
 

 

En mysig utflykt för hela familjen där ni får chans att tillsammans utforska en plats ni inte varit på 

tidigare.  

Upplägg 

Två och en halv timmars pass i skogen.  Tillgängliga pass läggs upp löpande med hänsyn till vad som 

är möjligt utifrån pågående sysslor på gården mm. Fast pris per pass oavsett antal besökare.  Ett pass 

bokas av en person som får ta med sig upp till sju vänner.  Max åtta personer samtidigt vid 

grillplatsen (inklusive stora och små). Detta för att alla ska kunna ta skydd vid dåligt väder utan att 

sitta trångt och det inte ska slita på naturen.  

Jag, Lena Larsson, tar emot er på gårdsplanen där vi samlas för att slå följe till parkeringen. Efter att 

vi har parkerat bilarna/cyklarna blir det en promenad på ett par minuter till en av gårdens fårhagar. 

Här betar fåren och lammen som du träffar på nära håll.  De som vill kan gå in i hagen och är djuren 

på humör kan du också klappa dom. På vilket humör våra djur är på när just du besöker oss vet jag ju 

inte, men att bara titta på ett får som idisslar är en rogivande upplevelse i sig. 

Jämte fårhagen ligger Skogsgläntan och väl framme där berättar jag om bondelivet och Skogsgläntan. 

Här står ett vindskydd och en grillplats med stora rymliga träbänkar och det finns allt du behöver för 

att tända och släcka elden. 

I vindskyddet finns leksaker som snabbt blir populära bland barnen, så som käpphästar, plockepinn, 

kubb, tipsfrågor och barnböcker. Ni får en avkopplande stund tillsammans med tid för att grilla er 

medhavda picknick, leka och bara njuta av naturen. 

Fikakorg finns att beställa för 75 kr/person. Avnjut kaffe/the/choklad/festis/och hembakat på 

gårdens ägg, bär och frukt; Bulle, Kladdkaka eller Muffins och Småkaka.  

Kostnad 795 kr/ pass. 

Hitta hit  

Från Skövde resecentrum tar det ca 20 minuter med bil och 45 minuter med cykel tills du är i 

Erikstorp utanför Ulvåker. 

Övrigt 

Torrdass finns ca 600 meter från grillplatsen vid gårdens soldattorp.  

Väder 

Ibland är det regn och blåst. Det är inte alla dagar man vill vara ute. Men är bokningen bekräftad kan 

du inte avboka oavsett väder. Tänk på att det känns väldigt gott att ha varit ute när man väl kommit 

hem! Då kan du belöna dig med något! Skulle du bli sjuk/ha förkylningssymptom så kommer vi 

överens om en ny tid. 

 

Boka här! 

 

 

http://www.magasineterikstorp.se/kontakt-43302813

