
 

 
i samarbete med Karl-Everts Busstouring 
 

Trandansen Hornborgasjön och Konst hos Göran Löfwings Ateljé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Tisdag 4 april 2023  

Kl.12.00 avresa Resecentrum gate 14 Trollhättan.  
 

Nu beger vi oss till kanske Sveriges främsta fågelsjö Hornborgasjön. Vi åker till den södra 
delen av sjön, där vi nu skall få tranguidning vid infocenter Trandansen. 
 

Tranan är Västergötlands landskapsfågel. Den väger mellan fyra till sju kilo och har 
två meter mellan vingspetsarna. Varje vår passerar flera tusen tranor Hornborgasjön. 
De samlas vid sjöns södra spets, ”Trandansen” där Länsstyrelsen sprider ut korn till 
fåglarna för att undvika skador från rastande tranor i jordbruket. De första tranorna 
brukar siktas redan i februari men sedan dröjer det innan resten kommer. Under 
några få veckor i slutet av mars och början av april passerar ca 30 000 tranor 
Hornborgasjön. Här tar vi del av det mäktiga skådespelet när flera tusen tranor 
dansar och trumpetar för att välkomna våren.  

 
 

Vi åker en kort sträcka till Löfwings atelje & krog i Broddetorp .Här skall vi äta en sen 
lunch.Vi kommer att få information om Göran Löfwing som är konstnär och hans 
hustru Linda som står för matlagningen och om deras verksamhet. Vi avslutar med 
att titta på utställningen och även finns möjligheten till att handla i deras trevliga 
butik. Forts.    

            
  
 



Löfwings Ateljé & Krog drivs av oss, Linda och Göran Löfwing. Vi har båda haft 
möjligheten att få växa upp i de natursköna trakterna kring Hornborgasjön och dess 
fantastiska fågelliv, flora, uråldriga kulturbygd och milsvida scenerier mot Mösseberg, 
Billingen och Kinnekulle. Detta har präglat verksamheten och idag erbjuder vi ett 
unikt koncept. Besökande har möjligheten att avnjuta de naturinspirerande verken av 
Göran Löfwing i dess hemmiljö, betrakta pågående och färdigställda verk, bland 
penslar och paletter, med konstnärens egen inspirationskälla precis utanför knuten. I 
Restaurangen & Konstcaféet serveras hemlagat och hembakat där bästa råvaror och 
en god uppfödning utgör grundstenarna i verksamheten. På Löfwings erbjuds en 
inspirerande konstupplevelse i kombination med en lika genuin smakupplevelse.    

Beräknad hemkomst i Trollhättan ca kl.18.30.  
 
Pris:  675 kronor  
 
Ingår: Bussresa,tranguidning vid Trandansen vid Hornborgasjön, lunch Tjälknöl på 
dovhjort från Kinnekulle serveras med syrad sallad, örtcremé, picklad rödlök, lingon 
samt timjandoftande rotfruktsgratäng, hembakat bröd och Löfwings knäcke, 
tapenade ,lättdryck ,kaffe och hembakad kaka, en presentation om Löfwings samt 
entré till utställningen  
 
Anmälan till: Resekommittén på månadsmötet måndagen 6 februari därefter till 
Karl-Everts Busstouring Tel: 0520-32543 vardagar mellan kl 09.00-17.00 eller på  
mail  info@karlevertsbusstouring.se   Sista anmälningsdag 10 mars                                     
 
Betalningen oss tillhanda senast 17 mars.  
För inbetalning var vänlig betala via bankgiro 453-6629. Var god ange: Namn, 
adress, resans namn, datum för resan.  
 
Hjärtligt välkomna 
 
Aktiva Seniorer /      
   
Karl-Everts Busstouring  
Postadress  Telefon mail info@karlevertsbusstouring.se       Bankgiro      
Kardanvägen 9 0520-325 43      453-6629            
461 38 Trollhättan      
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