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Du har väl planerat in Årets 
bästa vecka?! Haveröveckan 
infaller alltid i mitten av juli och 
om du ännu inte upptäckt hela 

härliga Haverö är det då du ska 
passa på att besöka alla byar, 

skrymslen och vrår.

    www.facebook.com/haveroveckan

Mer info om Haveröveckan och senaste 
versionen av programmet hittar du på:

2021 9-18 
juli

Haverö 
veckan

VälkoMMen till



Haverö 
veckan

9-18 
juli

          Fredag 9 juli
•  11.00-15.00, YTTERTuRiNGEN: liten caféverksamhet i Ytterturingens 
Hantverks hus med lite hembakat, handarbeten lite loppis och secondhand
kläder.

•  11.00-16.00, YTTERTuRiNGEN: loppis och cafe på Solbacken, Ytterturingen. 
Skylt vid vägen 150 m väster om avtagsvägen till Ön. 

•  11.00-19.00, HAVERÖ HEMBYGDSGÅRD: Sommarcafé,  museum och fantas
tisk utsikt på Haverö Hembygdsgård. Belgiska våfflor, olika kakor och även nåt 
matigare.

•  11.00-20.00, ElDNÄSET: eldnäsets Flottningsmuseum med café, hantverks
försäljning och museum. Kl 11:00, 12:00 och 14:00 ”Haveröbetraktelser i ord och 
ton” med anders Olsson. Fri entré.

•  12.00-16.00 HAVERÖ STRÖMMAR: Sommarcafé i mjölnarbostaden vid kvar
nen. Vissa dagar evenemang utomhus. Ta med kläder efter väderlek och gärna 
egen stol. Kl 13.00 Sommar orkestern. Fri entré.

•  17.00-20.00, KÖlSillRE: Kapellet Mitt i byn Kölsillre öppnar upp varje kväll, 
ibland med olika arrangemang, musik, lyrik, föredrag, utställning etc. Varje kväll 
fikaservering med gofika som sticker ut. Kom och njut av det härliga kapellet! Följ 
Skogens Sköna gröna på Facebook för den senaste infon om vad som händer de 
olika kvällarna.

•  ÖPPETSKYlT ViD VÄGEN, KÖlSillRE: elisabeth Högberg säljer vävda mattor, 
broderat, stickat, virkat m.m på gamla Konsum i Kölsillre. Välkommen! 

•  ÖPPETSKYlT ViD VÄGEN, HAVERÖVAllEN: Stor loppis med massor av saker 
för både damer och herrar, i Borgs gamla lanthandel. Fika med hembakat bröd. 
Skyltat vid väg 315. Kom och fynda!

                  lÖrdag 10 juli
•  11.00-13.00, KÖlSillRE/MON: “liten Torpartallrik och Haverölåtar” på 
Mon hos göran Månsson i samarbete med Skogens Sköna gröna. liten intim 
föreställning med endast 10 platser utomhus. Konsert vid kl 12.00-12.30 och från 
kl 11.00 kan du komma till Mon och äta torpartallriken med goda lokala smaker. 
Föreställningen med Torpartallrik 300 kr/person. Boende med lakan och frukost 
samt föreställningen med Torpartallrik 600 kr/person (endast boende 370 kr/
person). Förbokas senast torsdagen innan till göran på: 
contact@folkfluteacademy.com eller 070-792 99 77.  
(Samma paket kan även bokas 3 juli).
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•  11.00-15.00, YTTERTuRiNGEN: liten caféverksamhet i Ytterturingens 
Hantverks hus med lite hembakat, handarbeten lite loppis 
och secondhandkläder.

•  11.00-16.00, YTTERTuRiNGEN: loppis och cafe på Solbacken, Ytterturingen. 
Skylt vid vägen 150 m väster om avtagsvägen till Ön. 

•  11.00-19.00, HAVERÖ HEMBYGDSGÅRD: Sommarcafé,  museum och fantas
tisk utsikt på Haverö Hembygdsgård. Belgiska våfflor, olika kakor och även nåt 
matigare.

•  11.00-20.00, ElDNÄSET: eldnäsets Flottningsmuseum med café, hantverks
försäljning och museum. Kl 13.00. underhållning av Sommarorkestern. Fri entré

• 12.00-16.00, ROTNÄSET: rotnäsets Sommarloppis med allt ifrån porslin, dukar, 
 lampor och möbler mm. håller öppet för tredje säsongen uppe på hölogen. 
Besök oss på Rotnäset 202. Även öppet fler tider, se Facebooksida “Rotnäsets 
Sommarloppis”.

•  12.00-16.00 HAVERÖ STRÖMMAR: Sommarcafé i mjölnarbostaden vid  
kvarnen. Vissa dagar evenemang utomhus. Ta med kläder efter väderlek och 
gärna egen stol. Kl 13.00 Västras egen partykille Pära. entré 50 kr. 

•  14.00, BYBERGET: På utedansbanan under tak på Bysjöstrand i Byberget, har 
“ViNdBYarNa” allmän information om vad föreningen hittills ägnat sig åt sedan 
starten, samt svarar på frågor t.ex om hur och vem som kan söka bygdemedel. 
Efter infomötet bjuder vi på fika och sedan har föreningen Bygde utveckling kring 
Länsterhöjden och Storflötten årsstämma för 2020. Välkomna!

•  17.00-20.00, KÖlSillRE: Kapellet Mitt i byn Kölsillre öppnar upp varje kväll, 
ibland med olika arrangemang, musik, lyrik, föredrag, utställning etc. Varje kväll 
fikaservering med gofika som sticker ut. Kom och njut av det härliga kapellet! Följ 
Skogens Sköna gröna på Facebook för den senaste infon om vad som händer de 
olika kvällarna.

•  ÖPPETSKYlT ViD VÄGEN, KÖlSillRE: elisabeth Högberg säljer vävda mattor, 
broderat, stickat, virkat m.m på gamla Konsum i Kölsillre. Välkommen! 

•  ÖPPETSKYlT ViD VÄGEN, HAVERÖVAllEN: Stor loppis med massor av saker 
för både damer och herrar, i Borgs gamla lanthandel. Fika med hembakat bröd. 
Skyltat vid väg 315. Kom och fynda!
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                  SÖNdag 11 juli
•  11.00-15.00, YTTERTuRiNGEN: liten caféverksamhet i Ytterturingens 
Hantverks hus med lite hembakat, handarbeten lite loppis och secondhand
kläder.

•  11.00-16.00, YTTERTuRiNGEN: loppis och cafe på Solbacken, Ytterturingen. 
Skylt vid vägen 150 m väster om avtagsvägen till Ön. 

•  11.00-19.00, HAVERÖ HEMBYGDSGÅRD: Sommarcafé,  museum och fantas
tisk utsikt på Haverö Hembygdsgård. Belgiska våfflor, olika kakor och även nåt 
matigare.

•  11.00-20.00, ElDNÄSET: eldnäsets Flottningsmuseum med café, hantverks
försäljning och museum. Kl 11:00, 12:00 och 14:00 ”Haveröbetraktelser i ord och 
ton” med anders Olsson. Fri entré.

•  12.00-16.00 HAVERÖ STRÖMMAR: Sommarcafé i mjölnarbostaden vid kvar
nen. Vissa dagar evenemang utomhus. Ta med kläder efter väderlek och gärna 
egen stol. Kl 13.00. Tobias larsson. entré 100 kr. 

• 12.00-16.00, ROTNÄSET: rotnäsets Sommarloppis med allt ifrån porslin, du
kar, lampor och möbler mm. håller öppet för tredje säsongen uppe på hölogen. 
Besök oss på Rotnäset 202. Även öppet fler tider, se Facebooksida “Rotnäsets 
Sommarloppis”.

•  17.00-20.00, KÖlSillRE: Kapellet Mitt i byn Kölsillre öppnar upp varje kväll, 
ibland med olika arrangemang, musik, lyrik, föredrag, utställning etc. Varje kväll 
fikaservering med gofika som sticker ut. Kom och njut av det härliga kapellet! Följ 
Skogens Sköna gröna på Facebook för den senaste infon om vad som händer de 
olika kvällarna.

•  ÖPPETSKYlT ViD VÄGEN, KÖlSillRE: elisabeth Högberg säljer vävda mattor, 
broderat, stickat, virkat m.m på gamla Konsum i Kölsillre. Välkommen! 

•  ÖPPETSKYlT ViD VÄGEN, HAVERÖVAllEN: Stor loppis med massor av saker 
för både damer och herrar, i Borgs gamla lanthandel. Fika med hembakat bröd. 
Skyltat vid väg 315. Kom och fynda!
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                  Måndag 12 juLi
•  11.00 OCH SÅ lÄNGE DEGEN RÄCKER, ÖVERTuRiNGEN: Tunnbrödbak på 
bagarstugan i Överturingen, bredvid affären. Kom och köp  med dig nybakat 
bröd! Brödförsäljningen sker utomhus i år. 

•  11.00-15.00, YTTERTuRiNGEN: liten caféverksamhet i Ytterturingens Hantverk
shus med lite hembakat, handarbeten lite loppis och secondhandkläder.

•  11.00-16.00, YTTERTuRiNGEN: loppis och cafe på Solbacken, Ytterturingen. 
Skylt vid vägen 150 m väster om avtagsvägen till Ön. 

•  11.00-19.00, HAVERÖ HEMBYGDSGÅRD: Sommarcafé,  museum och fantas
tisk utsikt på Haverö Hembygdsgård. Belgiska våfflor, olika kakor och även nåt 
matigare.

•  11.00-20.00, ElDNÄSET: eldnäsets Flottningsmuseum med café, hantverks
försäljning och museum.  

•  17.00-20.00, KÖlSillRE: Kapellet Mitt i byn Kölsillre öppnar upp varje kväll, 
ibland med olika arrangemang, musik, lyrik, föredrag, utställning etc. Varje kväll 
fikaservering med gofika som sticker ut. Kom och njut av det härliga kapellet! Följ 
Skogens Sköna gröna på Facebook för den senaste infon om vad som händer de 
olika kvällarna. Kl 18.00 “det blir som det blir” – lite tankar och sjung med annki 
Högberg. Entré 150 kr. Bokning av platser på 070-541 71 92.

•  ÖPPETSKYlT ViD VÄGEN, KÖlSillRE: elisabeth Högberg säljer vävda mattor, 
broderat, stickat, virkat m.m på gamla Konsum i Kölsillre. Välkommen! 

•  ÖPPETSKYlT ViD VÄGEN, HAVERÖVAllEN: Stor loppis med massor av saker 
för både damer och herrar, i Borgs gamla lanthandel. Fika med hembakat bröd. 
Skyltat vid väg 315. Kom och fynda!

                  TiSdag 13 juli
•  11.00-15.00, YTTERTuRiNGEN: liten caféverksamhet i Ytterturingens 
Hantverks hus med lite hembakat, handarbeten lite loppis och secondhand
kläder.

•  11.00-16.00, YTTERTuRiNGEN: loppis och cafe på Solbacken, Ytterturingen. 
Skylt vid vägen 150 m väster om avtagsvägen till Ön. 

•  11.00-19.00, HAVERÖ HEMBYGDSGÅRD: Sommarcafé,  museum och fantas
tisk utsikt på Haverö Hembygdsgård. Belgiska våfflor, olika kakor och även nåt 
matigare.
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•  11.00-20.00, ElDNÄSET: eldnäsets Flottningsmuseum med café, hantverks
försäljning och museum. Kl 11:00, 12:00 och 14:00 ”Haveröbetraktelser i ord och 
ton” med anders Olsson. Fri entré. 

•  17.00-20.00, KÖlSillRE: Kapellet Mitt i byn Kölsillre öppnar upp varje kväll, 
ibland med olika arrangemang, musik, lyrik, föredrag, utställning etc. Varje kväll 
fikaservering med gofika som sticker ut. Kom och njut av det härliga kapellet! Följ 
Skogens Sköna gröna på Facebook för den senaste infon om vad som händer de 
olika kvällarna. 

•  ÖPPETSKYlT ViD VÄGEN, KÖlSillRE: elisabeth Högberg säljer vävda mattor, 
broderat, stickat, virkat m.m på gamla Konsum i Kölsillre. Välkommen! 

•  ÖPPETSKYlT ViD VÄGEN, HAVERÖVAllEN: Stor loppis med massor av saker 
för både damer och herrar, i Borgs gamla lanthandel. Fika med hembakat bröd. 
Skyltat vid väg 315. Kom och fynda!

                  ONSdag 14 juli
•  11.00-15.00, YTTERTuRiNGEN: liten caféverksamhet i Ytterturingens Hantverk
shus med lite hembakat, handarbeten lite loppis och secondhandkläder.

•  11.00-16.00, YTTERTuRiNGEN: loppis och cafe på Solbacken, Ytterturingen. 
Skylt vid vägen 150 m väster om avtagsvägen till Ön. 

•  11.00-19.00, HAVERÖ HEMBYGDSGÅRD: Sommarcafé,  museum och fantas
tisk utsikt på Haverö Hembygdsgård. Belgiska våfflor, olika kakor och även nåt 
matigare.

•  11.00-16.00, ÖVERTuRiNGEN: jordnära i Haverö har öppet på gården, 
Bursnäsvägen 32 i Överturingen. Följ skylt ”Blommor” efter väg 315 i riktning mot 
Bursnäs, ca 1 km från avtagsväg på höger sida (gult hus), kör in vid mjölkpall med 
skylt även där ”Blommor”. För mer info ring 070674 35 99.

•  11.00-20.00, ElDNÄSET: eldnäsets Flottningsmuseum med café, hantverks
försäljning och museum. Kl 12.00-15.00 (cirka) Bertil är i Kolarkojan. Fri entré.

•  12.00-14.00, BYBERGET: Sommaraktivitet vid abbortjärn i Byberget  
(bortanför badplatsen). Promenadbingo/sittbingo, gratis naturbingo för barn, 
fiske, fika, lotteri. Fina vinster. alla barn får pris. Vi tar kontant eller Swish. Ta 
gärna med nåt att sitta på och “dutta” med. Välkommen! Bybergets intresse-
förening. För mer info ring 076030 56 45.
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•  17.00-20.00, KÖlSillRE: Kapellet Mitt i byn Kölsillre öppnar upp varje kväll, 
ibland med olika arrangemang, musik, lyrik, föredrag, utställning etc. Varje kväll 
fikaservering med gofika som sticker ut. Kom och njut av det härliga kapellet! Följ 
Skogens Sköna gröna på Facebook för den senaste infon om vad som händer de 
olika kvällarna. Kl 18.00 “Fakirer, snor och vikingar”. Bengterik engholm berät
tar om och ur sina faktaböcker. Fri entré, men boka gärna plats ändå på  
070-541 71 92. 

•  18.00, ÖSTAVAll: Nostalgibingo på Östavalls Folkets Hus. Vi spelar på lägg
brickor med varuvinster som priser. Kaffe och smörgås går att köpa, servering 
vid borden. Kontant eller Swish, vi tar inte kort.i år förbokas alla platser via  
073-040 28 67(ingrid) eller 070-293 72 30 (gullan).

•  ÖPPETSKYlT ViD VÄGEN, KÖlSillRE: elisabeth Högberg säljer vävda mattor, 
broderat, stickat, virkat m.m på gamla Konsum i Kölsillre. Välkommen! 

•  ÖPPETSKYlT ViD VÄGEN, HAVERÖVAllEN: Stor loppis med massor av saker 
för både damer och herrar, i Borgs gamla lanthandel. Fika med hembakat bröd. 
Skyltat vid väg 315. Kom och fynda!

                  TOrSdag 15 juli
•  11.00-15.00, YTTERTuRiNGEN: liten caféverksamhet i Ytterturingens 
Hantverks  hus med lite hembakat, handarbeten lite loppis och secondhand
kläder.

•  11.00-16.00, YTTERTuRiNGEN: loppis och cafe på Solbacken, Ytterturingen. 
Skylt vid vägen 150 m väster om avtagsvägen till Ön. 

•  11.00-19.00, HAVERÖ HEMBYGDSGÅRD: Sommarcafé,  museum och fantas
tisk utsikt på Haverö Hembygdsgård. Belgiska våfflor, olika kakor och även nåt 
matigare.

•  11.00-16.00, ÖVERTuRiNGEN: jordnära i Haverö har öppet på gården, 
Bursnäsvägen 32 i Överturingen. Följ skylt ”Blommor” efter väg 315 i riktning mot 
Bursnäs, ca 1 km från avtagsväg på höger sida (gult hus), kör in vid mjölkpall med 
skylt även där ”Blommor”. För mer info ring 070674 35 99.

•  11.00-20.00, ElDNÄSET: eldnäsets Flottningsmuseum med café, hantverks
försäljning och museum. Kl 11:00, 12:00 och 14:00 ”Haveröbetraktelser i ord och 
ton” med anders Olsson. Fri entré.



Haverö 
veckan

9-18 
juli

•  17.00-20.00, KÖlSillRE: Kapellet Mitt i byn Kölsillre öppnar upp varje kväll, 
ibland med olika arrangemang, musik, lyrik, föredrag, utställning etc. Varje kväll 
fikaservering med gofika som sticker ut. Kom och njut av det härliga kapellet! Följ 
Skogens Sköna gröna på Facebook för den senaste infon om vad som händer de 
olika kvällarna. 

•  16.00-20.00 ÖPPETSKYlT ViD VÄGEN, ROTNÄSET: rotnäsets Sommarloppis 
med allt ifrån porslin, dukar, lampor och möbler mm. håller öppet för tredje 
säsongen uppe på hölogen. Besök oss på Rotnäset 202. Även öppet fler tider, se 
Facebooksida “rotnäsets Sommarloppis”.

•  ÖPPETSKYlT ViD VÄGEN, KÖlSillRE: elisabeth Högberg säljer vävda mattor, 
broderat, stickat, virkat m.m på gamla Konsum i Kölsillre. Välkommen! 

•  ÖPPETSKYlT ViD VÄGEN, HAVERÖVAllEN: Stor loppis med massor av saker 
för både damer och herrar, i Borgs gamla lanthandel. Fika med hembakat bröd. 
Skyltat vid väg 315. Kom och fynda!

                  Fredag 16 juli 
•  11.00-15.00, YTTERTuRiNGEN: liten caféverksamhet i Ytterturingens 
Hantverks hus med lite hembakat, handarbeten lite loppis och secondhand
kläder.

•  11.00-16.00, YTTERTuRiNGEN: loppis och cafe på Solbacken, Ytterturingen. 
Skylt vid vägen 150 m väster om avtagsvägen till Ön. 

•  11.00-19.00, HAVERÖ HEMBYGDSGÅRD: Sommarcafé,  museum och fantas
tisk utsikt på Haverö Hembygdsgård. Belgiska våfflor, olika kakor och även nåt 
matigare.

•  11.00-16.00, ÖVERTuRiNGEN: jordnära i Haverö har öppet på gården, 
Bursnäsvägen 32 i Överturingen. Följ skylt ”Blommor” efter väg 315 i riktning mot 
Bursnäs, ca 1 km från avtagsväg på höger sida (gult hus), kör in vid mjölkpall med 
skylt även där ”Blommor”. För mer info ring 070674 35 99.

•  11.00-20.00, ElDNÄSET: eldnäsets Flottningsmuseum med café, hantverks
försäljning och museum.

•  12.00-16.00 HAVERÖ STRÖMMAR: Sommarcafé i mjölnarbostaden vid  
kvarnen. 

•  17.00-20.00, KÖlSillRE (AllA DAGAR): Kapellet Mitt i byn Kölsillre öppnar 
upp varje kväll, ibland med olika arrangemang, musik, lyrik, föredrag, utställn
ing etc. Varje kväll fikaservering med gofika som sticker ut. Kom och njut av det 
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härliga kapellet! Följ Skogens Sköna gröna på Facebook för den senaste infon 
om vad som händer de olika kvällarna. 

• 16.00-20.00, ROTNÄSET: rotnäsets Sommarloppis med allt ifrån porslin, 
dukar, lampor och möbler mm. håller öppet för tredje säsongen uppe på hölo
gen. Besök oss på Rotnäset 202. Även öppet fler tider, se Facebooksida  
“rotnäsets Sommarloppis”.

•  ÖPPETSKYlT ViD VÄGEN, KÖlSillRE: elisabeth Högberg säljer vävda mattor, 
broderat, stickat, virkat m.m på gamla Konsum i Kölsillre. Välkommen! 

•  ÖPPETSKYlT ViD VÄGEN, HAVERÖVAllEN: Stor loppis med massor av saker 
för både damer och herrar, i Borgs gamla lanthandel. Fika med hembakat bröd. 
Skyltat vid väg 315. Kom och fynda!

                  lÖrdag 17 juli
•  11.00-15.00, YTTERTuRiNGEN: liten caféverksamhet i Ytterturingens Hantverk
shus med lite hembakat, handarbeten lite loppis 
och secondhandkläder.

•  11.00-16.00, YTTERTuRiNGEN: loppis och cafe på Solbacken, Ytterturingen. 
Skylt vid vägen 150 m väster om avtagsvägen till Ön. 

•  11.00-19.00, HAVERÖ HEMBYGDSGÅRD: Sommarcafé,  museum och fantas
tisk utsikt på Haverö Hembygdsgård. Belgiska våfflor, olika kakor och även nåt 
matigare.

•  11.00-16.00, ÖVERTuRiNGEN: jordnära i Haverö har öppet på gården, 
Bursnäsvägen 32 i Överturingen. Följ skylt ”Blommor” efter väg 315 i riktning mot 
Bursnäs, ca 1 km från avtagsväg på höger sida (gult hus), kör in vid mjölkpall med 
skylt även där ”Blommor”. För mer info ring 070674 35 99.

•  11.00-20.00, ElDNÄSET: eldnäsets Flottningsmuseum med café, hantverks
försäljning och museum. Kl 11:00, 12:00 och 14:00 ”Haveröbetraktelser i ord och 
ton” med anders Olsson. Fri entré.

•  12.00-16.00 HAVERÖ STRÖMMAR: Sommarcafé i mjölnarbostaden vid 
kvarnen. 

•  17.00-20.00, KÖlSillRE: Kapellet Mitt i byn Kölsillre öppnar upp varje kväll, 
ibland med olika arrangemang, musik, lyrik, föredrag, utställning etc. Varje kväll 
fikaservering med gofika som sticker ut. Kom och njut av det härliga kapellet! Följ 
Skogens Sköna gröna på Facebook för den senaste infon om vad som händer 
de olika kvällarna. Kl 18.00 får vi lyssna till ”Viltskådning i vilda Haverö!”. Bengt 
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Nordström/Wild Medelpad kommer och berättar om vilda djur i vår närhet och 
har säkert någon historia om alla trevliga gäster som besökt och fotat. Fri entré, 
men boka gärna plats ändå på 070-541 71 92.

•  12.00-16-00, ROTNÄSET: rotnäsets Sommarloppis med allt ifrån porslin, du
kar, lampor och möbler mm. håller öppet för tredje säsongen uppe på hölogen. 
Besök oss på Rotnäset 202. Även öppet fler tider, se Facebooksida “Rotnäsets 
Sommarloppis”.

•  ÖPPETSKYlT ViD VÄGEN, KÖlSillRE: elisabeth Högberg säljer vävda mattor, 
broderat, stickat, virkat m.m på gamla Konsum i Kölsillre. Välkommen! 

•  ÖPPETSKYlT ViD VÄGEN, HAVERÖVAllEN: Stor loppis med massor av saker 
för både damer och herrar, i Borgs gamla lanthandel. Fika med hembakat bröd. 
Skyltat vid väg 315. Kom och fynda!

                  SÖndag 18 juLi
•  10.00-13.00, SOTTORPET: Sottorpets Kanin & Bigård bjuder in barn och ung
dom 7-18 år till en Kanindag. du bjuds på en inblick i den levande kaninhobbyn 
och får lära dig mer om kaniner, kaninutställning och kanin raser.  OBS! denna 
dag lämnas alla egna djur hemma! Kostnad 100 kr/barn. Föranmälan till sottor
pets@gmail.com senast 16 juli.

•  11.00-15.00, YTTERTuRiNGEN: liten caféverksamhet i Ytterturingens Hantverk
shus med lite hembakat, handarbeten lite loppis och secondhandkläder.

•  11.00-19.00, HAVERÖ HEMBYGDSGÅRD: Sommarcafé,  museum och fantas
tisk utsikt på Haverö Hembygdsgård. Belgiska våfflor, olika kakor och även nåt 
matigare.

•  11.00-20.00, ElDNÄSET: eldnäsets Flottningsmuseum med café, hantverks
försäljning och museum.

•  12.00-16.00 HAVERÖ STRÖMMAR: Sommarcafé i mjölnarbostaden vid kvar
nen. Vissa dagar evenemang utomhus. Ta med kläder efter väderlek och gärna 
egen stol. Kl 13.00 Brigde Band. entré 100 kr.

•  17.00-20.00, KÖlSillRE: Kapellet Mitt i byn Kölsillre öppnar upp varje kväll, 
ibland med olika arrangemang, musik, lyrik, föredrag, utställning etc. Varje kväll 
fikaservering med gofika som sticker ut. Kom och njut av det härliga kapellet! Följ 
Skogens Sköna gröna på Facebook för den senaste infon om vad som händer de 
olika kvällarna. 
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•  12.00-16.00, ROTNÄSET: rotnäsets Sommarloppis med allt ifrån porslin, du
kar, lampor och möbler mm. håller öppet för tredje säsongen uppe på hölogen. 
Besök oss på Rotnäset 202. Även öppet fler tider, se Facebooksida “Rotnäsets 
Sommarloppis”.

•  ÖPPETSKYlT ViD VÄGEN, KÖlSillRE: elisabeth Högberg säljer vävda mattor, 
broderat, stickat, virkat m.m på gamla Konsum i Kölsillre. Välkommen! 

•  ÖPPETSKYlT ViD VÄGEN, HAVERÖVAllEN: Stor loppis med massor av saker 
för både damer och herrar, i Borgs gamla lanthandel. Fika med hembakat bröd. 
Skyltat vid väg 315. Kom och fynda!


