
KOM,
BLI FÖRTJUST
OCH ÄT GOTT!

Allt i ett kvarter. 
Vi finns mitt i Stenstorp som 

ligger mellan Falköping 
och Skövde. 
Här bjuder vi på teknik och
nostalgi, spännande frågor
och intressanta samtal.

Och möjlighet att äta 
en god lunch!

Våra samlingar är unika och delvis helt nya. 
Vi brukar få mycket beröm för miljöer och innehåll. 
Tack vare den geografiska närheten mellan oss tre 
turistmål kan man få en helhetsupplevelse på en 

dag utan spring och spilltid. 

VÄLKOMNA!



Dalénmuseet – med AGA:s historia är som namnet 
antyder en samling och hyllning till nobelpristagaren 
Gustaf Dalén som var född och uppvuxen på orten. 
Trots en tragisk olycka som gjorde att han miste sy-
nen fortsatte han att utveckla teknik i världsklass. En 
obotlig optimist i krigs- och krisår. Han flyttade till 

Stockholm och blev VD för AGA och 
drev företaget förtjänstfullt i 

både med- 
och motgång.
På museet kan du se en film 
om hans liv och ett avancerat 
ljud- och ljusspel. I souvenir-

hörnan finns böcker och den 
speciella optimistnålen. 

På Gunvor Johdets bonadssamling finns ca 
1 000 broderade bonader och andra broderier från 
1870-talet och framåt. Många av alstren presente-
ras i tidstypiska miljöer. Tider och trender kan också 
spåras direkt i hantverket. En del oerhört välgjord, i 
andra känner man med den som gjort tappra 
försök att hantera nål och tråd. 
Varje bonad är unik. Gunvor fascinerades av dem 

trots att hon aldrig sydde ett stygn själv. 
Hon var en samlare. En ideell 

förening driver nu 
verksamheten  
vidare. Här finns 

en välfylld liten 
souvenirdisk.

Restaurang Fyrvaktaren är en etablerad 
beställningsrestaurang som helt nyligen bytt ägare. 
Här serveras god och vällagad mat, en-
ligt önskemål, för upp till 120 personer. 
Men lugn, det blir aldrig ödsligt … 
matsalen är uppdelad i flera mindre 
utrymmen. Även trevlig fika med 
hembakat går att ordna. I lokalen 
finns 150 små roliga fyrar att titta på 
och oftast pågår en fotoutställning. 
Stenstorp har en mycket aktiv 
fotoklubb.
Här finns också en liten hotelldel 
med sju stycken flerbäddsrum 
att boka.



Dalénmuseet

ADRESS: Järnvägsgatan 29

TELEFON: 070-54 68 193

MAIL: info@bonader.se

HEMSIDA: www.bonader.se

ADRESS: Järnvägsgatan 27

TELEFON: 0500-45 71 65

HEMSIDA: www.dalenmuseet.se

ADRESS: Högalidsgatan 24

TELEFON: 0708-760 555

HEMSIDA: www.maggiepafyrvaktaren.se

Restaurang 
Fyrvaktaren

I Kulturkvarteret i Stenstorp finns också Dalenium – 
ett science center som valts ut som bästa 

besöksmål för barn flera år i rad. 
Här ligger också Stenstorps bibliotek 

och fotoklubbens lokaler.
Dessutom finns ett fint skolmuseum 

(tillfälligt stängt) i samhället.
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