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 PICKNICKPLATSER

Runt Herrgården finns underbar natur. Varför inte ta med en 
picknickkorg och njuta av denna anrika plats på Västgötas-
lätten. På kartan finner Du några tips på härliga platser att 
besöka. Våra specialister på vardagsnjutning är personalens 
hundar som har Knistad som sitt andra hem. Här följer deras 
favoritplatser. 

Ers Majestät Bobbos höjd
På tio minuters promenad från herrgården ligger 
den vackra Bokskogen med utsikt över nejderna 
ända bort till Sventorp kyrka. Gå längs 18:e hålet 
bort mot träddungen upp mot den högsta delen 
i omgivningarna. Väl genom dungen håller du 
vänster och går uppför backen mot Bokskogen 
som ligger just nedanför utslaget vid hål 17. Här 
väntar en bänk där du kan slå dig ner och njuta av 
utsikten.

Detta är Bobbos favoritval. Bobbo är en Chowchow som inte gärna förtar sig i 
motionsspåret. Han gillar att lägga sig tillrätta på en hög punkt och blicka ut över 
ägorna, i Bobbos värld är Knistad nämligen hans alldeles eget kungadöme och 
personalen är hans undersåtar.

Sigges place vid Ösan 
Vid Ösan är fågelsången ackompanjerad av 
vattnets porlande. Vi har ställt i ordning en 
picknickplats vid ån, några stolar nåt bord. Gå ca 
1,5 km på grusvägen mellan åkrar och hagar, de 
sista 200 meterna går Du genom en hage ner till 
vattnet.

Den engelska springer spanieln Sigge, som älskar 
den här platsen, älskar den härliga promenaden 
längs fälten där han kan springa i full fart med vinden i pälsen. Sista biten är han 
en smula orolig för att korna ska få syn på honom, men väl framme älskar han att 
svalka tassarna och dricka en slurk ur ån.

NJUT AV OMGIVNINGEN!
 
Avkoppling och motion
Knistad Herrgård ligger optimalt placerad mitt i grönskan på västgötska 
landsbygden. Några steg och man är mitt i naturen. Runt herrgården finns härliga 
och vindlande småvägar. På den här kartan hittar Du några av våra favoritplatser, 
korta och långa rundor och utmärkta gläntor för en picknick.

Cykling
Låna gärna en cykel och ta en tur. I receptionen finns hjälmar.

CYKLA, SPRINGA, GÅ

Låna gärna en reflexväst i receptionen.

 3 km slingan
Denna slingan lämpar sig bäst för promenad och löpning.

 10 km slingan 
Denna slingan lämpar sig bäst för promenad, cykling och löpning.

Mail: info@knistad.se
Telefon: 0500-49 90 00
Hemsida: knistad.se 
Adress: Knistad 1, 541 92 Skövde

Pepsis utsiktsplats 
Björkdungen ligger på kort promenadavstånd och 
erbjuder milsvid utsikt. Du tar dig dit genom att 
gå mot Äppelbyn längs 7:e hålet. Längst bort, när 
du passerat genom äppelträdsallén och gått förbi 
greenen på 7:an hittar du en vacker plats med 
ståtliga björkar till höger om vägen. Här väntar en 
bänk där du kan slå dig ner och njuta av utsikten 
över Billingen och kanske en solnedgång.

Pepsi är en Bichon Havanais, en storstadshund 
med små ben, som hellre träffar folk än motionerar. Björkdungen är Pepsis 
självklara val, hon kan se ända till sin hemstad Skövde och har god chans att bli 
klappad av de snälla människorna som bor i Äppelbyn. Dessutom är det inga 
uppförsbackar till dungen,
 
 

NJUTNINGSPLATSER

Ägarna av Knistad Herrgård är duon Dan ”Patron” Persson 
och Steffo Törnquist. Vill Du njuta av Knistad på Patron och 
Steffos vis så gör Du det bäst på dessa platser. 

Patron Perssons terass 
Var ska en Patron sitta om inte på terrassen alldeles vid utebaren. Patron är 
smeknamnet på en av Knistad Herrgårds ägare, en fantasifull entreprenör, 
hängiven jägare och skaplig golfare. Ständigt i farten. På terassen har han utsikt 
över artonde green, övningsfältet och rangen - alltså den perfekta platsen för 
återhämtning efter en 18 hålsrunda på banan eller kanske som uppladdning inför 
ett möte. Dessutom den perfekta platsen för en öl eller en lunch.

Steffos cigarrdunge
Cigarren är själens promenadkäpp! Med en cigarr i mungipan beter man sig som 
framför öppen eld: pulsen går ner, tanken klarnar, man säger snälla saker. I varje 
herrgård fanns i hundratals år väl valda och bekväma platser för cigarrnjutning, 
vilket idag omöjliggörs av lagstiftningen. Vår delägare och ordförande Steffo 
Törnquist är passionerad cigarrnjutare, han har till och med eget cigarrmärke, 
och hans favoritplats ligger några sekunders promenad bakom herrgården i 
skogsdungen precis till vänster om stigen. Också här går pulsen ner, också här säger 
man snälla saker, också här kan man ha en cigarr i mungipan!


