandringstur i Möllerike
Möllerikeföreningen erbjuder under helgen 
flera guidade vandringsturer! En lite längre 
vandring längs den fyra kilometer långa men 
lättvandrade Uggleskriksrundan – som passar 
både stor och liten, gammal och ung – och en 
kortare men mer svårvandrad tur på cirka två 
kilometer som tar dig förbi Skogskyrkan och 
Gustaf Adolfsstenen. Vandringarna startar 
kl. 11, 13 och 15 både lördag och söndag, och 
utgår från Industrimuseet i Stockamöllan. Alla 
guidade turer är gratis. Varmt välkomna!

Adress: Stenbocksliden 7, 241 96 
Stockamöllan

Tel: 0709-525364

www.hembygd.se/mollerikeforeningen

 Ut & njut löpning 
Mindful Running tar dig med på en 
vacker och uppiggande morgonjogg som 
förberedelse inför dagens alla aktiviteter! På 
lördagen springer vi längs den 6 km långa 
Vittserödsrundan, som bjuder på välbevarade 
gårdar och hus med halmtak samt flera 
kvarnupplevelser. På söndagen tar vi den 
drygt 9 km långa och historiskt intressanta 

Stenbrottsleden, där stenbrott och möllor 
som minner om gamla tider varvas med 
gran- och bokskog, ängar och betesmark. 
Tempot är lugnt. Samling kl. 9.00 vid torget i 
Stockamöllan (Händelseboden) båda dagarna! 
Anmäl er gärna dagen innan till info@
mindfulrunning.se.

Adress: Möllerikevägen 1, 241 96 Stockamöllan

Tel: 0735-244462

www.mindfulrunning.se

 

 Frid & Fröjd
Frid & Fröjd är en annorlunda och 
inspirerande grannlåtshandel belägen 
i ett gammalt spannmålsmagasin mitt i 
Stockamöllan! Gammalt och nytt i härlig 
kombination, inredningsdetaljer utvalda 
med stor omsorg, nymålade möbler och 
handplockade skatter är några av de saker 
du hittar hos oss! Hemtrevlig atmosfär, 
retrokänsla och en släng av nostalgi får du på 
köpet! Varmt välkomna önskar Britt-Marie!

Adress: Rullebörsvägen 2, 241 96 
Stockamöllan

Tel: 0706-608467

www.facebook.com/Frid-
Fröjd-558224674290561/

 Nått för dej, Hem och design
Här hittar du både designmöbler och möbler 
med lantlig charm, inredningsdetaljer såsom 
keramik och lampor, övrig kuriosa samt 
betongföremål i egen tillverkning. Vi utför 
även beställningsjobb på möbler enligt 
kundens önskemål. I gubbahörnan finns lite av 
varje för de motorintresserade. Välkomna!

Adress: Rullebörsvägen 2, 241 96 
Stockamöllan; 

Tel: 0709-453608, 0735-244462 

www.facebook.com/Evas-Shabby-
Chic-246408905460391/
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 Håva vattnets småkryp!
Håva vattnets småkryp i bäcken i Gyaskogen, 
vid rastplatsen invid Rönne å (norr om 
Stockamöllan) eller vid Sjöholmen (Ringsjön)
och se vad du hittar! Utrustning och 
informationsblad finns att hämta i Matboden 
i Stehag samt vid informationspunkten vid 
Industrimuseet i Stockamöllan (så långt lagret 
räcker). I Matboden finns även grillkit att 
köpa om man vill grilla efter äventyret. Varmt 
välkomna! 

Adress: Hasslebrovägen 13, 241 74 Stehag 
(Matboden); Stenbocksliden 7, 241 96 
Stockamöllan (informationspunkten)

Tel: 0413-540113

www.matbodenistehag.se

 Gunnaröds Gård
Hjärtligt välkomna till vår gårdsbutik, 
med försäljning av gårdens egna KRAV-
certifierade nöt-, kalv- och lammkött samt 
ohomogeniserad men pastöriserad mjölk! 
Gårdens prisbelönta kalvdans och fantastiskt 
goda ostkaka finns också att köpa och 
vi erbjuder även en del närproducerade 
produkter från våra granngårdar, däribland 
ägg, potatis, must, sylt och marmelader. I 
gårdens servering kan man äta lättare luncher 
eller fika – allt baserat på våra egna produkter. 
Passa också gärna på att kika på våra glada 
djur som betar i hagarna runtomkring gården! 
Vi bjuder på guidad tur i stallet både lördag 
och söndag kl. 12.00.

Adress: Gunnaröds gård, 241 96 Stockamöllan

Tel: 0708-294146

www.gunnarodsgard.se

 Gamlegård museum
Välkommen till Gamlegård Museum - ett 
av Skånes äldsta hembygdsmuseer med 
byggnader och samlingar från både 1700- 
och 1800-talet! Vandra runt i längorna och 
förflytta er tillbaka till gamla tider. Just nu 
finns även möjlighet att se temautställningen 
“Textilier från förr”.

Adress: Gunnarödsvägen 2, 241 95 Billinge

Tel: 0413-542444, 0702-337632 

www.gamlegårdsmuseum.se

 Teaterföreställningen Ruskaby skola
Teatergruppen Tibbe ger föreställningen 
“Ruskaby skola” i Gamlegårds trädgård! 
Ruskaby skola är ett lustspel skrivet av Walter 
Stenström och handlar om en skolavslutning 
i folkskolan under den senare delen av 
1800-talet. Pjäsen anses vara en av de mest 
spelade teaterpjäserna i Sveriges historia. 
Föreställningen, som är gratis, spelas kl. 14.00 
på lördagen och är ungefär 30 minuter lång.

Adress: Gunnarödsvägen 2, 241 95 Billinge

www.teatergruppentibbe.se
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 Billinge Conditori
Billinge conditori är ett hantverksbageri 
med ett brett sortiment där konditoribiten 
står i fokus! Tårtor är vår specialitet och vår 
moussetårta är vida känd! Detta är ett ställe 
man inte åker förbi enligt många av våra 
besökare! Varmt välkomna!

Adress: Röstångavägen 2, 241 95 Billinge

Tel: 0413-542055

www.facebook.com/Billinge-
Conditori-204935898228/

 Hålegårdens Antikvariat och B&B 
Välkommen till ett personligt Bed and 
Breakfast i lantlig miljö i Billinge by. Förutom 
tre trivsamma dubbelrum finns något 
för alla bokälskare i vårt välsorterade 
antikvariat! Under denna helg erbjuder vi 20 
procents rabatt på alla böcker! Dessutom 
håller vi föredrag om några av våra mest 
älskade författare! På lördag kl. 12.00 har 
föredraget titeln “Vilhelm Moberg och Tomas 
Tranströmer – två litterära giganter” (Gunnar 
Hyltén-Cavallius) och på söndag kl 15.00 
är det dags för föredraget “Ett möte med 
Sven ’Farbror Sven’ Jerring” (Gudrun Hyltén-
Cavallius). Varmt välkomna önskar Gudrun 
och Gunnar!

Adress: Hålegården, 241 95 Billinge

Tel: 0413-542586 

www.halegarden.se

 Restaurang Sara och Saras outlet  &  
 loppis och Babai fårprodukter
Fyll på med energi hos oss! Vi serverar en 
familjevänlig buffé kl. 12-14 både lördag och 
söndag! Pizzaslices, köttbullar, prinskorv, 
kycklingvingar, ett antal iranska rätter, 
några vanliga svenska rätter och flera olika 
desserter, däribland iransk saffransglass med 
pistagenötter, kommer att stå på bordet! Vi 
har även en cafédel med servering av bland 
annat mjukglass, kulglass, hembakade kakor, 
våfflor och smörgåsar. Välkomna!

Adress: Röstångavägen 19, 241 95 Billinge

Tel: 0413-542254, 0735-520579 

www.restaurangsara.com

På Saras outlet och loppis och Babai 
fårprodukter hittar du både loppis med 
husgeråd, kläder och textilier och outlet med 
dam-, herr- och barnkläder. Dessutom har vi 
ull i lösvikt, fårskinn och olika ullprodukter! 
Prova på att själv tova en sittdyna, ett 
grytunderlägg eller en mössa! Det finns även 
möjlighet att prova på sländspinning och 
spinnrocksspinning kl. 12-14 både lördag och 
söndag. Anmälan för prova-på tovning och 
spinning senast onsdag den 13 juni till ingrid@
billingehill.se.

Adress: Röstångavägen 19, 241 95 Billinge

Tel: 0733-574648

www.facebook.com/SarasOutlet/, http://
billingehill.se/babai.html

 Loppis Brygghuset
Loppis Brygghuset erbjuder gammalt, sött 
och nött från 1800-talet och framåt. Möbler, 
kuriosa, porslin, glas och en himla massa 
annat som vi inte har kunnat motstå hittar du 
här! Välkommen att fynda!

Adress: Måns Andreas väg 8, 241 95 Billinge

Tel: 0735-311102 

https://www.facebook.com/Loppis-
Brygghuset-213492438751125/
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 Fricks Spettkaksbageri och   
 Trädgårdscafé 
Välkomna till vår oas mitt Billinge! Här fikar 
du hembakat eller äter en lättare lunch bland 
mer än hundra olika sorters rosor och andra 
ovanliga växter! I butiken finns delikatesser, 
olivolja, doftpinnar och mycket mer. Allt noga 
utvalt och handplockat! Välkomna!

Adress: Måns Andreas väg 9, 241 95 Billinge

Tel: 0768-646379

www.spettkaksbageriet.se

 Billinge Krukmakeri
Välkommen till vårt krukmakeri där du finner 
keramiken som kan användas till vardags 
såväl som till fest! Eller varför inte prova på att 
dreja själv? Under denna helg finns möjlighet 
att testa drejning för bara 40 kr per person! 
Kanske gör glädjen i att arbeta med leran 
att du anmäler dig till en av våra populära 
kvälls- eller sommarkurser eller något av våra 
event?! 

Adress: Grönaborg, 241 95 Billinge

Tel: 0702-337632 

www.billingekrukmakeri.se

 Ådala Gård
Varmt välkomna till ett av norra Europas 
minsta mejerier. Djupt inne i den vackra 
bokskogen, fem km från Billinge, ligger vår 
gårdsbutik, café och lilla matsal - Ådala Taffel. 
Här kan ni köpa våra egna ekologiska ostar, 
mathantverk (såsom vår prisbelönta chilisås 
“Rökigt Drakblod”) och mycket mer. På vår 
fina uteservering kan ni njuta av hembakat, 
gott kaffe/te samt lättare luncher som till 
exempel osttallrik, grilled cheese och sallad. 
Allt vi serverar är så ekologiskt, egenodlat 
och närodlat som möjligt. Vi erbjuder även ett 
unikt ost- och vinpaket. Köket har öppet kl. 12-
15 både lördag och söndag.

Adress: Ådala gård, 241 95 Billinge

Tel: 0703-465746

www.adalagard.se
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Produktion: Belyzaid C&C och Briza Natur inom ramen för Leader-projektet VINN MittSkåne.


