
Kl 11.30 Göteborgs Brukshundsklubb visar agility och lydnad
Kl 11.30 Guidad tur längs fägatan med Partille hembygdsförening
Kl 12.00 Familjeyoga i Olles trädgård vid Lexby Mellangård och Hålegård
Kl 12.30 Lexby gård visar upp lammen och sin fårverksamhet
Kl 13.00 Göteborgs Brukshundsklubb visar agility och lydnad
Kl 13.30 Stillsam yogamindvandring – vi startar i Olles trädgård
Kl 14.00 Lexby gård visar upp lammen och sin fårverksamhet

Program

www.partille.se/familjedagen2013

FamiljedagFamiljedag
     i Lexby 26 maj         kl 11–15

Västra området
Lexby ridklubb visar stallet 
Se hur hästarna bor och vad de äter.

Mellanområdet
Ponnyridning & uppvisning 
Små som stora kan pröva att rida, se på uppvisningar 
och följa med på åktur med häst och vagn.

Öppet hus hos Iron Bill 
Mycket för dig som har en finmekanisk hobby.

Hunduppvisning 
Göteborgs brukshundsklubbs ungdomsgrupp 
visar sina fina och duktiga hundar.

Björns motorsågskonst 
Björn och Lotta Edsholm visar vad man 
kan skapa i trä med en motorsåg.

Prova att cykla bike trial 
MHF Ungdom visar dig hur.

Klättra över bäcken 
Pröva att ta dig över via High Adventures repbro. 

Fler barnaktiviteter 
Porthälla Scoutkår arrangerar lekar i naturen. 

Östra området
Kafé vid Lexby Mellangård & Hålegård 
Här serverar Lexby Ridklubb smörgåsar och 
hembakade kakor. 100% Nylon underhåller. Välkomna!

Försäljning av hembakat bröd 
Ta med något gott från dagen. 

Kåhögs gård berättar om mjölkproduktionen 
Klappa kalvarna och lär dig hur mjölk produceras.

Försäljning av plantor & trädgårdstillbehör 
Sneckerströms Ekohandel säljer sina produkter. 
Magnus Jakobsson säljer handgjorda krattor m.m.

Yoga och yogamindvandring 
Pröva yoga och stillsam vandring i naturen med 
yogainspirerade övningar med Coach People.

Lär dig mer om biodling 
Partille biodlarförening visar bikupor. 

Partille Hemvärnsförening visar hemvärnsgården 
Testa att åka bandvagn och titta in i tältet.

Geocaching längs Kulturstigen 
Gå på skattjakt med gps och upptäck Kulturstigen 
som löper mellan Lexby och Jonsered.

Besök den gamla gårdssmedjan 
Smeden arbetar i smedjan hela dagen.

Lexby är en underbar storstadsnära landsbygd i Partille kommun. Här finns 
mycket att uppleva för hela familjen. Välkommen att upptäcka denna pärla!



1. Stallet 
Se hur hästarna sköts, vad de äter och hur de bor.

2. Klättra över bäcken 
Ta dig över vattnet via High Adventures repbro.

3. Pröva bike trial 
Pröva på bike trial med MHF ungdom.

4. Aktiviter för barn 
Porthälla Scoutkår arrangerar lekar i naturen.

5. Information & biljetter 
Här startar den guidade turen längs fägatan 
med Partille Hembygdsförening. Och här köper du 
biljetter till ridning och skjuts med häst och vagn.

6. Ridbanan 
Pröva att rida. Lexby ridklubb har även uppvisningar.

7. Toalett

8. Fårhuset
Lexby gård och visar lammen 
och berättar om fårverksamheten.

9. Iron Bill 
Ett självklart besök för dig med en finmekanisk hobby.

10. Motorsågskonst
Björn och Lotta Edsholm skapar i trä med motorsåg.

11. Bikuporna
Partille biodlarförening visar kuporna och berättar.

12. Smedjan
Välkommen inoch se vad smeden gör.

13. Lexby Mellangård och Hålegård
Kafé med underhållning av bandet 100% Nylon.

Här kan du även köpa hembakat bröd av familjen 
Olausson, växter och trädgårdstillbehör av 
Sneckerströms Ekohandel samt handgjorda krattor 
och andra trädgårdsredskap av Magnus Jakobsson.

 Här träffar du också representanter från Kåhögs gård, 
Partille hembygdsförening, Coach People och familjen 
Lexell som håller i geocachingen längs Kulturstigen.

14. Hemvärnsgården
Partille Hemvärn visar sin lokal. Testa att åka bandvagn 
och titta in i militärtältet. Här finns även toaletter.

15. Hunduppvisning 
Med Göteborgs Brukshundsklubbs ungdomsgrupp.

Promenera längs fägatan
Längs fägatan leddes djuren ut 
till betesmarkerna förr. Vandra gärna 
längs fägatan. Den är utmärkt 
på kartan med vita streck.

Busshållplats ”Lexby skola”
Åk buss linje 59 mot Jonsered 
från Partille centrum.

Bilparkeringar
Hittar du vid Lexby skola.

Toalett 
Hittar du vid punkt 7 och 14.

Lexby är en underbar storstadsnära landsbygd i Partille kommun. Här finns 
mycket att uppleva för hela familjen. Välkommen att upptäcka denna pärla!
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