
Susan W
estin w

w
w

.layout-original.se

Sommar på Café Länsmansgården
Välkomna till oss, ät en god lunch, fika med våra goda 
bakverk eller vår hemgjorda glass.
Hos oss kan du vara säker på råvaror av bra kvalitet.  
Vi har tagit ställning och använder ekologiska råvaror, 
svenska mejeri- och köttprodukter samt svenska bär och 
grönsaker i säsong. Årets nyhet är att från och med i  
sommar odlar trädgårdsföreningen en del av grön- 
sakerna till caféet. Håll utkik när vi hänger upp skylten  
med dagens härodlade. Från och med den 1 juni har vi 
öppettider som övriga gården. 

Trädgården är öppen för besökare årets alla dagar.  
Förutom de härliga blomstersängarna finns bland annat 
köksträdgård, örtagård, en utställning med Upplands 
bergarter, Barnens trädgård och visningsbikupa. 
Under helgerna finns möjlighet till rådgivning.

Konsthantverksstugan Där finns många fina presenter  
av 12 konsthantverkare och återbrukare i Österåker.

Antikboden flyttar in i Mangårdsbyggnaden efter  
midsommar.

Skapande hörna I Mangårdsbyggnaden finns material 
tillgängligt så att man kan rita och måla på egen hand.

Visningar av pågående utställningar lör- och söndagar 
kl. 13.00 i Galleriet. Gruppvisningar av utställningar och 
trädgården bokas på telefon 070-307 31 95.

Konferenslokal Hyr vår fina konferenslokal för möten för  
upp till 15 personer. Kaffe och lunch ingår.  
Ring 070-757 17 45 för att boka.

Österåkers Konstförening Bli medlem i konstföreningen  
och få 10% rabatt på all konst du köper på våra utställ- 
ningar samt på Frameland vid inramningar. Du får även  
delta varje år i ett konstlotteri. Det är enkelt! Sätt in 300 kr  
på plus-girokonto 65 09 78-0 och glöm inte att ange ditt  
namn och emailadress.

Öppettider  
Fredagar kl. 11–16. Lördagar och söndagar kl. 12–16. 
Stängt under midsommarhelgen.

Adress Kantarellvägen 12 i Åkersberga länsväg 276.

Följ oss på Facebook 

Verksamheten på Länsmansgården genomförs med stöd  
av Österåkers Kommun och ABF.

För mer information www.osterakerskonsthall.se

SOMMAREN JUNI – AUGUSTI 2017

Öppet fredagar 11-16  lördagar och söndagar 12-16

10 juni–20 augusti   
Bertram Schmiterlöw

Varje fredag ett spännande program i trädgården
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3-4 juni  Österskärsskolans elevutställning

4 juni  Vårmarknad. Växter, lotter, korv med  
 bröd och annat smått och gott till försäljning

9 juni  Finlands självständighetsdag.  
 Musik och underhållning på finska kl. 13.00

10-11 juni  Sjökarbyskolans elevutställning

10 juni  Vernissage Österåkers konstnär  
 Bertram Schmiterlöw Invigning kl. 13.00  
 Utställningen pågår till den 20 augusti

16 juni  Brunnsmusik i trädgården under ledning  
 av Birgitta Leijonhufvud. Från kl. 13.00

18 juni  Barnens dag. Hela gården är fylld av  
 aktiviteter för barn. Mer detaljerad   
 information efterhand på hemsidan

30 juni  Vi pratar om skötsel av rosor och tittar på  
 gårdens rosenrabatter kl. 13.00

2 juli  Rosens Dag i hela Sverige. Guidning bland  
 Länsmansgårdens rosenrabatter

7 juli  Sångstund med Sveta Tell. Ryska visor  
 och poesi – en stund med Kvinnor och  
 Kärlek i fokus kl.13

14 juli  Vad finns under våra fötter.  
 Åke Johansson, geolog från naturhistoriska  
 museet berättar om berg och jordarter kl.13

21 juli  Allsång med Wira bruks spelemän under  
 ledning av Olle Forsberg kl.13

28 juli   Linné och hans betydelse för botaniken  
 Åke Strid berättar kl.13

4 aug  Psalmer och gospel i jazztoner   
 Christina Nordstrand med musiker kl.13

11 aug  Allsång i trädgården under ledning av  
 Olle Forsberg kl. 13.00

18 aug Klassisk jazzmusik med Trio Malva  kl.13

20 aug  Blomsterkungen Linné. Visning av   
 trädgårdarna kl. 12.00 och 15.00

25 aug  Sånger från förr och nu 
 Christian Lindberg kl.13

26 aug  Vernissage 
 Annika Alm  
 skulptör.    
 Invigning kl 13.00. 
 Utställning  
 pågår t.o.m  
 17 september 

Sommar 2017 på Länsmansgården!

Följ oss på Facebook. För mer information se www.osterakerskonsthall.se


