
 

Prisbelönad kulturresa 
Prisbelönad av Entreprenörsskap utan gränser  
 

Kulturstopp i Småland 
 
 

1. Torpet Någolunda 
Linneryds gamla by 
Vi besöker konstnär Eva-Lena Mansson och torpet 
Någolunda. Hon har förvandlat ett gammalt torp 
till ett idylliskt hem. Här möts dåtid och nutid. Vi 
överraskas och smakar på kulturen, upplever 
naturen, hälsar på fåren och kan köpa fårkonst i 
keramik och annat spännande. 
Torpet Någolunda har fått Tingsryds kommuns 
kulturpris.  
 
 
 
2. Glasholmen Keramik 
Makrismåla 
Strax utanför Rävemåla ligger byn Makrismåla 
och Glasholmen Keramik & Design. Där möter 
oss konstnär Ann-Charlotte Olsson. Hon ger oss 
en resa i keramikens värld. Vi känner och 
upplever den härliga leran. I hennes lantbutik, 
kan du hitta bruksting och annat spännande att 
handla. 
 
 
 
3. Steengården 
Holmahult 
I den lilla byn Holmahult besöker vi Steengården. 
Här möter oss konstnär Shane Steen. Det blir ett 
annorlunda äventyr, när vi tittar in bakom hennes 
stängda dörrar och hon visar sina unika alster. 
Återanvändning av olika material har inspirerat 
henne. Här kan vi få nya idéer och fynda det där 
lilla extra. 



 
 

Varmt välkomna ut på landet! 
 

Små bodar och jordtrampat golv 
 

Följ med på en spännande resa och upplev de små kulturella skatterna. Vackra öppna 
jordbruksbygder, skogspartier och glittrande sjöar dit turistbussarna inte hittar. Ni luktar, 
smakar och känner på kulturen. Ni träffar konstnärer och kan handla det där lilla extra. 
 
Boka kulturstopp! 
Du tar dig till oss på ditt eget sätt – allt i från cykel, bil eller buss. 
Det kostar 100 kr / person och stopp. 
Vi bjuder på något att smaka. 
Egna önskemål kan uppfyllas. 
Varje stopp tar ca 1,5 tim. Kläder efter väder. 
 
 

Ring eller skicka e-post till någon av oss: 
 
Kulturstopp nr 1 
Eva-Lena Mansson 
Torpet Någolunda 
Linneryds gamla by, 360 24 Linneryd 
Tel: 0470-342 53, 070-53 23 774 
nagalunda@gmail.com 
 
Kulturstopp nr 2 
Ann-Charlotte Olsson 
Glasholmen Keramik & Design 
Makrismåla, 360 23 Älmeboda 
Tel: 0477-601 76, 0733-50 56 56 
glasholmen@hotmail.com  
www.glasholmenskeramik.se 
 
Kulturstopp nr 3 
Shane Steen 
Steengården  
Holmahult, 362 93 Tingsryd 
Tel: 0477-164 05, 073-441 61 59 
shanesteen@live.se 
www.steengarden.se 
 

Det är 20 km mellan Torpet 
Någolunda och Glasholmen.  
6 km mellan Glasholmen och 

Steengården. 


