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Besöksservice 
Vill du få fler tips och idéer inför ditt besök i Bergslagen?
Kontakta oss! I Bergslagen finns ett auktoriserat Turistcenter, 
tre Turistinformationer samt ett antal InfoPoints. Information om 
vilken service som finns på den plats du ska till hittar du på 
bergslagen.se/besoksservice 

Nora Turistcenter
Järnvägsgatan 1
Tfn: +46 (0)587-811 20
E-post: info@nora.se

Lindesbergs Turistinformation
Tfn: +46 (0)581-811 70
E-post: turistinfo@lindesberg.se

Kopparbergs Turistinformation
Tfn: +46 (0)580-805 55
E-post: turism@ljusnarsberg.se

Hällefors Turistinformation
Tfn: +46 (0)591-644 77
E-post: turist@hellefors.se

Du kan alltid kontakta Destination Bergslagen på 
tfn: +46(0)581-120 50, e-post: info@bergslagen.se 
eller via messenger @ibergslagen

Följ oss på 
facebook.com/ibergslagen 
@ibergslagen

Tagga dina bilder 
#ibergslagen



 
 

 
 

Här har kulturmiljöer fyllts av kreativitet och konst. Här har skogen blivit till ett skafferi 
och den gamla järnvägsvallen en cykelled. Här ryms driv och framåtanda, vid sidan 
av bevarande och en levande historia. För när historia och nytänk möts, händer nå-
got speciellt. Välkommen att upptäcka det vilda Bergslagen – en plats för rörelse, nya 
upptäckter, frisk luft, gemenskap och faktiskt, lite magi.
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Bredsjö Mjölkfår

ekologisk fårgård
ostcafé & bondgårdsbistro

gårdsmejeri och försäljning

Spana in öppettider på 
www.bredsjobla.se

facebook: Bredsjö Blå

www.uskavi.se

 

 
 

 

 

  
 

Välkommen till Åkerby Herrgård!
Naturnära bra boende vid Fåsjön, norr om Nora, i magiska Bergslagen. 

Uteaktiviteter; vandring, cykling. Boendepaket.
God hemlagad mat för fest och vardag. Öppet varje dag året om.

Åkerby Herrgård, 713 93 Nora  0587-912 10  info@akerbyherrgard.se  www.akerbyherrgard.se

Förbokning av

boende och mat

17 - 23 JUNI 2022

för tionde gången
 17–23 juni 2022
En hel vecka med 

fantastisk 
kammarmusik 

i Nora 

Arr: Nora/Bergslagens kammarmusikförening 
www.norakammarmusikfestival.nu
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Vandringsleder 
Lite längre, lite mer utmaning. En etapp eller fler, ensam 
eller tillsammans med andra. Flera dagar på tur med 
tält eller en tur varje helg. Du bestämmer. Vilken blir din 
favorit av lederna?

Bergslagsleden
Bergslagsleden sträcker sig från Kloten i norr till Tiveden i söder. Med sina 
280 km är den en av Sveriges längsta vandringsleder, indelad i 17 etap-
per. Ledens första etapp, även känd som den vildaste av dem, utgår från 
Kloten. Etappen avslutas i Gillersklack, 20 km senare. Leden löper genom 
ungskog, mossar och myrar, urskog och höjder. Du passerar naturreserva-
ten Getryggsområdet och Jämmerdalen. Halvvägs, vid Lilla Kroktjärn, hittar 
du vindskydd med eldstad och vedförråd. Och strax innan du når etapp-
målet Gillersklack väntar Holmsjön.

Etapp 5 på Bergslagsleden utgår från från Uskavi. Här väntar 18 km 
vacker vandring till etappmålet Hammarby. Från Hällagruvan och fram till 
Södra Brunnsjön följer leden gamla kyrkstigar. Kyrkstigarna har vandrats av 
bönder och bergsmän som var på väg till kyrkan i Lindesberg. Vid Södra 
Brunnsjön finns några mystiska ruiner att upptäcka och en fin badplats 
finns för den som vill svalka sig. Här finns även en tillgänglighetsanpassad 
rastplats med utedass och eldstad. Etappen mellan Uskavi och Hammarby 
beräknas ta drygt sju timmar att vandra, med matsäck och vila under tiden. 
! bergslagsleden.se
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Postleden
Postleden är en 64 km lång vandringsled som går mellan Hällefors 
och Kopparberg, genom inte mindre än fem naturreservat – Ställ-
bergsmossen, Kaljoxadalen, Nittälvsbrännan, Genstigsbrännan och 
Ljustjärnsskogen. Vandringen bjuder på vidsträckta utsikter, stora 
myrar och gammelskog. Bitvis följer leden forna tiders brevtranspor-
ter, som innan de moderna vägarna byggdes, levererades med 
häst eller till fots. En bra start är Hurtigtorpets motionsanläggning i 
östra delen av Hällefors. De första 17 km samsas Postleden med 
Silverleden, för att separeras strax söder om Sävsjön.

Silverleden
Silverleden är en 65 km lång vandringsled med start och mål vid 
Hurtigtorpet i Hällefors. Den går genom trakter där silverbrytning-
en var omfattande under 1600-talet. Leden har bitvis storkuperad 
terräng med prägel av norrlandsnatur och har gott om sjöar och 
vattendrag. Längs leden finns platser där du kan fylla på vatten. 

Res hållbart till leden!
Flera av Bergslagsledens etapper går att nå med buss eller tåg. 
Från stationen i Kopparberg finns en anslutningsled till etapp 2 
och utanför Nora har leden fått en egen busshållsplats. Även start 
och mål för Postleden och Silverleden går att nå med tåg eller 
buss och några kilometers promenad.

! bergslagen.se/vandra

En guide till 
Bergslagens natur
Bläddra i vår alldeles färska guide till just Bergslagens 
natur. En guide sprängfylld av inspiration till ett aktivt liv
i naturen. Här låter vi Bergslagens gröna, sköna och 
magiska natur breda ut sig och spela den huvudroll 
den så självklart förtjänar. Håll utkik i sociala medier 
och på bergslagen.se för att se när du kan plocka upp 
ditt exemplar.



Dagsturer
Över dagen, med matsäcken packad. Något 
för hela familjen eller kanske bara en tur med 
dig själv som sällskap? Bergslagens natur säger 
välkommen till alla vandrare.

Rundslinga Uskavi
Rundslinga Uskavi, bjuder under 12 km på många guldkorn. 
Du passerar bland annat den mystiska byn Bromsjöbodar, 
den lilla byn som oförklarligt övergavs på 1940-talet, och 
Södra Brunnsjön. 

Rundslinga Digerberget
Styr stegen in i historien under vandringen Digerberget. Under 
nio km upptäcker du bergsmansgårdar, smedja, hytta och 
gruva. Du passerar rakt igenom kulturreservatet Pershyttan, 
där pausen kan bli lång. Om du utgår från Pershyttan under 
sommartid, hoppa på veterantåget i Nora och börja vand-
ringen på ett annorlunda sätt. 

Rundslinga Amboberget
Strax intill blockgrottorna i Skärmarboda finns rundslinga Am-
boberget. Halvvägs under den drygt 12 km långa rundsling-
an kan du njuta av en mäktig utsikt från hög höjd. Missa inte 
blockgrottorna Blå grottan och Frihetsportalen – två grottbild-
ningar i utkanten av Skärmarbodaområdet.

Ljusnaren runt
Ljusnaren runt är en utmanande vandring på 21 km. Från 
starten vid Djäkens badplats följer turen Bergslagsleden till 
Stjärnfors. Terrängen är omväxlande och turen ringlar sig 
genom blåbärsris, över sandåsar och på barrtäckta stigar. 
Framme i Nittbo, vid Nittälvens utlopp i Ljusnaren, finns en trev-
lig rastplats. Vandringsturen Ljusnaren runt beräknas ta sju till 
tio timmar och kan gärna delas upp på två etapper.

Kindla
I naturreservatet Kindla finns sammanlagt 15 km strövstigar. 
Stigarna gör det möjligt att gå en runda mellan 7 och 10 km. 
En del av dem är mycket kuperade men ger också utsikter 
utöver det vanliga. I reservatet finns rastplatser, utsiktstorn, vind-
skydd och en eldpallkoja för övernattning. Högsta punkten i 
området är Kindlahöjden, 426 m över havet.

Lindessjön runt
Med start var du vill efter Lindesbergs fina strandpromenad, 
har du nu en skön vandring framför dig. Välj efter vägen om 
du vill gå 7 eller 8,5 km. Hela vägen har du en vy över Lin-
desberg, den vackra kyrkan eller sjön. Ta med eget fika eller 
stanna upp och fika inne i staden. Leden är lätt att gå och har 
delvis tillgänglighetsanpassad stig.

! bergslagen.se/vandra
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Långa tjärnarna
Långa tjärnarna är ett stort vildmarksliknande skogsområde, 
med gammal skog som på sina håll bär spår av skogsbrand 
och kolvedhuggning. Naturreservatet låter dig vandra bland 
skogstjärnar, granskogar, gamla tallar, lövrika skogar och 
vackra sjöar. Välj bland stigar mellan 2 och 4 km och pausa i 
vindskyddet intill sjön Stora Kloten. 

Nittälvsbrännan
Naturreservatet är ett område tallhed som drabbades av 
en skogsbrand år 2000. Här möter du ett brandhärjat och 
numera skyddat skogsområde där både växter och djur trivs. 
Tassar du försiktigt längs älvstränderna finns det chans att se 
bäver och även spår efter varg. Naturreservatet ligger 15 
km nordväst om Kopparberg – vid Dansarbacken hittar du 
parkering och rastplats.

Brattforsen
Brattforsen bjuder på ett vilt och dramatiskt forsavsnitt, till skill-
nad från den annars så stillsamma Nittälven. Här syns branta 
sluttningar och lodräta strandklippor. Brattforsen erbjuder en 
fantastisk naturupplevelse för både stor och liten. Blir det en fa-
vorit – se till att återkomma till våren då forsen frustar som mest.

Murstensdalen
I Lokadalen, strax söder om den anrika kurorten Loka Brunn fin-
ner du ett av de mest vildmarksartade naturreservaten i Bergsla-
gen. Du kan välja på en kortare rundslinga på 5 km eller en lite 
längre på 12 km. Här vandrar du genom tyst och orörd mark. 
Passera djupa raviner och högplatåer med gammal tallskog. 
Turen passerar myrar, tjärnar och sjöar.

Järleån
Järleåns naturreservat följer en flera hundra tusen år gammal 
dalgång där vattnet tar sig från Norasjön via Järleån mot sjön 
Väringen. Här finns en av länets mäktigaste forssträckor – Lång-
forsen. Vill du se Långforsen brusa är vårfloden bäst att pricka 
in, medan blomsterprakten är som vackrast på försommaren. 
Längs ån hittar du en vandringsled mellan 2,5 och 5 km.

Salboknös
Naturreservatet Salboknös är ett säreget naturreservat, be-
läget mellan Hällefors och Kopparberg. I reservatet finns en 
mäktig blockbrant, skapad av sprickbildningar i berggrunden. 
Följ den markerade stigen från parkeringen till utsiktsplatsen 
och upptäck 500-åriga tallar, myrar och bäckar. 

Skärmarboda
Skärmarbodabergen är en unik och spännande plats. Ge dig 
ut på upptäcktsfärd bland grottor, bergsbranter och uråldriga 
tallar – för här har naturen blivit ett riktigt äventyrsland. Inom 
reservatet finns totalt lite drygt 10 km markerad stig, uppdelad 
på flera stigslingor med färgmarkering. Vid entrén till reserva-
tet kan du värma upp i en hinderbana.

! bergslagen.se/naturreservat

Upptäck ett 
naturreservat!
Från norr till söder. Från lättillgängligt till 
utmaning. Bergslagens natur varierar från 
slåtter- och ängsmark, till vildaste urskog. Och 
med över 100 naturreservat att välja bland, 
finns favoriter att hitta. Vilken blir din?
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Här kan du uppleva
Lindesbergs historia

Miniatyrstaden Lindesberg
Se staden Lindesberg i miniatyr 
på 1920-talet, skala 1:220. Du 
får samtidigt veta mer om sta-
dens historia. 
Visning i vår lokal på Kungsgatan 
48. Öppet lördagar kl 11-14. Fri 
entré.

Munkhyttans skolmuseum
Upplev en skoldag för 100 år 
sedan. Vi serverar kaffe och 
goda våfflor med sylt. Skolan 
ligger utmed länsväg 773 mellan 
Lindesberg och Siggebohyttan. 
Öppet söndagar kl 13-16 från 
den 26 juni till den 31 juli.

Lindesbergs Hembygdsförening
www.hembygd.se/linde    e-post: lindefh@telia.com

www.lillahotelletnora.se    0587-15400    info@lillahotelletnora.se    

VÄLKOMMEN TILL 
LILLA HOTELLET I NORA

Öppet året om

www.kulturglimtar.se

2–3 juli 
kl 11–17

En kulturrunda 
i Ljusnarsberg med omnejd

www.kulturglimtar.se

2-3 juli
- en kulturrunda i Ljusnarsberg  med omnejd

Öppet kl 11.00-17.00

Boende  l Gårdsbutik med galleri och café
info@herrgardenigrythyttan.se, tel. 070-587 00 00

www.herrgardenigrythyttan.se 

HERRGÅRDEN I GRYTHYTTAN

KLOKA

BAGARSTUGA

Kyrkogatan 28, Grythyttan
Tel 070-544 78 87
kloka.gumman@hotmail.se

GUMMANS
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Upptäck Bergslagen 
från vattnet 
I Bergslagen finns många fina sjöar och vattendrag att 
utforska. Njut av stillheten och naturen från vattnet, själv 
eller tillsammans med trevligt sällskap. Behöver du hyra 
utrustning? Ett flertal aktörer erbjuder uthyrning och några 
har paketerade helhetslösningar med allt från tält och 
kanot till stormkök. 

Svartälven. Svartälven rinner genom vildmarken i Hällefors och här 
finns Bergslagens mest populära och tillgängliga kanotleder. Hällefors 
Vandrarhem och Kanotcenter erbjuder både länger och kortare turer för 
hela familjen från maj–september.   

Järleån. Strax väster om Nora ligger Järleån, som är lugn och lämpar 
sig utmärkt för en- eller tvådagarspaddling. Längs ån finns gott om natur-
liga rastplatser och fina omgivningar.   

Rastälven. Rastälven börjar norr om byn Hjulsjö och sträcker sig till 
Norasjön i söder. Älven är av en blandning av små sjöar och smala 
älvpartier som letar sig fram genom ett öppet och omväxlande landskap.  

Nittälven. Älven byter skepnad flera gånger utmed sin färd. Livliga delar 
i norr och lugnare vatten i söder tills den mynnar ut i Ljusnaren utanför Kop-
parberg. Att paddla i norra Nittälven kräver vana och lämpar sig bäst för 
forskajak/packraft. Bästa tiden på året att paddla i älven är april–maj.

Stand Up Paddle  
Glid ut över vattnet, känn känslan av att ha full kontroll. Har du inte testat 
SUP (Stand Up Paddle), gör det! Det är en rolig vattensport som ger dig 
en härlig upplevelse. SUPar finns att hyra på många platser i Bergslagen.

! bergslagen.se/paddla
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Det kreativa  
Kopparberg
Kulturen är högst levande i Kopparberg. Den lilla orten 
bjuder på allt från världsunik opera i ett timmermagasin till 
stand up, konserter och teaterföreställningar i ett gruvom-
råde. Välkommen att uppleva, tänka och känna. 

Operahuset vid Ljusnarens strand
I Kopparberg kan du lyssna till opera av hög internationell klass. Varje som-
mar sätter Opera på Skäret upp en opera av någon av de stora mästarna, 
med handplockade operasångare från hela världen. 

Operahuset är inrymt i ett tidigare sågverk och timmermagasin, alldeles 
vid sjön Ljusnarens strand. Här finns också en egen perrong på Bergslags-
banan, som tar emot chartrade tåg med operaälskare från Stockholm. I 
restaurangen serveras både lunch och middag och i butiken säljs bland an-
nat konsthantverk och lokalt producerade matvaror. Jens Frejrud är pressan-
svarig för operan och berättar om planerna för sommaren.

Vad är planerna inför sommaren?
I sommar spelar vi Maskeradbalen, Giuseppe Verdis mästerverk med 
mordet på Gustav III som bärande del i dramat. Det är det enda av de stora 
verken i operalitteraturen som har sin handling förlagd till Sverige. Sångarna 
kommer från en rad olika länder och är utvalda bland flera hundra som prov-
sjungit för rollerna. Förutom tolv föreställningar i vårt unika operahus erbjuder 
vi också pubkvällar där både våra operastjärnor och andra sångare och 
musiker bjuder på lättsam underhållning. 

Hur går dina tankar kring kulturens betydelse? 
Kulturen är livsviktig för ett samhälle och dess medborgare. Därför är Opera 
på Skäret en mycket viktig aktör i den norra länsdelen. Vi sätter Kopparberg 
på kartan för turister från såväl Sverige som från många andra länder. Att 
opera av hög internationell klass kan skapas på denna lilla plats innebär 
också en gemensam stolthet över hembygden, naturen och människorna här!
! operapaskaret.se
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Utforskande konst i Ställberg
Ställbergs gruva är en gestaltade samhällsundersökning, 
beläget vid den före detta järnmalmsgruvan i Ställberg. Idag 
kan du som besökare ta del konsertkvällar, teaterföreställ-
ningar och konstutställningar. Eller vad sägs om poesi på ett 
kalhygge, körverk i en maskinhall eller samtal om livsvillkoren i 
Bergslagen och världen? En bärande idé vid Ställbergs gruva 
är att människor med skilda bakgrunder, yrken och åldrar ges 
möjlighet att tänka, handla och undersöka tillsammans. Carl 
Oscar Sjögren är konstnärlig ledare vid Ställbergs gruva och 
hintar om vad framtiden har att erbjuda. 

Vad händer i Ställbergs gruva under 2022? 
2022 firar platsen 10 år med ett program från maj till oktober. 
Första veckan i juli är det jubileumsfirande! Under sommaren 
sker två urpremiärer av föreställningarna "Zonen" och "Tal till 
nationen”. Vi anordnar även flera konsertkvällar, utställningar 
och vandringar i traktens skogar. Håll utkik efter exakta datum 
på vår hemsida!

Vilken roll spelar kulturen i  
Kopparberg och Bergslagen? 
De kulturella platserna ger utrymme för att tänka och känna 
kring våra liv och samhället vi lever i, ta del av berättelser, musik 
och samtala med varandra kring frågor som berör. Platser 
för att stanna upp och fundera, roas, bearbeta historien och 
drömma om framtiden. Kulturella gestaltningar kan ge närmare 
relation till trakten och fördjupa bilden av Bergslagen. Vad som 
definieras som kultur behöver inte vara så snävt, snarare handla 
om vad som känns meningsfullt att samlas kring, organisera och 
skapa förutsättningar för anständiga livsvillkor. Utan människor 
ingen kultur, utan kultur inga människor. 
! stallbergsgruva.se

Musik, mat och skratt i Kopparberg
Bröderna Johan och Mats Eriksson står för musik både i och 
utanför Kopparberg. Den ena verksamheten erbjuder mat, musik 
och stand up på puben John Scott’s i Kopparberg. Det andra 
företaget, JME Music AB, jobbar i bakgrunden med att an-
ordna större konserter, event och musikproduktion. Både Johan 
och Mats har tidigare arbetat som heltidsmusiker, men satsar 
idag på att sätta Kopparberg på den musikaliska kartan. Johan 
Eriksson berättar mer om vad framtiden har att erbjuda

Hur ser planerna ut framöver?
Vi har stora planer för kommande år! Vi satsar på stand up på 
John Scott’s, med bland annat Özz Nujen och Magnus Bet-
nér på scen. Sen väntar spelningar på Bångbro Folkets Hus 
med bland andra The Refreshments och Markus Krunegård. 
Nu har vi startat upp ett samarbete med idol-vinnaren Martin 
Almgren från Lindesberg. Tillsammans börjar vi arrangera eve-
nemang och spelningar i Lindesberg. Först ut blir Lisa Nilsson! 

Hur ser du på betydelsen av den lokala kulturen? 
Det är viktigt med samlingsplatser och tillfällen till nya möten. 
Kulturen leder ofta till det. Här har vi driftiga lärare i kultursko-
lan som jobbar hårt för barnen. Jag själv är uppvuxen i Kop-
parberg och har alltid blivit uppmuntrad till att hålla på med 
musik. Det är grunden till det vi gör idag. 

Idag använder vi oss av kulturen och det vi är bra på, för 
att sätta Kopparberg på kartan. Vi vill att Kopparberg ska sy-
nas i positiva sammanhang där människor samlas och har kul! 
! jmemusic.se
! johnscotts.se/kopparberg
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Fler kulturupplevelser 
i unika miljöer
Det är ny kreativitet som flyttat in i de gamla 
industribyggnaderna. Teater, musik, konst och 
hantverk – det finns mycket att välja mellan.

Stadra Teater spelar Lars Forssell
Med ett underskönt läge invid den mystiska sjön Grecken lig-
ger denna teater inrymd i en vitkalkad ladugård. Säg Agneta 
Pleijel, Marika Lagercrantz, Selma Lagerlöf, Hjalmar Gullberg 
eller Staffan Göthe. Alla har de på något sätt varit involve-
rade i Stadra Teater. I år ges "Värdshuset Haren och vråken" 
av Lars Forssell. Spelperiod 1 juli–14 augusti. 
! stadrateater.se 

Bokloppis i Södra Hyttan
Sedan mer än ett decennium är Bergslagens största bokloppis 
ett verkligt paradis för alla bokälskare. I det som tidigare var ett 
militärförråd i Södra Hyttan i Hjulskö finns idag 1100 hyllmeter 
med omkring 80 000 begagnade böcker samlade. Här finns 
också café, galleri och det ges kulturprogram.
! bokloppis.se
! sodrahyttan.se

Kammarmusikfestival i Nora 
Hela Norabygden sjuder av kammarmusik. Konserter 
och kurser möts över gränserna den 17–23 juni.
! norakammarmusikfestival.nu

Perssons Magasin
Ett fd. sädesmagasin i Löa med konst-hantverk från ett 40-tal 
lokala hantverkare, konstgalleri, loppis, B&B och kafé.
! perssonsmagasin.se

Bergslagens kulturrundor
I Bergslagen finns tre kulturrundor under tre årstider som ger 
dig olika aspekter av Bergslagen och inspirerande upple-
velser av vårt kulturutbud med konst, hantverk, dans, musik, 
teater, bild, poesi, prosa och mycket annat.

Vinterspår 5–6 mars
I Lindesberg kan du följa Vinterspår, med ett varierande 
och fascinerande utbud av konst och kultur.
! lindesberg.se/upplevaochgora

Kulturglimtar 2–3 juli
Välkomnar dig med en totalmobilisering av bygdens sköna 
konster i Kopparberg eller rättare sagt, en kulturrunda i hela 
Ljusnarsberg.
! kulturglimtar.se

Ljusstråk 3–4 september
Ljusstråk är en konst- och kulturslinga genom Nora 
bergslag där bygdens kulturutövare håller öppet hus.
! ljusstrak.se

Kulturkvarteret Bryggeriet
Allt och lite till hittar du i Noras kreativa kvarter - Bryggeriet. 
Kvarteret som ligger strax intill Noras stadskärna har genom-
gått en ordentlig omställning och varsam renovering. Bygg-
naderna i området uppfördes mellan 1890 och 1950. Här 
tillverkades bland annat stubintråd och tjära. 

I området hittar du ateljéer och verkstäder där du kan 
träffa lokala hantverkare och konstnärer. Glaskonst, smedja, 
återbruk, textilverkstad och trädesign är bara några exempel 
på vad du kan upptäcka i området. Här finns ockå en chok-
ladpralinör och mikrobryggeriet Nora Brygghus.

I Bryggerihuset tillverkades det bayersk öl fram till 
1950-talet och doften av malt och humle hänger kvar än 
idag. Byggnaden som i stort sett är oförändrad sedan dess 
rymmer idag spännande konst. Från maj till september visas 
samtida utställningar på fyra våningar.

I Kvarteret Bryggeriet finns också Björk Kafé & Skafferi 
och restaurangen Bryggerikrogen. Pausfika eller en god 
helkväll med förstklassig mat, det är upp till dig. 
! kvarteretbryggeriet.se
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Loka Brunn 

Välkommen till oss för att njuta av trolska 
Bergslagen, vårt vackra spa och den goda 

maten och drycken. 

Att vistas på Loka Brunn ska kännas som att 
komma hem till vår familj. 

@lokabrunn.se

www.lokabrunn.se

Grythyttans  Gästgivaregård

Hos oss är den goda maten och 
drycken hjärtat i vår verksamhet. Njut av den  

historiska miljön och avnjut den 
fantastiska maten och drycken.  

Varmt välkommen in i 
familjen Spendrups vinkök! 

www.grythyttan.com
@grythyttansgastgivaregard

Kafé Guldkringlan

Hos oss hittar du alltid hembakat bröd och 
bakverk av högsta kvalitet. Vi som arbetar 

här är stolta bagare och konditorier som 
älskar vårt hantverk. 

www.guldkringlan.se
@kafeguldkringlan
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Din lokala bank
Att en bank levererar tjänster inom exempelvis finans och försäkring 
är inget märkvärdigt. Men förutom att vi erbjuder saker som gör din 
vardag enklare brinner vi för Bergslagen.

Vi ägs av en stiftelse som har till uppgift att främja den lokala  
tillväxten och som kund hos oss är du med och bidrar till  
utvecklingen av våra orter.

bergslagenssparbank.se

Välkommen!

Tillsammans  
berikar vi  

Bergslagen

info@bryggerikrogen.se • Prästgatan 42, Nora 
www.bryggerikrogen.se 

Restaurang • Pub • Uteservering 
Möten • Kontorshotell
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8 favoriter 
för hela familjen
Bad, bus och äventyr! Bergslagen har något för alla. Här 
finns mycket skoj för alla barn, både stora och små.

! bergslagen.se/familj

1. Kanottur på Svartälven
Ta med familjen och upplev naturen från vattnet. Hos Hälle-
fors Vandrarhem och Kanotcenter kan du boka ett 3-dagars 
kanotpaket i lättpaddlat vatten. Längs turen går det bra att 
både bada, fiska och övernatta på lägerplatser med vind-
skydd, dass och eldstäder. 
! halleforsvandrarhem.com/familjepaket

2. Ta en tur med ångloket
Veterantågen i Nora lockar både stora och små barn. Att 
dras fram av ett ånglok där vattenångan ryker mot himlen 
tycker de flesta är spännande och definitivt en annorlunda 
upplevelse. Varje sommar avgår ånglok och rälsbuss enligt 
tidtabell från Nora station.
! nbvj.se

3. Spännande aktiviteter i Kloten
Byn Kloten är ett paradis för familjen, här finns massor av aktivi-
teter att prova på i naturen. Utmana varandra i äventyrsbanan, 
paddla kanot eller prova på SUP i någon av sjöarna. Följ med 
på en spännande safaritur bland skogens djur, hyr cykel eller 
vandra en tur i skogen. I Kloten har man aldrig tråkigt.
! kloten.se 
! klotenresort.se 
! nordicdiscovery.se
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6. Padel-kul med familjen
Tycker du och din familj om att spela padel eller vill ni prova-
på? Ta med familjen till Lundsängs Gård för en dag eller flera. 
Gården ligger söder om Kopparberg och erbjuder boende 
i den vackra flygen med självhushåll, två nya padelbanor 
och närhet till Bergslagsleden, Nittälvsreservaten och MTB-
lederna i Hjulsjö. Under sommaren finns möjlighet att boka 
padel-kurser som är anpassade för barn och familjer.
! lundsangsgard.se

4. Kultur- och naturkul i Ställdalen
Folkets Trädgård Ställdalen är en kulturell mötesplats för hela 
familjen. Hit kan du närsomhelst komma och njuta av trädgår-
den, titta på odlingarna, ta en bok ur bokskåpen och läsa 
den i trädgården eller se målningar på Konstplanket. Under 
sommaren arrangeras folkbildande aktiviteter för alla åldrar. 
Här kan du fira Graffitins dag den 1 augusti, undersök och 
måla ängens alla insekter eller gå på konserter.
!  facebook.com/Folkets-Trädgård-Ställdalen

5. Gör ditt eget papper på Frövifors
I handpappersverkstaden på Frövifors Pappersbruksmuseum 
kan du prova på att göra ditt eget papper! Och kanske även 
experimentera lite med färg och material. Låt figurerna Bulle 
och Fant guida barnen i förpackningsutställningen och missa 
inte ett besök i den välsorterade museibutiken. 
! froviforsmuseet.com

7. Cykla MTB i skogen i Hjulsjö
I Hjulsjö finns ett av Sveriges största MTB-område. Här finns 
cykling för hela familjen, en teknikbana och tolv olika svåra och 
långa leder. Har du ingen cykel kan du hyra och du kan även 
boka en guide. Tröttnar delar av familjen på att cykla finns en 
stor skog att upptäcka och leka i. 
! mtbhjulsjo.se

8. Upptäcktsfärd med Cattus
Katten Cattus är inte vilken katt  som helst. Hen är den 
nyfikna rackaren som tar med alla barn på en upptäcktsfärd 
genom Nora. Kan du hjälpa Cattus hitta alla superviktiga 
grejer? ”Cattus och stinsprovet” är familjevandringen där 
liten och stor tillsammans får upptäcka Nora och stadens his-
toria. Du hittar Cattus i appen Tre Trästäder som du laddar 
ner gratis där appar finns! 
! visitnora.se
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www.bergsgardenhotell.se

Välkommen till det lilla hotellet i 
Guldsmedshyttan

1859 grundade bleckslagaremästare Carl Axel Sandberg sin 
verkstad i Nora. Firman lever kvar ännu och har med tidens 

gång kommit att förvandlas till en klassisk bosättningsaffär. CA 
Sandbergs son Leonard ändrade i början av 1900-talet namnet till 
Leon. Sandberg Bosättningsaffär. Den torde vara Sveriges enda i 
sitt slag eftersom den fortfarande är kvar i samma familj. Det är 

idag de fjärde och femte generationerna som driver butiken.

Mycket har förändrats under åren, men ett är detsamma – 
vår strävan att betjäna våra kunder på bästa sätt och att 

tillhandahålla kvalitetsvaror i stor sortering och till rimliga priser.

GLAS - PORSLIN - HUSGERÅD - HANTVERK
FÖRSTKLASSIGA UTSTÄLLNINGAR

LEON. SANDBERG BOSÄTTNINGSAFFÄR
Storgatan 12-14, 713 31 Nora, tel. 0587-100 71
www.leonsandberg.se
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När två nyfikna historieälskare möts för att prata om 
Bergslagen händer något. Historierna vidgas och de 
stora penseldragen får liv och detaljer. För omkring 
2000 år av järnframställning innebär både medgång 
och motgång. Samt otaliga livsöden och ett för alltid 
förändrat landskap. 

Vi träffas i en byggnad som andas Bergslagens storhetstid. Stationshuset i 
Nora är ett bevis på järnets betydelse för bygden. Nora fungerade som 
en central plats i handeln med järn under många år. Och utan järn, ingen 
järnväg. Utan järn, inget Bergslagen?

Där förutsättningarna fanns
Per Dahlin är pensionären som under åren ägnat all sin lediga tid åt att 
guida nyfikna åhörare om livet och bergsbruket i Bergslagen. Med Pershyt-
tan och Nora som utgångspunkt för guidningarna och hyllmeter av historisk 
litteratur finns det inte mycket han inte vet om Bergslagen, då och nu. Mia 
Geijer är Fil dr, antikvarie på Länsstyrelsen och har forskat och författat om 
bygdens betydelse under hela sitt yrkesliv. Tillsammans bildar de en power-
duo av kunskap. Samtalet tar sin början i varför allt hände just här, i trakten 
som kom att bli Bergslagen? Svaret från både Mia och Per är enkelt. Där 
förutsättningarna fanns, tog människor de möjligheter som gavs.

– Det här går tillbaka till jordens skapelse. Just här hittar du ett stråk 
av malmkroppar, det är helt enkelt resursen som styrt. Och det har i 
området även brutits såväl silver som koppar och en rad andra metaller, 
berättar Per.
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– Här fanns också vägarna, det var här människor rörde sig och 
upptäckte resurserna. Från början var det myrmalm, den röda 
jorden, som gav järnet. Framåt 1100-talet upptäcktes masugns-
metoden, förmodligen via bergsbruksområden i det som idag är 
Tyskland, och malmen började brytas ur berg, förklarar Mia. 

En historia som färgat landskapet. Och ett landskap som 
förändrat historien. Mia och Per är överens – i Bergslagen går det 
inte att skilja på natur och kultur.

– Det syns i Bergslagen att det är något speciellt här. Att natu-
ren tagits tillvara och att marken brukats. Och då skulle du se vad 
som finns under jord, säger Per och syftar på de tusentals dagbrott 
som använts under århundraden. Vissa av dagbrotten utökades 
efter krutets tid till enorma gruvgångar.

En hyttby växer fram
Mia och Per pratar om konceptet för en hyttby. De tillgångar 
som krävdes för att framgångsrikt kunna framställa järn. En hytta 
anlades där allt stämde – där det fanns tillgång till vatten, kalk, 
skog och närheten till en marknad. Kalk och kalksten användes 
som råvara för att binda och avlägsna svavel vid järnframställ-
ningen. Skogen spelade sin roll i driften, det var träkol som drev 
masugnarna. Vattnet krävdes för att driva vattenhjul, som sin tur 
drev luftbälgar i masugnen för att effektivisera förbränningen och 
se till att järnet smälte ur malmen. Och så var det färdvägarna ut 
i världen. Att transportera råvaror och färdigt järn sköttes enklast 
under vintern, med isbelagda vattendrag och vintervägar. Trans-
porterna gick till större handelsplatser som Nora, Örebro, Arboga, 
Stockholm och till slut vidare ut i världen. 

– Här fanns, och finns, allt det där. Se dig omkring när du är ute 
och åker. Alla platser vars namn slutar på ”hytta”, där fanns det just 
en sådan. Bara i Bergslagen har det funnits hundratals, säger Per. 

Hyttor och bruk stod för en stor del av Sveriges ekonomiska 
tillväxt. I mitten av 1700-talet stod järnet för tre fjärdedelar av 
hela den samlade svenska exporten. Och det var just bergsbruket 
som satte tonen för samhället och bergsmansbyarna. Jordbruk 
och bergsbruk gick hand i hand, men skog och mark brukades för 
bergsbrukets skull. Dragdjuren skulle ha bete och foder, skogen 
skulle användas till träkol. Därmed följde livet i bergsmansbyarna 
bergsbrukets gång under året. Stora delar av året ägnades åt 
jordbruk, skogsbruk, gruvbrytning, kolning och transporter. Tiden i 
själva hyttan fördelades mellan de bergsmän som delade hyttan, 
när vårfloden fick vattenhjulen att snurra. Med tiden lärde sig män-
niskan att tämja vattnet och vattenkonster användes för att pumpa 
vatten ur de allt djupare gruvhålen. 

Krig, kris och framgång
Historien kring järnet i Bergslagen sträcker sig från tiden innan Kristi 
födelse, via vikingar som handlade och vann rikedomar med vapen 
tillverkade av järn, till medeltidens inflytande från Tyskland och 
Gustav Vasas reformation av kyrkan och omvandling av samhället. 
Från små hyttor drivna av en familj, till hela brukssamhällen och långt 
driven förädling. Från självägande bergsmän till bolagssamhällen. En 
gemensam nämnare för framgångarna är krig och kris. För som Mia 
och Per menar, under stora krigsperioder gick det bra för Bergslagen.



– Krigen under historien är absolut avgörande för ekonomin i 
Bergslagen. De bästa kanonerna gjöts av järn som framställts 
här. Den låga halten av fosfor i malmen gör att järnet är 
smidbart, något som eftersöktes i tillverkningen av vapen och 
rustningar, berättar Per.

– Malmen har varit en resurs som inneburit makt och han-
delspolitiska fördelar. Och med tiden skapades i Bergslagen ett 
slags centrum för vapen- och ammunitionstillverkning. Återigen 
fanns allt som behövdes precis här – råvaran, en industriell 
infrastruktur och goda transportmöjligheter, förklarar Mia.   

Kunskap och hårt arbete
Politik, pengar och krig. Framgång för Sverige och en 
erkänd ställning internationellt. Men bakom framgångarna 
fanns hårt arbetande människor och ett bergsbruk som gick 
från generation till generation. 

– Det här var hårt arbetande människor. Många dog 
av lungsot eller i olyckor i gruvorna. Bergsbruket utgjorde 
försörjningen men också hela vardagen. Det finns en mystik 
och en folktro som vuxit fram i bergshanteringens spår, berät-
tar Per som än idag minns sin farmors historier från gruvbryt-
ningen i Dalkarlsberg.

– Under mitten av 1800-talet bestämdes det att kvinnor 
inte längre fick jobba under jord. Fram till dess arbetade 
hela familjen i gruvorna, även barnen, berättar Mia.  

Mia och Per pratar om de specialister som växte fram 
under bergsbrukets utveckling. Bönder och straffångar blev 
till kolare, hyttdrängar och gruvdrängar. Och när kunskapen 
behövde vässas, importerades den ofta. Ibland genom 
regelrätt industrispionage.  

– Det är något som syns under hela järnets historia. Att 
kunskap både delades och hämtades hit, från masugnstekni-
ken under 1100-talet till vapenindustrins återetablering   
under början av 1900-talet. Vi kan konstatera att järnet varit 

en motor till att Bergslagen utvecklades snabbt. Byggandet 
av vatten- och järnvägar och elektrifieringen skedde både 
tidigt och innovativt i Bergslagen. Här fanns ett driv som 
skapade utveckling, säger Mia. 

Ett slut, en början
Fram till 1960-talet var järnbruken fortfarande levande i 
Bergslagen. Men konkurrens och modernisering förvand-
lade den enda industrin till en i mängden. Lönsamheten var 
inte längre påtaglig och järnbruk efter järnbruk lades ned. 

– Det här innebar en kristid i Bergslagen. Under ned-
läggningarna flyttade människor till andra järnbruksorter, 
de sista träkolshyttorna lades ned, torpställen försvann och 
framtidstron svajade. Under Bergslagens storhetstid fanns 
självklart både framgång och nederlag. Den här krisen 
var inte först, men störst då den näst intill innebar slutet på 
bergsbruket i trakten. I modern tid har vi istället sett hur orter 
och samhällen ställt om och skapat nya sysselsättningar och 
industrier, berättar Per. 

– Människorna har anpassat sig, många gånger med 
naturen som fortsatt resurs. Ett exempel är skogen. Under lång 
tid var skogen en av de viktigaste resurserna för att driva hyttan. 
När gruvdriften och småbruken blev olönsamma sadlades det 
om till skogsdrift. Det lade grunden till flera av de stora skogs-
bolag som idag är verksamma i regionen, säger Mia.

Och lika fascinerade som Per och Mia är av historien, 
lika nyfikna är de på framtiden. 

– Vem vet vad utvecklingen har att erbjuda? Metaller av 
många slag finns kvar i bergen. Med nya tekniker kan kanske 
snart både järn och många sällsynta metaller som behövs i de 
innovationer som kan hjälpa oss ur klimatkrisen, åter bli attrak-
tiva att brytas i Bergslagens gruvor, konstaterar Mia.
! bergslagen.se/historia
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Upptäck Bergslagens 
historia på nära håll
Spåren av bergshanteringen finns överallt. 
Från torp och bergsmansgårdar, till slagg-
sten, ruiner och bevarade gruvor. Stanna 
upp och ge dig tid att upptäcka. Det histo-
riska äventyret väntar. 

Mia och Per tipsar!
Bergsmansbyn Pershyttan 
Pershyttan är en välbevarad bergsmansby strax utanför Nora 
där människor brutit malm och tillverkat järn från 1300-talet 
fram till modern tid. Området är idag skyddat som kultur-
reservat och fritt för alla att upptäcka. Hyttan, där järnet 
framställdes, är en av Sveriges  bäst bevarade träkolshyttor. 
Spana även in järnmalmsgruvan Lockgruvan – med en guide 
tar du dig 40 meter under jorden! Upptäck området med 
hjälp av en tryckt guide, en digital ljudvandring eller boka in 
dig på guidad visning. 
! visitnora.se/pershyttan

Frövifors Pappersbruksmuseum
Årets Arbetslivsmuseum 2021. Ett unikt bevarat pappersbruk 
från förra sekelskiftet och ett bra exempel på vad som kunde 
hända när järnbruken lades ned. Museet bjuder på indu-
strihistoria och nytänkande i levande industrimiljö med ruffa 
interiörer och tegelväggar. Här ligger fokus på papper – 
materialet, användningsområdena, industrihistorien och den 
spännande framtiden. Museet bjuder på en spännande dag 
för både små och stora, med flertalet utställningar, upplevelser 
och möjligheten att göra sitt eget papper. 
! froviforsmuseet.com

Siggebohyttans Bergsmansgård
På landsbygden, mellan Lindesberg och Nora, kan du upp-
leva hur ett förmöget bergsmanshem såg ut på 1860-talet. 
Stig in och se hur bergsmannen Anders Olsson med familj 
levde och verkade här. Siggebohyttans bergsmansgård är en 
av de mest storslagna gårdarna från Bergslagens storhetstid, 
med 14 rum och tre kök som började byggas 1790. Passa på 
att följa den gamla kyrkvägen upp till det före detta gruvom-
rådet. Sommartid erbjuder Örebro läns museum visningar, 
evenemang, barnaktiviteter och kaffeservering.
! olm.se
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Fler historiska miljöer att besöka
Bergslagsbyn Löa
I Löa hytta pågick järnframställningen från 1400-talet till bör-
jan av 1900-talet, den är fortfarande en central plats och ägs 
idag av byborna själva. Upptäck byn genom en promenad 
längs Vita stigen, en vandringsled som följer Storåns strand.
! loaby.se

Skräddartorp
Besök en välbevarad bergsmansgård från 1600-talet! Idag 
verkar den fyrlängade gården intill sjön Torrvarpen som 
Grythyttans hembygdsgård. Gården består av 14 byggna-
der. Loftboden, rökbastun, rian och hemlighuset är några av 
dem. Kika på skorstenar av gjutjärn, vackra byggnader och 
bruksföremål från svunna tider. 
! hembygd.se/grythyttan

Nora Järnvägsmuseum
Järnvägen mellan Nora och Ervalla är Sveriges första nor-
malspåriga järnväg för personbefordran, invigd år 1856. 
Järnvägen tillkom på privat initiativ och byggdes för att frakta 
järn, malm och kol till och från bergslagens bruk och hyttor. På 
området kan du vandra runt bland lokstallar, stationshus och 
verkstäder och i godsmagasinet finns en utställning med minnen 
från järnvägens historia. Ta chansen att resa som förr! Sommar-
tid avgår ånglok och rälsbuss enligt tidtabell. 
! visitnora.se/veteranjarnvagen

Kopparstigen
Lär dig mer om Kopparbergs historia genom en promenad 
längs kopparstigen, en rundslinga på 2,5 km med start och mål 
vid Ljusnarsbergs kyrka. Stigen tar dig genom Kopparbergs his-
toriska centrum med den vackra träbebyggelsen och gruvområ-
det Ljusnarsbergsfältet med ca 30 gruvhål. Informationsskyltar 
som berättar platsernas historia finns uppsatta längs vägen.
! bergslagen.se/kopparstigen
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Som hemma på Lilla Hotellet
Genom grinden, till en innergård som känns både Bergslagen 
och kontinent. Uppför trappan till sekelskiftesbyggnaden och 
inte sällan tjoar Peter eller Peter ett glatt hej och välkommen. 
När Peter Skagmark och Peter Andersson köpte Lilla Hotel-
let i Nora för sex år sedan hade de ett mål – att skapa en 
välkomnande plats där människor känner sig sedda och som 
hemma. Och nog har de lyckats. De återkommande gästerna 
är många. Lockar en weekend i Nora, passa på att boka. 

– Vi vill att Lilla Hotellet ska vara ett resmål i sig. Vi utger 
oss inte för att vara något lyxhotell, men det är enkelt, bekvämt 
och hjärtligt att bo här. Du ska kunna känna dig som hemma 
helt enkelt, säger Peter Skagmark.

I något av hotellets 14 rum, där inredningen speglar fast-
ighetens historia, sover du gott. Och efter en kort promenad till 
Kvarteret Bryggeriet, slår du dig ned vid dukat bord. Hos Ve-
ronica och Erik på Bryggerikrogen lagas maten efter filosofin 
genuint, gott och naturligt.  Ett recept som gjort finkrogen känd, 
såväl lokalt som utanför Bergslagen.

– Ensam är inte alltid stark. Vi gillar att samarbeta 
och därför erbjuder vi gästerna paket där du bor på Lilla 
Hotellet och avnjuter en trerätters eller avsmakningsmeny 
på Bryggerikrogen. Restaurangen är en pärla i sig och gör 
det möjligt att äta väldigt bra i Nora, året om. Vi har samma 
tanke om värdskapet, vi och Bryggerikrogen. Det gör det 
ännu roligare att kunna erbjuda gästerna en helhetsupple-
velse, berättar Peter Skagmark.   
! lillahotelletnora.se
! bryggerikrogen.se 
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Njut livet i Sävenfors
Några mil norrut, närmare bestämt i Sävenfors, väntar en upp-
levelse intill den brusande älven. Här har industribyggnaden 
från mitten av 1800-talet, som tjänat som allt från träsliperi 
till kraftstation, förvandlats till en oas för livsnjutare. 2021 
öppnade Per Fritzell och Ingunn Sagabråten dörrarna för 
de första gästerna, efter månader av varsam renovering. Nu 
erbjuder de boende med helpension i Sävenfors Lodge, med 
vildmarken alldeles runt knuten.

– Det här är verkligen plats att sänka axlarna på. Njut av 
mat, dryck och den fantastiska miljön här. Här ska du inte be-
höva tänka på vare sig frukost, lunch eller middag. Och med 
skogen och vattnet nära inpå, är det aldrig långt till vandring, 
jakt eller fiske, säger Ingunn Sagabråten. 

Med egen kock serveras middagarna utomhus eller 
inomhus, alltid med noggrant utvalda råvaror. Och inte säl-
lan är rätterna tillagade med eller till de egenproducerade 
bärvinerna. Under varumärket Grythyttan Vin har Per och 
Ingunn under 20 års tid producerat naturliga viner av hjortron, 
lingon, blåbär, vildhallon och björksav. Under 2022 invigs 
nya härligheter. Då öppnar Vincafé med lunch och butik i 
anslutning till Lodgen.

– Och för den som föredrar självhushåll har vi vår CAMP. 
Fyra små stugor, inredda med dubbelsäng och braskamin. 
När du bor i stuga lagar du din egen mat. Men det är också 
det enda du behöver tänka på. För det här stället är så långt 
bort från stugstädning och sovsäckar du kan komma, säger 
Ingunn Sagabråten och skrattar.  
! savenforslodge.se
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Guldkanten i Grythyttan
På Grythyttans gästgivaregård i Grythyttan checkar du in om du letar ef-
ter upplevelse att minnas. Den där med extra allt och gärna lite guldkant. 
För här är maten, drycken och miljön de bästa av vänner. 

– För oss är gästgivaregården en sinnenas mötesplats. Mat, dryck 
och kulturmiljö i en härlig harmoni, säger Mia Spendrup, VD för Grythyt-
tans Gästgivaregård, Loka Brunn och Café Guldkringlan i Grythyttan.

– De senaste åren har vi lagt mycket kärlek, målarfärg och tapeter 
på gästgiveriet. Och nu blomstrar miljöerna igen. Det är så härligt att se. 
Grythyttans gästgivaregård har gått från bortglömt och nött, till att bli ett 
boutiquehotell med mat och dryck i särklass.

Gästgivaregårdens rum och restauranger är inrymda i 21 småhus, 
mitt i Grythyttan. Som att bo i en film eller kuliss med en kulturhistoria 
som bokstavligen sitter i väggarna. Och i vinkällaren, inrymd i kata-
komber under husen, finns många fina flaskor. Gästgiveriet har gjort sig 
kända för sin vinsamling under jord, där flera tusen flaskor från distrikt 
världen över trängs. 

– Ja, här finns många goda vänner som väntar på att serveras till våra 
gäster. Några gånger om året öppnar vi riktiga rariteter och då gästas vi 
av vinkännare från hela världen. Men vin behöver inte vara nördigt och 
insnöat, vi vill att våra gäster ska våga prova och testa sig fram. Och här 
går mat och dryck hela tiden hand i hand, berättar Mia Spendrup. 

I restaurangen sker ofta spontanprovningar och hotellet har på 
senaste tiden utökat med en lokal, utformad speciellt för provningar av 
såväl vin och champagne som kött och ostron. 

– Här vill vi lyfta allt som är gott, för syn, smak och doft. Det ena 
i kombination med det andra. Och kockarnas ideér verkar aldrig sina. 
De är unga och ambitiösa och älskar verkligen att skapa nya smaker, 
avslutar Mia Spendrup.
! grythyttansgastgivaregard.se
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Fler unika 
sängar i trakten
Det är inte mycket som slår en god natts sömn i svala 
lakan. Att krypa ned och vila efter en dag fylld med akti-
viteter. Eller att göra boendet till själva målet med resan. 
Att leta bortom de självklara platserna i Bergslagen kan 
bli en upplevelse i sig. För längs grusvägar och i sömniga 
bruksorter finns pärlor som inte bör missas.
! bergslagen.se/bo

Loka Brunn
Vem tackar nej till en spa-vistelse? På Loka Brunn njuter 
du av utsökt mat, skönt spa och vackra vyer – med trolska 
skogar och kulturhistoria på nära håll.
! lokabrunn.se

Wedevågs Herrgård
Fly vardagen och njut av lyxen att få vara ifred. Innanför 
dörrarna till den gula herrgården utanför Lindesberg möts 
du av guldskimrande inredning i sann rokoko-anda. Här 
kan du njuta av en vacker plats, god mat och utsökta viner. 
! wedevagsherrgard.se

Bergsgården
Ett sällsynt hemtrevligt hotell i Guldsmedshyttan, som 
gjort för barnspring och umgänge. Med inredning från 
flera decennier under föregående århundrade, liknar 
inget rum det andra.  
! bergsgardenhotell.se

Nora Tåghem
Söker du något annorlunda? På Nora Tåghem sover du 
gott i gamla tågvagnar från 1930-talet. I din egen kupé 
väljer du under- eller överslaf och gör boendet till ett roligt 
minne för hela familjen. 
! norataghem.se 

Herrgårdar
I Bergslagen finns det flera ståtliga herrgårdar som 
erbjuder sköna sängar, god mat och magiska upplevelser. 
Det blir en resa i tid och rum, med naturen och kulturen 
precis runt hörnet. Missa inte Bångbro Herrgård, Sikfors 
Herrgård, Åkerby Herrgård och Hellefors Herrgård. 
! bangbro.se 
! sikforsherrgard.se
! akerbyherrgard.se 
! konferens-hotell.se

Stadshotell
För ett mer stadsnära boende välj Nora stadshotell intill 
det kullerstensbelagda torget eller Lindesberg klassiska 
stadshotell med härlig sjöutsikt.
! norastadshotell.se
! lindesbergsstadshotell.se
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Camping 
–ett liv att älska
Allt fler älskar att campa. Det märks varje år, när 
husbilar och husvagnar rullar in i Bergslagen. 

Alla våra campingplatser ligger nära en sjö, många har stugor att 
hyra ut och ibland både kanoter, SUP och båtar. Någon har egen 
kyrka, några har loppisar. Du kan också välja på naturcampingar 
och en camping för naturister. Vilken blir din favoritplats?
! bergslagen.se/bo

Silverhöjdens Camping
Nästan på gränsen till Dalarna vid sjön Södra Hörken. Restaurang, 
pub, musikevenemang, promenadstråk och egen badplats.
! silverhojdenscamping.se  

Ölsjöbadets camping
Liten familjär camping intill ett fantastiskt friluftsbad i byn 
Ramsberg. Kiosk och mountainbikeleder.
! ramsberg.se 

Sörälgens camping
Strax utanför Hällefors idyllisk belägen intill sjön Sörälgen. 
Glamping och stugor. Uthyrning av båtar, kanoter, SUP och cyklar. 
! soralgenscamping.se 

First Camp Nora-Bergslagen
Sjönära, med egen badplats. Gångavstånd till trästaden Nora och 
platsens alla besöksmål. Stugor. Uthyrning av MTB och cyklar.
! firstcamp.se/nora-bergslagen 
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Shoppingstaden Nora. Året om. 
Gå på shoppingtur i den vackra trästadens unika butiker. 
Här i Nora har varje butik sin egen personlighet och sitt 
eget urval av produkter. Här finns alltid tid för goda råd och 
personlig service. Trevliga caféer och matställen finns för den 
som vill unna sig en paus. Förläng din upplevelse av Nora 
och stanna över natten på något av stadens boenden.

Välkommen att uppleva Nora!
www.handlainora.se Nora Köpmannaförening

Välkommen till  
SIGGEBOHYTTAN BERGSMANSGÅRD

Siggebohyttans bergsmansgård mellan Nora och Lindesberg.  
Ett levande bergsmanshem från 1800-talet. Vandringsled, café och butik. 

Öppet dagligen 10 juni–14 augusti kl 11.00–17.00  
www.olm.se

Gör som de tre små gummorna och besök Nora  
Marknad! En rolig upplevelse med härlig stämning 

och massor av knallar, marknadsbord och aktiviteter. 
Passa på att fynda och kom ihåg att göra som  

gummorna i visan – åka karusell och äta karamell.

Nora Marknad
27–28 augusti 2022

www.noramarken.se
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ÄVENTYRSGOLFEN 
I LINDESBERG

Äventyrsgolf Guldvaskning

Öppet 
maj-augusti

Tfn. 073-202 36 92 
goldminegolf@gmail.com 

www.4aventyr.se
 Lindesberg Goldmine Adventuregolf

Glasscafé

DET GAMLA PAPPERSBRUKET  ●  BRUKSHISTORISK UTSTÄLLNING 
NORDENS STÖRSTA ÖLBURKSUTSTÄLLNING - 22.000 BURKAR  ●  TSUTSUMI - JAPANSK FÖRPACKNINGSKONST 

HISTORISKA FÖRPACKNINGAR - FRÅN FORNTID TILL NUTID  ●  HANDPAPPERSVERKSTAD - GÖR DITT EGET PAPPER 
GLÄNTAN - NY BASUTSTÄLLNING DÄR DU KAN SKAPA I PAPPER OCH LÄRA DIG MER OM SKOGEN  ●  CAFÉ & MUSEIBUTIK 

BESÖK MUSÉETS HEMSIDA FÖR INFORMATION OM ÅRETS ALLA EVENEMANG OCH TILLFÄLLIGA UTSTÄLLNINGAR 

EN UNIKT BEVARAD MILJÖ 
FULL AV HISTORIA OCH KULTUR!

WWW.FROVIFORSMUSEET.COM
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På två hjul 
runt en sjö
Varva en sjö och upptäck Bergslagen på cykeln. Djupa  
skogar, öppna landskap, stilla sjöar, betande djur och, 
för det mesta, folktomma och lugna vägar. 

Van cyklist, glad motionär eller mest bekant med oväxlad retro spelar min-
dre roll. Ta så många stopp du vill eller susa snabbt fram på smala hjul. 
Att upptäcka Bergslagen från cykeln innebär varierande natur och många 
smultronställen längs vägen. 

Bergslagen erbjuder ett flertal rundslingor som tar dig genom ett 
naturskönt kulturlandskap. Turerna går förbi allt från småstäder och byar, 
sevärdheter och fikastopp till urskog och småsjöar, allt på slingrande små-
vägar. Pumpa däcken, packa matsäcken och glöm inte cykelhjälmen.
! bergslagen.se/cykla
! bergslagencycling.com
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Två sjöar runt
Två sjöar runt innebär en tur på 50 km, runt sjöarna Usken 
och Fåsjön. Utsikten är fantastisk och det finns gott om paus-
vänliga fikaställen och loppisar. Sjörundan bjuder även på 
kulturhistoria med den gamla bergsmansgården Siggebohyt-
tan och många bevarade hyttbyar. Lättrullade vägar på både 
grus och asfalt, med gott om stopp för svalkande dopp, gör 
den här varvningen extra sommarvänlig.

Torrvarpen runt 
Trampa 42 km runt sjön Torrvarpen strax utanför Hällefors. 
Efter några kilometer förvandlas asfalt till grus och du cyklar 
nära sjökanten, genom djupa skogar. Björskogsnäs naturreser-
vat blir en avstickare från rutten, men en väl värd sådan. Här 
finns  ett vackert beläget kulturlandskap, i juni blommar den 
ovanliga orkidén guckusko och här. Charmiga Grythyttan 
inbjuder till ett perfekt mat- och fikastopp.

Norasjön runt
Befinner du dig i trakten kring Nora, finns många glittrande 
sjöar att upptäcka. En sjötur som passar hela familjen är No-
rasjön runt. Utgå från kullerstensgatorna i Nora stad och cykla 
runt sjön som bjuder på fantastiska vyer och lättrampade vägar. 
Efter 22 km är du tillbaka i Nora. Ta en välförtjänt glass eller 
besök Kulturkvarteret Bryggeriet för spännande upplevelser. 
Finns orken, gör en avstickare på 5 km runt Järle.

Grängen runt
En vildare variant av sjörunda hittar du i Hjulsjötrakten. Stora 
och lilla Grängen runt bjuder på 22 km natur och kultur. Sväng 
in på den stora bokloppisen i Södra Hyttan och införskaffa 
semesterns läsning. Du passerar naturreservatet Grängshyt-
teforsarna, som bildades för att skydda en ovanligt lång och 
oreglerad forssträcka och dess djurliv. Här trivs bland annat 
den sällsynta flodpärlmusslan. Sugen på gofika och paus? Ta 
en avstickare till Hjulsjö 103.

Sörälgen runt 
En resa på 38 km för äventyrliga livsnjutare. Ladda batte-
rierna på Sikfors herrgård eller spara denna pärla till målet. 
Grusvägen slingrar sig ofta nära sjökanten och är delvis kupe-
rad, men som helhet är turen relativt lättrampad. Hökhöjdens 
naturreservat bjuder på backar för härligt rull. För den som 
gärna kombinerar sin cykeltur med en god bit mat så väntar i 
Grythyttan färdkost i världsklass. 

Råsvalen runt
Råsvalen är en långsträckt sjö norr om Lindesberg och den 
37 km långa turen runt är bitvis ganska kuperad. Du cyklar 
mest på mindre vägar med både asfalt och grus. I Guld-
smedshyttan kan du sväng upp och kika på Stripa gruvom-
råde. Avsluta turen med att njuta av konst på Lindesbergs 
gator, rulla mellan de fem muralmålningarna som finns på 
fasader i stadens centrum.
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Ta cykeln
från Örebro 
till Bergslagen 
Att cykla norrut från Örebro är att byta miljö 
på många plan. Vägen slingrar sig från storstad 
och öppna landskap, genom skogar, längs glitt-
rande sjöar och förbi kulturhistoriska platser.

Sätt kompassen mot norr och sikta in dig på Kilsbergens 
höjder som du tydligt ser på andra sidan slätten. Du lämnar 
snart stadens puls och når inom kort ett böljande odlings-
landskap. Precis där Kilsbergen tar vid ligger byn Närkes 
Kil, en plats perfekt för en paus och att fylla på lite energi 
inför kommande vägval.

Ta vänster mot Nora strax strax efter Närkes Kil och du 
börjar snart stigningen upp över Kilsbergen mot Pershyttan och 
Nora. Detta val innebär många höjdmeter på grusväg upp i 
”de blå bergen”. Här kan du göra en avstickare mot utsikts-
punkten Rusakulan, svalka dig i Ramsjön eller besöka bergs-
mansbyn Pershyttan innan du rullar ner mot trästaden Nora. 

Fortsätt istället rakt fram och du får trampa vidare på en 
härligt slingrande liten asfaltsväg genom skogslandskap fram 
till Mogetorps värdshus vid riksväg 50, här går det både att 
få fika och lunch. Gör en avstickare till Skärmarbodabergens 
naturreservat, med flera unika vandringsturer över klippblock 
och förbi grottor. 

Mot Sveriges äldsta stationshus
När du vandrat färdigt trampar du vidare, under riksvägen med 
sikte mot den lilla byn Järle. I Järle är samlingspunkten det char-
merande lilla stationshuset, Sveriges äldsta. Under sommaren 
finns här både café och hantverksförsäljning. Och veterantågen 
går hit enligt tidtabell till och från Nora. Varför inte boka in sista 
biten och ta cykeln med på tåget? Finns fortfarande ork i benen 
är det 14 km behaglig cykling kvar till Nora.

Väl framme vid målet så väntar dig lokala upplevelser. Du 
väljer själv om du ska stanna över natten, vända tillbaka över 
Kilsbergen eller fortsätta din cykeltur vidare upp i Bergslagen. 
! bergslagen.se/cykla
! bergslagencycling.com
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Tfn: 0581-870 55E-post: info@lindesbergshotell.se
www.lindesbergshotell.se

Lindesbergs Hotell & Stugby
Hotell. Stugby. Golf. Padel. MTB. 

Konferens. Naturen.

Checka in i Bergslagen.
Må bra i avslappnad miljö på 
Lindesbergs Hotell & Stugby. 

Hos oss finns hotell med 10 dubbelrum i hög 
hotellstandard, 12 st ställplatser och stugby med 

toppmoderna lägenheter nära naturen och på 
promenadavstånd från Lindesbergs centrum. 

Restaurang Golfbiten serverar lunch och à la carte.

Lindesbergs golfklubb erbjuder 
naturskön golfbana och padelbanor 

ute och inomhus.

Konstpaus.Fika.
Shoppa.Hälsa.
Hantverk.Wow.
Kulturmiljöer.
Äta.Boxa.Njut!

Välkommen till Noras
kreativa kvarter.
Prästgatan 25–42, Nora.
kvarteretbryggeriet.se

Fina vandrings- och cykelleder, bra fiske- 
vatten, bastu vid sjön. Campingtomter, 
stugor, semesterhus och glampingtält. 
Uthyrning av cyklar, kajaker, kanoter, 
roddbåtar och stand up paddle. Hundar 
är välkomna men måste hållas i koppel.

Hjärtligt välkommen! 

Lugn camping vid sjön Sörälgen,
i naturreservatet Hökhöjden.
Endast 14 km från Grythyttan.

Sör-Älgen 200, 712 93 Hällefors
Tfn. 076-671 14 84, info@soralgenscamping.se

www.soralgenscamping.se
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Natur och 
historia med puls
Rufft, tufft och alldeles underbart. Att cykla 
mountainbike i Bergslagen är att uppleva naturen 
och historien på nära håll. 

De utmanande skogsvägarna och historiska stigarna ger dig många 
kilometer av upplevelser. I Bergslagen finns flera byar som utmärker 
sig lite extra med ett flertal leder. Strax utanför Nora med startplats 
i Digerberget och bergsmansbyn Pershyttan kan du nå ut på minst 
tretton olika leder om totalt över 220 km. Här finns allt från korta, 
barnvänliga till tekniska, längre och mer krävande leder. Flera leder 
går genom bergsmansbyn Pershyttan och vidare ut på historiska stigar. 
Vid Digerberget hittar du två pumptracks och teknikbana. På Kot-
taberget utvecklas just nu ett antal sektioner av flowtrails som du bör 
testa vid bästa tillfälle. Pershyttan/Kotteberget kan sammanlänkas med 
Ånnabodas ledsystem i söder och med Hjulsjö i norr.

I Hjulsjö rör du dig på historisk mark mellan gravrösen och hyttor. 
Stigarna böljar fram längs sandiga åsar och nedlagda järnvägsban-
kar, det finns rejäla backar och fantastiska vyer på totalt ca 190 km, 
fördelat på minst 12 leder. Välj den svårighetsgrad och längd som 
passar dig bäst, alla startar vid Hjulsjö motionscentral mitt emot den 
vackra röda träkyrkan. Teknikbana med hopp och doserade kurvor. 
Ställplats, rum och cykeluthyrning. I Hjulsjö by sjuder kreativiteten och 
alla är engagerade i värdskapet att ta emot alla cyklister. 

Strax söder om Hjulsjö i byn Nyhyttan, ligger en av de två nyaste 
områdena för mtb i Bergslagen. Vad sägs om att testa Gruvrundan 
eller Paradisrundan?

Norr om Lindesberg ligger bergsmansbyn Ramsberg. Det välbe-
sökta Ölsjöbadet och camping har nu också blivit startplats för tre 
cykelleder och en trevlig teknikbana i gles tallskog. Perfekt för ett som-
maräventyr med cykel och bad. Innan badet kanske den vältränade 
testar leden 7 stigar, en svart led på 29 km och 410 höjdmeter, en av 
de tuffaste i Bergslagen.
! bergslagen.se/mountainbike
! bergslagencycling.com
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Hjulsjö
Leder: 12 st Total längd: 190 km  
Start: Hjulsjö motionscentral
Svårighetsgrad: Lätt till utmanande 
Teknikbana: Ja

Pershyttan/Kottaberget
Leder: 12 st Total längd: 220 km  
Start: Digerberget och Infocenter Pershyttan 
Svårighetsgrad: Lätt till utmanande 
Teknikbana: Ja
Flowtrails: Ja

Ölsjöbadet/Ramsberg
Leder: 3 st Total längd: 50 km  
Start: Ölsjöbadets camping 
Svårighetsgrad: Lätt till utmanande 
Teknikbana: Ja

Nyhyttan
Leder: 3 st Total längd: 22 km  
Start: Nyhyttans kurort
Svårighetsgrad: Lätt till utmanande
Teknikbana: Nej
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Smaka lokalt
En levande landsbygd med mängder av stolta 
mathantverkare. Bli mätt och glad av allt från ost 
och chark, till surdegsbullar och rökt fisk. Det är 
dags att uppleva Bergslagens lokala godsaker. 

Bredsjö Ostcafé och Hjulsjö 103 
Rikskändisen Bredsjö Blå är blåmögelosten som har sitt 
ursprung i just Bredsjö, den lilla byn mellan Hällefors och Kop-
parberg. På gården strosar de ostfriesiska fåren omkring, vars 
mjölk är grunden till flertalet delikatessostar. Ät och drick gott 
eller köp med dig några ostar hem på Bredsjö Ostcafé och 
butik. Några kilometer söder om Bredsjö ligger Hjulsjö 103. 
I den gamla bergsmansgården driver Märta och Magnus 
Westling surdegsbageri, café och kafferosteri. Här är det riktigt 
bröd som gäller – bröd, bullar, pizza och croissanter kalljäses 
på surdeg, knådas, kavlas och formas för hand. Mjölet kommer 
från lantsorter och kulturspannmål, närodlat och ekologiskt. 

Grythytte Qwarn
I Grythyttan kan du fylla korgen på Grythytte Qwarn. Strax 
intill Måltidens Hus hittar du sommaröppet café, galleri och 
butik i den gamla kvarnen. Egenmalt mjöl, knäckebröd och 
mängder av lokala godsaker. 

Jan-Ols Gården, 
Ställbergs Rökeri och Bäcktorps gård
På Jan-Ols Gården, norr om Kopparberg, hittar du det lilla 
mejeriet där kärleken till djuren och osten alltid står i centr-
um. Besök gårdsbutiken och handla med dig ostar, produ-
ceradeav mjölk från gårdens getter. Sväng förbi Ställbergs 
Rökeri & Gårdsbutik när du är i krokarna – här finns gården 
som driver både fiskrökeri, butik och café. På Bäcktorps 
gård, strax söder om Kopparberg, kan du beställa stenugns-
bakade pizzor för avhämtning.

Tre sjöars kök
Strax väster om Lindesberg hittar du Tre sjöars  kök – ett lokalt 
mejeri, catering och gårdsbutik i Öskevik. Alla mejeriprodukter 
tillverkas på ekologisk mjölk från kor som betar och lever på 
ängarna runt omkring. Här hittar du bland annat mozzarellaost, 
en färskost tillverkad på komjölk, salladsost, färskost och grillost. 

Lerslättens Getgård och Tjurskallen
Även på Lerslättens Getgård, norr om Nora, hittar du finfina 
ostar. Alla producerade av mjölk från gårdens getter. Stanna 
till vid Tjurskallen, gårdsbutiken med kött och chark. Här kan du 
alltid vänta dig hög kvalitet, inga tillsatser och svenska råvaror.

Jennys Bageri och Marias Chokladmakeri 
Passa på att svänga förbi Jennys Bageri i Nora. Ett lokalt 
hantverksbageri som bakar med ekologiska ingredienser, 
surdeg, smör och mycket kärlek. I Kvarteret Bryggeriet 
tillverkar och säljer Marias Chokladmakeri handgjorda och 
fantastiskt söta chokladpraliner.

Lycktäppan och Gårdsbutiken i Balsta
Strax utanför Fellingsbro kan du köpa med dig Lycktäppans 
gårdspressade rapsolja – både ekologisk och kravodlad. 
Förutom oljan hittar du lokalproducerade grönsaker, must, 
mjöl och mycket mer. Norr om Fellingsbro, i Gårdsbutiken i 
Balsta, kan du handla med dig lokala livsmedel. Välj bland 
honung, ägg saft, salami, mjöl, olja och ullprodukter. 

! bergslagen.se/gardsbutiker
! bergslagen.se/ata
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Den charmiga trästaden i Bergslagen välkomnar dig 
med mysiga loppisar, personliga butiker, trädgårds-
caféer, uteserveringar och Noraglass. Kullerstensga-
torna och de låga trähusen vittnar om en svunnen tid, 

men sjuder ändå av liv. I kulturkvarteret Bryggeriet 
samsas kreatörer inom hantverk och lokal mat. Nora 
är svensk historia i ett nötskal med sin småstadscharm, 

veteranjärnväg och bergsmansbyn Pershyttan.

Från gator och torg, 
till grönska och skog på ett ögonblick

Upptäck härliga rundslingor för vandring, MTB 
och cykel, eller vandra längre etapper på 

Bergslagsleden. Gör en utflykt till naturreservaten 
Järleån och Skärmarbodabergen, perfekta platser 
för en lunch i det fria. För tips på turer, kartor och 

information besök turistbyrån i stationshuset.

Välkommen till Nora!
Upptäck historia, kuriosa 

och spännande platser
Boka guidad visning i trästaden och bergsmans-
byn Pershyttan eller upplev Nora på egen hand 

med hjälp av en folder eller vår trästads-app. 

Läs mer och boka din guidning via 

www.visitnora.se

För personlig service 
besök Nora turistbyrå 

i stationshuset, 
öppen året om.

Följ med Cattus på 
upptäcktsfärd i trästaden!

Katten Cattus är inte vilken katt somhelst-
Hen är den nyfikna rackaren som tar 
med alla barn på en upptäcktsfärd 
genom staden. Kan du hjälpa Cattus 
hitta alla superviktiga grejer? Du hittar 
Cattus i appen Tre Trästäder som är 

gratis att ladda ner där appar finns.
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Hitta din favorit bland 
Bergslagens unika glassar

En får tacka – glass på fårmjölk
På Masmästargården i Danshyttan tillverkar Björn Johansson 
något så exklusivt som glass framställd av fårmjölk, från ostfrei-
siska mjölkfår. En gång beboddes gården av en Olof Masmäs-
tare. Nu bor här en glassmästare, för det är precis vad Björn är.

– Man får en krämig och god glass utan att tillsätta 
grädde, totalt sett får glassen lägre fetthalt. Det beror på att får-
mjölkens fettmolekyler är mindre än komjölkens, vilket ger mer 
bindningsyta till luften som vispas in. Det är i mötet mellan fett 
och luft som glassens krämighet uppstår, förklarar han. Glassen 
smakar rent, fräscht och gräddigt, utan att vara fet.
! enfartacka.se

Glass och choklad i Grythyttan
På torget i Grythyttan serverar Jaco och Corrie Neerings 
egentillverkad glass och choklad. Av de bästa råvarorna 
skapas friska smaker från egna recept, gärna med nötter, 
frukt och choklad. Men glassen finns i många olika smaker, 
till och med messmör, en smak som Jaco överhuvudtaget inte 
kände till tidigare.

När paret Neering flyttade från Nederländerna till Grythyt-
tan med sina döttrar var det givet att de skulle starta eget 
inom livsmedel. Jaco hade en mångfacetterad bakgrund 
i  branschen, bland annat inom produktutveckling av glass. 
Och sedan han hade läst att svenskarna var Europas största 
glassätare blev valet enkelt.
! neerings.se

NoraGlass – alltid dagsfärsk
Hos NoraGlass är det kö från öppningen i april tills den sista 
våfflan serveras i mitten av september. Sedan 1923 har glas-
sugna Norabor och besökare kunnat njuta av denna dags-
färska delikatess. Varje sommardag erbjuds tre olika smaker 
– vanilj, hasselnöt och en för dagen unik smak. 

– Vi har många stammisar, det märks framför allt på våren. 
Det ligger förväntan i luften veckorna innan vi öppnar, säger 
Lena Kadesjö och skrattar.

Tillsammans med maken Anders är hon delägare i före-
taget som driver NoraGlass och caféerna Strandstugan och 
Selma G, döpt efter Selma Gerdin som startade Noraglass 
1923. Den berömda glassen finns förstås på alla tre ställena.
! noraglass.se

Italienskt i Lindesberg
I Lindesberg kan du njuta av egentillverkad färsk gelato! 
Café 37:an tillverkar även mjukglass i två smaskiga smaker.
! 37an.se
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PIZZA-SALLAD-KEBAB-GRILL

Kungsgatan 6, Nora 
Tel. 0587-130 30

www.babylon-pizzeria.se

Prästgatan 23, Grythyttan 
Tel. 0591-140 60

www.pizzanshus.se

VÄLKOMMEN TILL
BERGSLAGENS BÄSTA PIZZERIOR!

Ladda hem appen 
Kultur Lindesberg

Lär dig mer om Lindesbergs kommun, 
allt samlat i en guideapp. Ge dig ut  på 
en spännande tidsresa bland gravar, 

fornlämningar och färdvägar.

Appen Kultur Lindesberg, 
hittar du där appar finns.

www.lindesberg.se/upplevochgora

www.ljusstrak.se

3-4 september  Konst • Konsthantverk • Kultur • Kulinariskt
Samlingsutställning  6/8-4/9 i Bryggeriet, Brobacken 5 i Nora

Arts and Cultural events

In Nora and surroundings

3 to 4 September

www.gustavsbergscamping.se

Campa, hyr stuga/rum, bada, sola och lär 
känna naturismen på ett naturligt sätt.

Ca 2 km från Nora torg.

Naturistbad & Camping

Box 86, 713 22 Nora
Tfn: 073-642 52 82

Öppet året om för kurser, konferenser, läger 
och vandrarhemsboende. Allt detta med självhushåll.

Öppet sommartid v. 27-32, med vandrarhem, 
camping, kiosk, loppmarknad, uthyrning av båt, 

fiskekort, konstutställningar och ev. kaffeservering.
Gården tillhör Örebro Läns Blåbandsdistrikt och har alkoholfri miljö.  

Bokning & info: 070-292 74 09
info@vreten.org   www.vreten.org

Vreten vid Fåsjöns strand
strax söder om Öskevik.



Upplev en 
av Sveriges mest 

välsorterade 
trädgårdsbutiker!

www.plantmarknaden.com 
0581-10 100 • Dalkarlshyttan 711 31 Lindesberg 

Trädgård & växter 
Stort sortiment av växter. 
Rosor, sommarblommor, 

perenner, buskar och träd. 

Inspireras av våra 
visningsmiljöer.

Trädgårdsmöbler, krukor, 
presenter och tillbehör.

Stort sortiment för 
vatten i trädgården.

Hej! 
Jag heter 

Athos!

Lek- & djurgård
Låt barnen hälsa på 
djuren och ha kul i 

lek- och djurgården.

Café Lusthuset 
Eget bageri. Njut av 

dagsfärska bakverk och 
lättare luncher på vår 
mysiga uteservering.

Vinnare 
av Bergslagens

Turismpris
2015!


