
Arrangeras av:   

 
Fabriksgatan 4 
531 30 Lidköping 
0510-261 20 
marie@quiltbutiktextilia.se                                                                                                                                    

Välkommen  
till ”Kvilta hela veckan” 
  

Under veckorna 17, 21, 24 och någon gång i augusti och september kan du få komma och sy och kvilta en hel 
vecka i min butik!  
Så här tänker jag mig veckan men jag är öppen för förslag. 
- Varje dag under ca en timma (vid 10 tiden) börjar med att jag går igenom något speciellt som deltagarna 
har önskat eller som jag tycker är lämpligt. Därefter syr du på egen hand men jag finns tillgänglig för hjälp 
och stöd under hela dagen.  
- Vill du fortsätta sy efter butikens stängningsdags går det alldeles utmärkt men jag går hem någon gång 
vid 7 -8 på kvällen.  
- Du kan sy vad du vill! 
- Butiken är alltså öppen som vanligt så det kan komma kunder under dagen och kanske vara nyfikna på vad 
du syr. 
- Mat måste man ha - Det finns restauranger på området eller i stan men det finns också micro och 
vattenkokare, kylskåp/frys för den som vill ha med sig mat. Vi har en stor Ica-affär i närheten som har en 
hel del färdiga rätter.  
- Boende! - Vi har både vandrarhem och en fin camping med stugor inom ca 10 minuters gångväg (beror på 
hur fort man går ☺) men de behöver bokas ganska långt i förväg! Se nedan för förslag på olika boende. 
Självklart finns det också en del hotell, både större och mindre. 
- För den som vill se lite mer av Lidköping med omnejd kan jag hjälpa att hitta attraktioner. 
 

Pris: 1.300 kr inkl. kaffe eller te under hela dagarna… 
Kursdatum: måndag till fredag 20 - 24 april, 18 – 22 maj, 8 – 12 juni och någon gång i augusti och september  
Plats: Quiltbutik Textilia, Fabriksgatan 4, Lidköping. 
 

Övernattning: För dig som inte bor i Lidköping finns det tex följande möjligheter att övernatta på. Du får 
själv ringa och boka ett rum men hör gärna efter med mig. Allt ligger inom ca 10-15 minuters gångavstånd. 
Best Western Stadt Lidköping: 0510-220 85 
Edward Hotel: 0510-79 00 00 
Hotell Läckö: (litet trevligt hotell i centrum) 0510-230 00 
Lidköpings Vandrarhem: (fint vad jag har hört) 0510-664 30 
Kronocamping Framnäs: (stugor och camping) 0510-268 04 
Hotell Rådhuset:0510-222 36 
 
För att anmälan ska vara giltig betalar du in 250 kr i anmälningsavgift till  
Bankgiro 5074-9092, senast den 23 mars, 20 april resp. 11 maj, glöm inte uppge namn och vad det 
gäller. Skicka också ett mail till marie@quiltbutiktextilia.se för bekräftelse. Eller ring eller kom in i 
butiken. 
Anmälningsavgiften återbetalas endast om kursen blir inställd eller om du själv kan hitta en ersättare till 
din plats.  


