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Vill du få tips och idéer inför ditt besök eller när du redan är här? Fråga oss!
Hos oss finns broschyrer från Bergslagen och destinationer i Sverige. Gratis wifi.

Lindesbergs Turistbyrå
Järnvägsgatan 2a
Tfn: +46 (0)581-811 70 
turistinfo@lindesberg.se

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

Fråga turistbyrån

@ibergslagen
facebook.com/ibergslagen

info@bergslagen.se
www.bergslagen.se

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

Kopparbergs Turistbyrå
Gruvstugetorget
Tfn: +46 (0)580-805 55 
turism@ljusnarsberg.se
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Det blir ingen vanlig sommar i år.
Tack för att du hälsar på oss i Bergslagen. En sommar som vi alla kommer att uppleva och minnas som 
en mycket ovanlig period. Flera av våra större evenemang är framflyttade till nästa år. Besöksmålen 
kan få förändrade öppettider och serviceutbudet hos bergslagens alla caféer och matställen anpassas 
efter gällande direktiv från Folkhälsomyndigheten m.fl. Sedan är det vår roll som medmänniskor att vara 
aktsamma och lyhörda för de råd vi får. 

Vi som destination kommer att göra allt vi kan för att ni ska få en trivsam stund här i vårt Bergslagen. Vår 
förhoppning är att denna gästguide kan göra din korta eller långa vistelse hos oss så bra som möjligt. 
Vill ni ha mer inspiration eller information så besök gärna en av våra fyra turistbyråer.

Välkommen till Bergslagen! 
Håkan Ceder / Destinationsansvarig
hakan.ceder@nora.se 

Under familjeveckan har vi samlat lite extra skojiga 
utflykter och aktiviteter för barn och familjer. 
Vissa är helt kostnadsfria och andra har en lägre 
prislapp än vanligt. Vissa är bara att besöka och 
andra måste förbokas. Några aktiviteter erbjuds 
varje dag och andra sker på bestämda dagar. 
Program och info finns på www.bergslagen.se

Bergslagens 
Familjevecka 
29 juni–5 juli
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Alntorps Ö
Info: www.visitnora.se
Nora turistbyrå tfn: 0587-811 20
Alntorps Ö, Norasjön
M/S Plaskus avgår från stationsom-
rådet (Järnvägsgatan) 1/6–30/8.
Ta en tur med båten M/S Plaskus till 
Alntorps Ö. Njut av fika, den vackra 
utsikten över Nora och ett svalkande 
bad i Norasjön. På ön finns bad-
strand med brygga och hopptorn, 
café och kiosk, trollstig för de minsta, 
promenadslinga, genbank med äp-
pelträd, grillplatser och fotbollsplan.

Alntorps Island. Take a trip on 
the M/S Plaskus boat to Alntorp 

Island. Enjoy refreshments and the 
beautiful view of Nora and a 
refreshing swim in Norasjön lake. On 
the island there is a beach with a jetty 
and diving platform, café and kiosk, 
the troll trail for young kids, a 
promenade loop, a gene bank with 
apple trees.

Insel Alntorps Ö. Gehen Sie 
mit dem M/S Plaskus auf 

Ausflugsfahrt zur Insel Alntorps Ö. 
Genießen Sie Kaffee und erfreuen 

Sie sich an der hübschen Aussicht 
auf Nora und nehmen Sie ein 
erfrischendes Bad im See Norasjön. 
Auf der Insel gibt es einen 
Badestrand, eine Kafe und einen 
Kiosk, einen Trollpfad für die 
Kleinsten, eine Wanderschleife, und 
eine Genbank mit Apfelbäumen. 

Gyttorp Centrum
Info: www.visitnora.se
Nora turistbyrå tfn: 0587-811 20
I Gyttorp kliver du rätt in i 1950-
talets svenska folkhem. Ett samarbete 
mellan disponenten på bruket och 
arkitekten Ralph Erskine ledde till 
uppförandet av ett centrum präglat 
av arkitektur i modernistisk stil, som 
idag är ett byggnadsminne. Här finns 
två tidstypiska lägenheter som du kan 
hyra för övernattning.

Besöksmål Nora
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Gyttorp centrum. In Gyttorp 
you will step right into the 

Swedish welfare state of the 1950s. 
Collaboration between the 
managing director of the works and
architect Ralph Erskine led to the
reconstruction of a town centre 
characterised by architecture
in a modernist style, today a regis-
tered historic district. There are two 
flats typical of that period that you 
can rent for overnight stays.

Gyttorp centrum. In Gyttorp 
landen Sie direkt im 

schwedischen Volksheim der 50er-
Jahre. Eine Zusammenarbeit zwi-
schen dem Direktor des Bergwerks
und dem jungen Architekten Ralph
Erskine hat zum Aufbau eines Zen-
trums geführt, da von der Architektur 
im modernistischen Stil geprägt 
ist. Heute steht Gyttorps Zentrum 
unter Denkmalschutz. Hier gibt es 
zwei für die damalige Zeit typische 
wohnungen, die Sie zum Übernach-
ten mieten können.

Göthlinska Gården
Info: www.visitnora.se
Nora turistbyrå tfn: 0587-811 20
Kungsgatan 4, Nora
Guidade visningar och drop-in 
vissa dagar, se hemsida
Göthlinska Gården är ett välbevarat
borgarhem från senare hälften av 
1800-talet. Här får du med alla sin-
nen uppleva hur livet levdes i en
välbärgad familj för över hundra år
sedan. Den vackra trädgården har 
Noras bästa sjöutsikt. 

Göthlinska Gården. 
Göthlinska Manor is a well- 

maintained burgher’s home from 
the second half of the 19th century. 
Here you can experience with all 
your senses how life was lived in a 
well-to-do family more than a 
hundred years ago. Guided tours 
in swedish. 

Göthlinska Gården. 
Göthlinska Gården ist ein gut 

erhaltenes Bürgerhaus aus der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 
Hier dürfen Sie mit allen Sinnen 
erfahren, wie eine wohlhabende 
Familie vor 100 Jahren gelebt hat. 
Führungen auf Schwedish.

I Maria Langs fotspår
Tfn: 070-621 28 98
www.marialangoffice.se
Mordisk vandring i Maria Langs 
Lör kl. 11.30 april–sept, sön 
kl. 11.30 maj-aug, mån kl. 18.30 
juli, tis kl. 18.30 juli–aug, ons 
kl. 18.30 juli, tor kl. 18.30 juli-aug.
 Deckardrottningen Maria Lang
avslöjade obehagliga mord och
våldsamheter i den lilla trästads-
idyllen Skoga. Det krävs ingen större

slutledningsförmåga för att dra 
paralleller till författarinnans 
hemstad Nora.

Maria Lang. Maria Lang, 
queen of detective novelists, 

exposed unpleasant murders and 
acts of violence in the little wooden 
town idyll of Skoga. It doesn’t require 
great powers of deduction to draw 
parallels with the author’s home town, 
Nora. Murder walks in swedish.

Maria Lang. Die Krimikönigin 
Maria Lang hat unbehagliche 

Morde und Gewalttätigkeiten in der 
idyllischen kleinen Holzstadt Skoga 
aufgeklärt. Man braucht kein 
besonderes Schlussfolgerungsvermö-
gen, um Parallelen zur Heimatstadt 
der Schriftstellerin zu ziehen, nämlich 
Nora. Führungen auf Schwedish.
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Kvarteret Bryggeriet
www.kvarteretbryggeriet.se
Nora turistbyrå tfn: 0587-811 20
Prästgatan 27–42, Nora
Öppettider, se hemsida 
Kvarteret Bryggeriet är ett industri-
område från 1800-talet som rustats 
upp och blivit en central punkt 
för många av stadens kreativa 
människor. I lokaler där det tidigare 
tillverkats stubintråd och tjära kan 
du idag besöka konsthantverkare 
och konstnärer i öppna ateljéer och 
verkstäder. I bryggerikvarteret finns 
också Björk Kafé & Skafferi och 
restaurangen Bryggerikrogen. 

Kvarteret Bryggeriet. 
Kvarteret Bryggeriet is a 

19th-century industrial area that 
has been refurbished and turned 
into a centre for many of the town’s 
creative people. In the bryggeriet 
district, there is also a café and the 
restaurant Bryggerikrogen.

Kvarteret Bryggeriet. 
Kvarteret Bryggeriet ist ein 

früheres Industriegebiet, aus dem ein 

Zentrum für Künstler und Kunsthand-
werker entstanden ist. Hier gibt es
u.a. Keramikwerkstatt, Schmiede,
Polsterei, Künstlerateliers und
Geschäfte mit Bekleidung und Kunst-
handwerk. Café, Restaurant und 
Mikrobrauereien. 

Jerle Stad & Svalbo
Tfn: 0587-921 30 www.svalbo.com
Öppettider, se hemsida
På 1640-talet drömde Carl Bonde 
om en kanal för transport av järn-
malm från Jerle till Mälaren. I Jerle 
ville han bygga en ny stad som 
skulle befolkas av invånarna i Nora 
och Lindesbergs kyrkbyar. I oktober 
1642 utfärdades stadsprivilegier för 
Järla Stadh, men det blev inget av 
planerna. Stadsprivilegierna glöm-
des bort i kommunreformen, vilket 
gör Jerle till Sveriges minsta stad. 
Här kan du besöka Svalbo keramik 
och fika på Svalbo Cafè. 

Jerle Stad & Svalbo. In the 
1640s, Carl Bonde dreamed 

of a canal that could transport iron 
ore from Jerle to Lake Mälaren. He 

wanted to build in Jerle a new town 
that would be populated by the 
inhabitants of the parishes of Nora 
and Lindesberg. In October 1642, a 
city charter was declared for the new 
town of Järla Stadh, however the 
town never really developed. The city 
charter was overlooked in the 
municipal reform, which makes Jerle 
the smallest town in Sweden. Here 
you can visit Svalbo keramik and 
have coffee at Svalbo Café.

Jerle Stad & Svalbo. Um 1640 
träumte der schwedische 

Freiherr und Reichsrat Carl Bonde 
von einem Kanal zum Transport von 
Eisenerz von Jerle zum SeeMälaren. 
In Jerle wollte er eine neue Stadt 
bauen, die von den Bewohnern der 
Kirchdörfer Nora und Lindesberg 
bevölkert werden sollte. Im Oktober 
1642 wurden der Stadt Järla die 
Stadtrechte erteilt, aber aus der Stadt 
wurde nichts. Die Stadtprivilegien 
wurden bei der Kommunalreform 
vergessen und deshalb ist Jerle 
Schwedens kleinste Stadt. Hier 
können Sie Svalbo Keramik besuchen 
und Im Café Svalbo Kaffee triken.
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Nora Bergslags
Veteran-Jernväg
Tågtidtabell www.nbvj.se
Järnvägsmuseet www.njov.se
Nora Station, Järnvägsgatan 1
Järnvägsmuseet i godsmagasinet 
öppet tors–fre14/5–26/6 kl. 13–
15, mån–fre 1–31/7 kl. 10–14, 
stängt midsommarveckan.
Åk veterantåg på Sveriges första
normalspåriga järnväg invigd 
1856. Idag kör man med rälsbuss 
och ångtåg till Järle, Pershyttan och 
Gyttorp. På Nora Järnvägsmuseum 
finns lokstallar och verkstäder, 
ånglok, diesellok och rälsbussar och 
en mängd gamla vagnar.

Nora Bergslags Veteran-
Jernväg. Ride the vintage 

train on Sweden’s first normal gauge 
railway, inaugurated in 1856. 
Today railbuses and steam 
locomotives run to Järle, Pershyttan 
and Gyttorp among other stops. On 
display at the Nora Railway 
Museum are locomotive garages 
and workshops, steam locomotives 
and railbuses and a number of old 
wagons.

Nora Bergslags Veteran-
Jernväg. Fahren Sie mit der 

Oldtimer-Eisenbahn über die erste 
schwedische Eisenbahnstrecke auf 
Normalspur, die 1856 eingeweiht 
wurde. Heute fährt man mit 
Schienenbussen und Dampfloks, u.a. 
nach Järle, Pershyttan und Gyttorp. 
Im Nora Eisenbahnmuseum werden 
Remisen und Werkstätten, Dampfloks 
und Schienenbusse und eine Menge
alter Waggons gezeigt.

NoraGlass
Tfn: 0587-123 32 
www.noraglass.se
Öppet april–september
Sedan 1923 tillverkas och serveras 
den dagsfärska Noraglassen i Nora. 
Varje sommardag erbjuds tre smaker 
– vanilj, hasselnöt samt en ny smak 
per dag. De finns i klassisk våffla 
eller bägare men du kan också få 
kreationer som Bergslagens bästa, 
Kolagömma eller Jubileumsbägare.

NoraGlass. Famous NoraGlass 
ice cream has been made and 

served in Nora since 1923. Every 
summer day three different flavours 
are offered – vanilla, hazelnut and 
the day’s new flavour. It is served in a 
classic cone or goblet, but you can 
also get Bergslagens bästa, 
Kolagömma or Jubileumsbägare. 
Open April–September.

NoraGlass. Seit 1923 wird in 
Nora das berühmte Eis 

NoraGlass hergestellt und serviert. 
An jedem Tag des Sommers werden 
drei Geschmacksrichtungen ange- 
boten – Vanille, Haselnuss sowie ein 
neuer Geschmack. Es ist imklassischen 
Hörnchen oder im Becher erhältlich, 
Sie können jedoch auch Bergslagens 
bästa, Kolagömma oder einen Jubi-
leumsbägare bekommen. Geöffnet 
April-September.
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Nora kyrka
Tfn: 0587-848 00
www.svenskakyrkan.se/nora
Öppet dagl. 9–17
På en höjd vid torget ligger Nora
kyrka. När kyrkan byggdes 
1878–1880 revs en äldre kyrka som 
ska ha varit uppförd på 1400-talet. 
Nora kyrka är en nyromansk basi-
lika. Kyrkorummet har en dekorativ 
utsmyckning i vårgrönt, rostrött 
och guld. Takmålningarna och de 
vackra fönstermålningarna är från 
1930-talet.

Nora kyrka (Nora Church).
On a hill by the market 

square, stands Nora kyrka. When 
the church was built in 1878–1880, 
an older church was demolished, 
which is believed to have been 
erected during the fifteenth century. 
Nora kyrka is a Neo-Romanesque 
basilica. The nave has a decorative 
ornamentation in spring green, rust 
red and gold. The ceiling paintings 
and the beautiful stained glass 
windows are from the 1930s.

Kirche von Nora. Die Kirche 
von Nora steht auf einer 

Anhöhe am Marktplatz. Als das 
Kirchengebäude 1878–1880 
errichtet wurde, wurde eine ältere 
Kirche, die aus dem 15. Jahrhundert 
gestammt haben soll, abgerissen. Die 
Kirche von Nora ist eine neuroma-
nische Basilika. Der Kirchenraum hat 
eine dekorative Ausschmückung in 
Frühlingsgrün, Rostrot und Gold. Die 
Deckenmalereien und die hübschen 
Fenstergemälde stammen aus den 
1930er Jahren.

Pershyttan
Info: www.visitnora.se
Nora turistbyrå tfn: 0587-811 20
Guidade visningar av Lockgruvan 
och bergsmansbyn, se hemsida
Pershyttan är en bergsmansbyn som 
blev ett kulturreservat. Området 

bjuder på spännande historia från 
Bergslagens storhetstid. Hyttan, där 
järnet framställdes, är en av Sveriges 
mest bevarade träkolshyttor och 
hela området med gruvor, vattenhjul, 
stånggång och kolhus är värt att 
upptäcka. Pershyttan går utmärkt 
att utforska på egen hand året om. 
Besökscentret är alltid öppet och 
berättar på ett pedagogiskt sätt om 
malmbrytningens historia och det 
finns vandringsstigar med informa-
tionsskyltar som hjälper dig upptäcka 
hela kulturreservatet.

Pershyttan. Pershyttan is a 
mining village that became a 

cultural heritage park. The area has 
an exciting history from Bergslagen’s 
heyday. The foundry, where the iron 
was produced, is one of Sweden’s 

best-preserved charcoal furnaces, 
and the whole area – with its 
waterwheel, long wooden driveshaft 
and charcoal storage building – is 
well worth discovering. Pershyttan is 
an excellent place to explore on 
your own year-round. The visitor 
centre is always open and relates 
ore mining history in an educational 
way. There also are hiking trails with 
information signs to help you 
discover the entire cultural heritage 
park.

Pershyttan. Pershyttan ist ein 
früherer Bergmannsort, der 

mittlerweile Kulturreservat ist. Die 
Gegend hat viel aufregende 
Geschichte aus der Blütezeit 
Bergslagens zu bieten. Das 
Hüttenwerk, in dem das Eisen 
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produziert wurde, ist eine der am 
besten erhaltenen Holzkohlehütten 
Schwedens und das gesamte Gebiet 
mit Gruben, Wasserrädern, 
Stangenkanal und Kohlenhaus ist es 
unbedingt wert, erkundet zu werden. 
Pershyttan lässt sich das ganze Jahr 
hindurch sehr gut auf eigene Faust 
entdecken. Im Besucherzentrum, das 
immer geöffnet ist, wird auf lehrreiche 
Art die Geschichte des Erzbergbaus 
präsentiert und es sind Wanderpfade 
mit Informationstafeln vorhanden, die 
Ihnen helfen, das gesamte 
Kulturreservat zu entdecken.

Rosengården
& Lilla Trädgården
Tfn: 073-816 29 11 
www.lillatradgardeninora.se
Bergslagsgatan 82, Nora
Öppettider, se hemsida
Rosengården och Lilla Trädgården 
ligger strax norr om Nora och är ett 
måste för trädgårdsälskare. I de två 
visningsträdgårdarna trängs ljuvliga 
rosor i alla utformningar tillsammans 
med kryddväxter och färgglada 
perenner. Här finns också en välsor-
terad trädgårdsbutik och café med 
ljuvlig utsikt över Norasjön.

Rosengården & Lilla 
Trädgården. Rosengården 

and Lilla Trädgården just north of 
Nora are a must for garden lovers. 
Two display gardens have a 
profusion of lovely roses of all 
shapes along with herbs and 
colourful perennials. You will also 
find a well-stocked garden shop 
here and a café with charming 
views of Norasjön.

Gartencenter Rosengården 
& Lilla Trädgården. Rosen-

gården und Lilla Trädgården liegen 
an der Straße Tre Sjöars Väg gleich 
nördlich von Nora. Im Rosengården 
drängen sich mehr als 1000 Sorten 
lieblicher Rosen und eine große Zahl 
Perennien und ein Gartencafé. Lilla 

Trädgården ist ein gut sortiertes 
Gartencenter mit einer großen 
Auswahl an Pflanzen und Garten-
zubehör. Hier gibt es auch einen 
Vorführgarten und ein Café für alle, 
die gerne eine Pause mit Kaffee & 
Kuchen einlegen.

Stadra Teater
Info: www.stadrateater.se
Nora turistbyrå tfn: 0587-811 20
Norr om Nora, intill sjön Grecken,
ligger Stadra Teater, Bergslagens
vackraste spelplats. Här spelas
det teater i en gammal vitkalkad
ladugård. Årets föreställning 
”DOLLAR” flyttas fram till 2021.
.

Stadra Teater. North of Nora, 
beside Lake Grecken, lies the 

Stadra theatre – the most beautiful 
venue in Bergslagen. Theatre is 
performed here in an old whitewas-
hed barn. 

Stadra Teater. Nördlich von 
Nora am See Greckenbefindet 

sich Stadra Teater – Bergslagens 
schönste Bühne. Hier wirdin einer 
weißgekalkten ehemaligen Scheune 
Theater gespielt.
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Trästaden
www.visitnora.se
Nora turistbyrå tfn: 0587-811 20
Guidade stadsvandringar, 
se hemsida
Upptäck Nora, den lilla trästaden 
i Bergslagen med unik historisk 
och kulturell miljö från 1700- och 
1800-talet. Nora är en välbevarad 
småstad fylld av spännande detaljer 
som kullerstensgator, skvallerspeglar 
och tidstypiska hus och gårdar.

The Wooden Town. Explore 
Nora, the little wooden town 

in Bergslagen with unique historical 
and cultural settings from the 18th 
and 19th centuries. The town is a 
carefully preserved small town full of 
exciting details, such as cobblestone 
streets, window mirrors and buil-
dings and courtyards characteristic. 

Holzstadt Nora. Erkunden Sie 
Nora, die kleine Holzstadt in 

Bergslagen mit ihrem einzigartigen 
historischen und kulturell interessanten 
Ambiente aus dem 18. und 19. 
Jahrhundert. Eine gut erhaltene 
Kleinstadt voller aufregender Details 
wie Kopfsteinpflasterstraßen, an 
Fenstern angebrachten Überwa-
chungsspiegeln und zeittypischen 
Häusern und Höfen.

Övrigt
Golf

Nora Golfklubb
Tfn: 0587-120 00
www.noragolfklubb.com

Minigolf  
Miniature Golf /Minigolf

Alntorps Ö, Norasjön
Tfn: 0734-033 202

Nobelparken, Gyttorp
Tfn: 076-119 71 70

First Camp Nora-Bergslagen
Tfn: 0587-123 61
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Energikällan
Tfn: 0581-815 30 
Kungsgatan 39, Lindesberg
www.energikallan.se
Öppet mån–fre kl. 6.15–21, 
lör–sön kl. 9–18
Energikällan i Lindesberg är ett 
äventyrsbad för hela familjen, med 
fri badtid. Massagepool, virvel-
kanal, gejser, vattenkanon och 
vattenrutschbana. Relaxavdelning 
för den som vill koppla av.

Water park. Energikällan in 
Lindesberg is a water park for 

the whole family, with free swimming 
time. Massage pool, whirlpool canal, 
geyser, water cannon and water 
slide. Relaxation area for those who 
want to take it easy.

Erlebnisbad. Energikällan in 
Lindesberg ist ein Erlebnisbad 

für die ganze Familie – mit 
unbegrenzter Badezeit, Massage-
pool, Wirbelkanal, Fontänen, 
Wasserkanone und Wasserrutsche. 
Außerdem gibt es einen Wellness-
bereich für alle, die genüsslich 
ausspannen möchten.

Fornaboda Travbana
Info: Lindesbergs turistbyrå 
tfn. 0581-81170
Tävlingsdagar, se www.lindetrav.se
Fornaboda, Lindesberg
Under 2020 körs tävlingarna 
utan publik.
En av Sveriges populäraste sommar-
travbanor. Blanda spänningen 
i att satsa några kronor med en 

familjeutflykt. Packa matsäckskorgen 
och slappna av i gröngräset. 

Fornaboda Harness Racing 
Track. One of Sweden’s most 

popular summer harness racing 
tracks. Mix the thrill of betting a 
few crowns with a family outing. 
Pack a lunch and relax on the 
green lawn. 

Trabrennbahn Fornaboda.
Eine der beliebtesten Sommer-

Trabrennbahnen in Schweden. Kom-
binieren Sie die Aufregung, einige 
Kronen beim Wetten einzusetzen, 
mit einem Familienausflug. Packen 
Sie Ihren Picknickkorb mit Leckereien 
voll und entspannen Sie auf der 
Rasenfläche. 

Besöksmål Lindesberg
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Frövifors Pappers-
bruksmuseum
Tfn: 0581-372 09
Museivägen, Frövi
www.froviforsmuseet.com
Öppet tis–lör 16/6–29/8 
kl. 10–16
Ett unikt bevarat pappersbruk från
sekelskiftet som upplevs med alla
sinnen. Här finns också Nordens
största ölburksutställning och ”Tsu
Tsumi” som visar japansk förpack-
ningskonst, och en förpacknings-
utställning från ”Stenålder till 
rymdålder”. Sommarutställningen 
2020 är ”På Tapeten”. Följ med 
på en spännande vandring genom 
århundradena där papperstapetens 
historia berättas. Hur går det till 
när man idag hantverksmässigt 
återskapar gamla mönster utifrån ett 
tapetfragment? Varför förbjöds vissa 
sorters tapeter under 1800-talet? 
Hur ser processen ut när en nutida 
tapetformgivare skapar ett nytt 
mönster? Det är några frågor du får 
svar på om du besöker Frövifors Pap-
persbruksmuseum under sommaren.

Frövifors Paper Mill Museum. 
A unique preserved paper mill 

from the turn of the last century that
can be experienced with all the
senses. Here you will find the Nordic
region’s largest beer can exhibit
and ”Tsu Tsumi”, which displays
Japanese packaging art, as well as 
a packaging exhibit from ”the Stone
Age to the Space Age”.

Frövifors Papierfabrikmu-
seum. Eine einzigartig 

erhaltene Papierfabrik vom Ende 
des 19. Jahrhunderts, die man mit 
allen Sinnen erlebt. Hier gibt es die 
größte Bierdosensammlung 
Skandinaviens und „Tsu Tsumi“ mit 
japanischer Verpackungskunst sowie 
eine Verpackungsausstellung mit 
dem Titel „Von der Steinzeit bis zur 
Raumfahrt“.

Löa hytta
Östra Löa, Kopparberg
Boka visning av hyttan, 
tfn: 070 278 40 52
Löa hytta har inte varit i drift sedan 
1907, men är idag upprustad som 
den såg ut i slutet av 1800-talet. 

Löa Hytta Foundry. Löa 
Bergsmanshytta has not been 

in operation since 1907, but today 
it is furnished as it looked at the 
end of the 19th century. Everything 
here is preserved in a charming, 
”Falun red” Bergslagen setting.

Löa hytta. Löa Bergsmanshytta 
ist zwar schon seit 1907 nicht 

mehr in Betrieb, wurde inzwischen 
jedoch so saniert, dass sie wieder 

aussieht wie zum Ende des 19. 
Jahrhunderts. Hier ist alles in einem 
charmanten, faluroten Bergslagsam-
biente erhalten geblieben.

Nostalgibyn i Hosta
Tfn: 070-740 70 57
Hosta Nordal 130, Fellingsbro 
Öppet 1/5–31/5 lör–sön kl. 
11–17, 1/6–31/8 tis–sön 11–18
1/9–30/9 lör–sön kl. 11–17
Upplev det glada 50-talet på 
Nostalgibyn i Hosta. Här finns en 
genuin mack med alla dess tillbehör, 
biograf, kiosk m.m. Passa också på 
att ta en fika på caféet med äkta 
50-talsmöbler och inredning. 

13
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Nostalgia Village in Hosta.
Experience the happy ’50s at

Nostalgia Village in Hosta. There is a 
genuine petrol station here with all
its accessories as well as a cinema,
kiosk and more. While you are at it,
have coffee and a snack at the café
with authentic ’50s furniture and 
decor. 

Nostalgibyn i Hosta. Erleben 
Sie die glücklichen 50er Jahre 

im Nostalgibyn in Hosta. Hier steht 
eine echte Tankstelle mit allem, was 
dazu gehört: einem Kino, Kiosk usw. 
Nehmen Sie die Gelegenheit wahr 
und gehen Sie für Kaffee und Kuchen 
in das Café mit echten Möbeln und 
Interieur aus den 50ern.

Paint the city
Info: Lindesbergs turistbyrå 
tfn: 0581-811 70
Gå en tur i staden och upptäck alla 
de vackra väggmålningar som finns. 
Karta och fakta om målningarna 
hämtas på turistbyrån.

Paint the city. Go for a walk 
in the town center and 

discover our Murals. You can find a 
map with facts about the murals at 
the tourist center.

Paint the city. Machen Sie 
einen Spaziergang im 

Stadtzentrum und entdecken Sie 
unsere Wandbilder. Im Touristenzen-
trum finden Sie eine Karte mit Fakten 
zu den Wandgemälden.

Plantmarknaden
Tfn: 0581-101 00
Dalkarlshyttan, Lindesberg
www.plantmarknaden.com
Öppet mån–fre 1/5–31/10 
kl. 10–18, lör–sön. kl. 10–15
Ett populärt utflyktsmål för hela
familjen. En välsorterad plantskola
med det mesta för hem och trädgård. 
För barnen finns lekområde med 
kaniner och andra djur att titta på. 
Café Lusthuset erbjuder en stunds 
smakupplevelse i trädgårdsmiljö.

Plant Market. A popular 
destination for the whole family. 

A well-stocked plant nursery with 
plenty for the home and garden. For 
children there is a play area with 
rabbits and other animals to look at. 
Café Lusthuset offers a gustatory 
moment in a garden setting.

Der Pflanzenmarkt. Ein 
beliebtes Ausflugsziel für die 

ganze Familie. Ein gut sortiertes
Gartencenter mit fast allem für Heim
und Garten. Für die Kinder gibt es
einen Spielbereich mit Kaninchen und 
anderen Tieren zum Anschauen. Café 
Lusthuset bietet kulinarische Erlebnisse 
in einem Gartenambiente.

Perssons Magasin
Tfn: 0581-300 00, 070-627 14 94
Västra Löa, Kopparberg
www.perssonsmagasin.se
Öppet ons–sön 13/6–16/8 
kl. 11–16
Sädesmagasin som idag inrymmer 
vackra, funktionella konsthantverk 
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skapade av konsthantverkare från 
Bergslagen. På övervåningen finns 
ett loppis där du kan hitta det mesta 
och längst ner ligger ett konstgalleri. 
Vita stugan inhyser kafé och en liten 
butik med lokalproducerade varor.

Perssons Magasin. Perssons 
Magasin is located in the 

village of Löa. The  former granary 
today contains beautiful, functional 
handicrafts created by artisans from 
Bergslagen. On the upper level 
there is a flea market where you can 
find all kinds of things, and an art 
gallery is situated on the bottom 
level. The white cottage houses a 
café with a small shop selling local 
produce.

Perssons Magasin. In der 
Ortschaft Löa werden bei 

Perssons Magasin in einem ehe-
maligen Getreidesilo jetzt hübsche 
funktionale Kunsthandwerksprodukte 
von Kunsthandwerkern aus Bergsla-

gen präsentiert. Im Obergeschoss 
gibt es einen Flohmarkt und ganz 
unten befindet sich eine Kunstgalerie. 
Im weißen Häuschen sind ein Café 
und ein kleines Geschäft mit lokal 
produzierten Waren untergebracht.

Siggebohyttans
Bergsmansgård
Tfn. 070-259 28 00
Siggebohyttan, Nora
www.olm.se 
Öppet dagl. 10/6–16/8 
kl. 11–17
Siggebohyttans Bergsmansgård är 
ett välbärgat bergsmanshem från 
1860-talet och ett härligt hus att ösa 
idéer ur för det egna hemmet. Här 
finns väggdekorationer, brödkakor 
på takstänger, sexkantiga kaminer 
och mängder av fina föremål att 
titta på. Kaffestuga, museibutik, 
visthusbod.

Siggebohyttans Bergsmans-
gård. Siggebohyttans 

Bergsmansgård is an affluent mine 
owner’s home from the 1860s and a 
great house to take ideas from for 
your own home. There are wall 
decorations, round loaves on ceiling 
racks, hexagonal stoves and lots of 
beautiful objects to look at. Café, 
museum shop, storehouse.

 Siggebohyttans Bergsmans-
gård. In Siggebohyttans 

Bergsmansgård wohnten einst 
wohlhabende Bergleute. In dem 
herrlichen Gebäude, das um 1860 
errichtet wurde, können Sie sich 
Anregungen für das eigene Heim 
holen. Hier kann man Wanddekora-
tionen, an Deckenstangen hängende 
Brotlaiber, sechseckige Kamine und 
viele interessante Gegenstände 
bewundern. Café, Museumsshop, 
Vorratshaus.

Stupan
Tfn: 0581-63 30 73
Solbo, Oppeby 246, Fellingsbro
www.tibetanbuddhism.se/stupan
Ett tibetanskt fredsmonument, norr
om Fellingsbro. Invigdes av Nobels
fredspristagare Dalai Lama. Stupan
är alltid öppen för besök, visning
efter överenskommelse.

Stupan. A Tibetan peace 
monument north of Fellingsbro. 

It was dedicated by the Dalai Lama, 
Nobel Peace Prize laureate. 
Information about opening hours on 
the website.

Stupan. Ein tibetanisches 
Friedensdokument, nördlich 

von Fellingsbro. Wurde vom 
Friedensnobelpreisträger Dalai 
Lama eingeweiht. Informationen zur 
Öffnungszeiten finden Sie auf der 
Internetseite.
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Äventyrsgolf
Tfn: 073-202 36 92 
Fingerboäng, Lindesberg
Öppettider, se www.4aventyr.se
Ett litet aktivitetsland för stora och 
små, mitt i Lindesberg. Spela minigolf 
genom kluriga hinder i ett Bergslagen 
i miniatyr. Lektåg för de minsta. Du 
kan även prova på att vaska guld 
eller äta glass i Glasscaféet.

Adventure golf. A small 
activity centre for young and 

old in central Lindesberg. Play mini 
golf through ingenious obstacles in a 
miniature Bergslagen. For small 
children there is also a choo-choo 
train to ride. You can also try your 
hand at panning for gold or take a 
break in the new café serving ice 
cream.

Abenteuergolf. Ein kleines 
Aktivitätsland für groß und 

klein, mitten in Lindesberg. Spielen 
Sie Minigolf über klobige Hinder- 

nissen mitten in einer Miniaturver-
sion des Bergslagen. Für die 
Kleinsten gibt es auch eineTuff-Tuff-  
Lok, die richtig fahren. Sie können 
auch Ihr Glück beim Goldwaschen 
versuchen und im neuen Eiscafé 
genießen.

Övrigt
Batalj Event
Tfn: 072-50 50 096
Industrivägen 14, Stråssa
www.bataljevent.se
Time to escape reality! Proffsiga 
och unika event för företag och 
privatpersoner. Med över 20 år i 
branschen, egen gruva i Stråssa och 
erfarenhet att arrangera för tusentals 
deltagare, är Batalj företaget för de 
riktigt stora grupperna men även de 
mindre grupperna som vill ha något 
utöver det vanliga. Paintball, zombie 
escapes, zord ball, mångkamp 
och mycket annat. Garanterat 
unika aktiviteter för alla smaker och 
gruppstorlekar.

Klotenlägret

Kloten, Kopparberg
Tfn: 070-654 3737, 073-08110 32
www.kloten.se
Äventyret börjar här! Event för olika 
grupper och privatpersoner. Även-
tyrsbana, bubbleball, archertag, 
kanot, fiske m.m

Bowling

Krydda Restaurang & Bowling
Tfn: 0581-105 50
www.kryddalindesberg.se

Padel 

Lindesbergs Golfklubb
Tfn: 0581-870 50
www.lindesbergsgk.se/padel

Lindesbergs Tennisklubb 
www.bokatennis.nu/lindesberg 

Paintball

Teknik och fritid Lindesberg
Tfn: 070-33 21 888
www.teknikochfritid.com

Golf

Lindesbergs Golfklubb
Tfn: 0581-870 50
www.lindesbergsgk.se

Minigolf  
Miniature Golf /Minigolf

Fellingsbrobadet
Tfn: 0581-62 11 54

Gusselby Annorlunda Camping
Tfn: 0581-502 40

Löa
Tfn: 070-538 17 03 
www.loaby.se

Prästryggens camping, Frövi
Tfn: 0581-300 43
www.prastryggenscamping.se

Uskavi
Tfn: 0587-33 00 25
www.uskavi.se

Äventyrsgolfen, Lindesberg
Tfn: 073-202 36 92
www.4aventyr.se



17

100 GRAVAR DU 
MÅSTE SE INNAN  
DU DÖR
17 platser 100 gravar - kända 
som okända ger dig möjlighet 
att uppleva Lindesbergs 
kommuns historia ur ett nytt 
perspektiv. 

Välkommen att ladda ner vår 
guideapp som tar dig med på 
en tidsresa. 

Appen Kultur Lindesberg, 
hittar du där appar finns.
 

lindesberg.se/upplevochgora

Ditt smultronställe i Bergslagen

w w w. u s k a v i . s e  •  0 5 8 7  -  3 3  0 0  2 5

S t u g b y  •  C a m p i n g  •  C a f é / R e s t a u r a n g

Musteri  Gårdsbutik
Rumsuthyrning

0581-52250
www.lindesbergsmusteri.se

Vi har öppet tor-sön 2/7-16/8 kl. 10-16
därefter fre kl. 14-18 och lör kl. 10-16.

070-4476063 | www.balstagardsbutik.se

Välkommen till
Gårdsbutiken  i Balsta!

Hos oss hittar ni lokalproducerade 
livsmedel, garn, skinn och konsthantverk.
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1950-talslägenheter
Tfn: 0591-644 77
Sikforsvägen 9, Hällefors. Ingång 
från innergården, Mästarnas 
park. Guidad visning mån, ons 
22/6–12/8 kl. 14
Besök de två 50-talslägenheterna
som är inredda i tidstypisk stil. En
av lägenheterna visar hur en vanlig
arbetarbostad kunde se ut och den
andra hur en tjänstemannafamilj
kunde ha bott på 50-talet. En verklig
nostalgitripp!

1950s flats. Visit the two flats 
furnished in a style typical of 

the 1950s. One of the flats shows 
how a typical worker’s residence 
might have appeared and the other 
how a white-collar family could 
have lived in the 1950s. A real 
nostalgia trip!

50er Jahre-Wohnungen.
Besuchen Sie die beiden 

Wohnungen aus den 50er Jahren, 
die im für die damalige Zeit typischen 
Stil eingerichtet wurden. In einer der 
Wohnungen ist zu sehen, wie eine 
normale Arbeitwohnung ausgesehen 

haben kann, und in der anderen, wie 
eine Beamtenfamilie in den 50er 
Jahren möglicherweise gewohnt hat. 
Ein echter Nostalgietrip!

Bergslagens
bokloppis
www.bokloppis.se
Hällefors turistinformation
tfn: 0591-644 77
Södra hyttan Hjulsjö, Hällefors
Öppet 27/6–9/8 kl. 10–16
Bergslagens bokloppis ligger
vid Södra Hyttan i Hjulsjö. Mer än

Besöksmål
Hällefors & Grythyttan
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1000 hyllmeter begagnade böcker
finns till salu. Passa även på att 
besöka Galleri Södra hyttan 150 m 
från bokloppiset. Café.

Bergslagen’s book market. 
Bergslagen’s second-hand 

book market is located by Södra 
Hyttan in Hjulsjö. It has more than 
1000 shelf metres of second-hand 
books for sale. And, while you’re 
here, take the chance to visit Gal-
leri Södra Hyttan (art gallery), just 
150 m from the second-hand book 
market. Café.

Bergslagens Bücherfloh-
markt. Bergslagens 

Bücherflohmarkt befindet sich bei 
Södra Hyttan in Hjulsjö. Hier werden 
mehr als 1000 Regalmeter 
Second-Hand-Bücher zum Verkauf 
angeboten. Besuchen Sie bei dieser 
Gelegenheit auch die Galerie Södra 
Hyttan, die 150 m vom Bücherfloh-
markt entfernt ist. Café.

Björskogsnäs
www.bergslagen.se
Hällefors turistinformation
tfn: 0591-644 77
Grythyttan, Hällefors
Ett naturreservat där den vackra 
orkidén Guckusko blommar i början 
av juni. Den gamla gården i reser-
vatet rustades upp i TV4 av Ernst 
Kirchsteiger sommaren 2015 och är 
öppen för besök.

Björskogsnäs. A nature 
reserve where the beautiful 

lady’s slipper orchid blooms at the 
beginning of June. The old farm in the 
reserve, which was renovated by 
designer Ernst Kirchsteiger and 
featured on TV channel 4, is open 
to visitors. 

Björskogsnäs. Hier blüht 
Anfang Juni die Orchideenart 

Gelber Frauenschuh. Der in dem 
Gebiet befindliche alte Bauernhof 

wurde im Sommer 2015 renoviert 
und ist für Besucher geöffnet.

Bredsjö mjölkfår
Tfn: 0587-610 20, 0723-96 75 51 
www.bredsjobla.se
Öppet dagl. 15/6–15/8 
kl. 11–17, mjölkning av fåren kl. 15 
Gårdsbutik med eget ostcafé. 
Försäljning av hantverk samt den 
välbekanta osten Bredsjö Blå, som
tillverkas på gården. I lantgården
kan du besöka djuren och se på när
fåren mjölkas.

Bredsjö mjölkfår. Farm shop 
with its own cheese café. Sale 

of handicrafts as well as the 
well-known Bredsjö Blå cheese,
which is made at the farm. In the
farmyard you can visit animals and
watch when the sheep are milked.

Bredsjö mjölkfår. Hofladen mit 
einem eigenen Käsecafé. 

Verkauf von Handwerk sowie des 

bekannten Käses Bredsjö Blå, der 
auf dem Hof hergestellt wird. Im 
Landhof kann man die Tiere 
besuchen und zuschauen, wenn die
Schafe gemolken werden.

Cornelis i Grythyttan
Tfn: 070-328 46 76 
www.cornelis.in
Torget, Grythyttan
Öppettider, se hemsida
Museum och restaurang i en och
samma lokal mitt på torget i Grythyt-
tan. Här finns minnen av Cornelis
Vreeswijk samlade och hans musik
ljuder i högtalarna.

Cornelis i Grythyttan. A 
museum and a restaurant in 

one and the same premises in the 
midst of the market square in 
Grythyttan. Memories of Cornelis 
Vreeswijk have been collected here 
and his music can be heard from 
loudspeakers.
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Cornelis i Grythyttan. 
Museum und Restaurant in ein 

und denselben Räumlichkeiten mitten 
auf dem Marktplatz von Grythyttan. 
Hier gibt es Erinnerungen an den 
schwedischen Liedermacher Cornelis 
Vreeswijk, dessen Musik im 
Hintergrund gespielt wird.

Finnstigen
www.friluftsmuseetfinnstigen.se
Hällefors turistinformation
tfn: 0591-644 77
Bredsjö, Hällefors
Friluftsmuseum i Bredsjö där du

genom en historisk vandring får ta
del av svedjefinnarnas historia och
liv från slutet av 1500-talet och ett
par hundra år framåt i tiden. Du kan
på egen hand följa de skyltar med
information som finns uppsatta på
byggnaderna.

The Finn Path. Open-air 
museum in Bredsjö, where a 

stroll through time allows you to take 
part in the history and lives of Finns 
who migrated to Sweden at the end 
of the 16th century and their 
descendants over the next couple 

hundred years. On your own you 
can follow the self-guiding signs with 
information posted on the buildings.

Finnstigen. Freilichtmuseum in 
Bredsjö, in dem Sie auf einer 

historischen Wanderung mehr über 
die Geschichte und das Leben der 
Svedjefinnarna (Waldfinnen) gegen 
Ende des 16. Jahrhunderts und ein 
paar Jahrhunderte danach erfahren. 
Sie können auf eigene Faust den 
Informationsschildern folgen, die an 
den Gebäuden angebracht wurden.

Grythytte Qwarn
www.herrgardenigrythyttan.se  
Tfn: 070-587 00 00
Kvarnvägen, Grythyttan
Öppet 23/5–21/6 lör–sön 
kl. 11–14,22/6–16/8 
dagl kl. 12–17
I Grythytte Qwarn mals mjöl på 
gammalt vis och här bakas eget 
knäckebröd, Grythytteknäcke. 
Kvarnen är öppen sommartid med 
galleri, café och gårdsbutik där du 
kan köpa med dig ett smakminne 
från Grythyttan och Bergslagen. 

Grythytte Qwarn. At the 
Grythytte Qwarn mill, flour is 

ground in the old-fashioned way, 
and their own crisp bread, called 
Grythytteknäcke, is baked here. The 
mill is open during the summer, with 
a gallery, café and farm shop, 
where you can buy a tasty memory 
to take with you from Grythyttan and
Bergslagen. 

Grythytte Qwarn. In Grythytte 
Qwarn wird das Mehl noch 

auf althergebrachte Weise 
gemahlen und hier wird auch 
eigenes Knäckebrot gebacken –
Grythytteknäcke. Die im Sommer für 
Besucher geöffnete Mühle bietet 
Galerie, Café und einen Hofladen, 
wo Sie Kostproben aus Grythyttan 
und Bergslagen kaufen können. 
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Grythyttans
Glass och choklad
Tfn: 0591-144 00 
www.neerings.se
Öppet dagligen sommartid.
På torget i Grythyttan serverar 
familjen Neering egentillverkad
glass och choklad. Av de bästa 
råvarorna skapar man friska smaker 
från egna recept, gärna med nötter, 
frukt och choklad.

Grythyttan ice cream. Enjoy 
delicious ice-cream and 

chocolate at the café on the square 
in Grythyttan, made daily from their 
own recipes using the finest 
ingredients. 

Grythyttan glass. Auf dem 
Marktplatz in Grythyttan 

serviert Neerings Eis und Schoko-
lade aus eigener Herstellung. Aus 
den besten Rohstoffen stellt man 
täglich anhand eigener Rezepte 
frische Geschmackserlebnisse her, 
die vorzugsweise Nüsse, Früchte und 
Schokolade enthalten. 

Hällefors
Hembygdsgård
Tfn: 0591-131 05
www.helleforshembygdsforening.se
Stålvägen, Hällefors
Hembygdsgården består av en fin
samling gamla byggnader med
bruksföremål från trakten, en bergs-
mansgård från 1700-talet, loftbod,
smedja och stall. Kaffeservering.

Hällefors Rural Community 
Centre. The community centre 

is made up of an excellent collection 
of old buildings with everyday 
articles from the region, a miner’s 
farm from the 18th century, loft 
shed, forge and stable. Café.

Hällefors Hembygdsgård. 
Das Heimatmuseum besteht 

aus einer hübschen Sammlung alter 
Gebäude mit Gebrauchsgegenstän-
den aus der Gegend, einem 
Bergmannshof aus dem 18. 
Jahrhundert, einer Loftbod - einer 
zweistöckigen Scheune -, einer 
Schmiede und einem Stall. 
Kaffeeausschank.

Kolmila
i Silvergruvan
www.torpcirkelnsilfvergrufvan.se
Hällefors turistinformation
tfn: 0591-644 77
Silvergruvan, Hällefors
Varje år byggs en mila upp i Hagen 
i Silvergruvan på gammalt vis. Milan 
tänds lör den 1/8 och har öppet 
för besökare med underhållning lör 
8/8, 15/8, 22/8.

Charcoal Stack. Every year a 
charcoal stack is assembled 

the old-fashioned way in Hagen in 
Silvergruvan. The stack is ignited on 
August 1 and continues smouldering 
throughout the month. Entertainment 
on weekends.  

Holzmeiler.  Alljährlich wird in 
Hagen im Silvergruvan ein 

Holzmeiler auf traditionelle Weise 
errichtet. Der Meiler wird am 01.08. 
entzündet und kohlt den ganzen 
August hindurch. Unterhaltungsang-
ebot an den Wochenenden.
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Krokbornsparken
www.krokborn.se
Hällefors turistinformation
tfn: 0591-644 77
Saxhyttevägen, Hällefors
Öppettider, se hemsida
Sveriges äldsta folkpark, anlagd
1796 av bergsrådet Detlof Hei-
kenskiöld. Runt parken finns vackra 
naturstigar som följer formationerna i
naturen. Parken är öppen för alla att
vandra i. Här finns också en färgglad 
och kreativ skulpturpark för barn.

Krokbornsparken. Sweden’s 
oldest people’s park, laid out 

in 1796 by Senior Mining 

Councillor Detlof Heikenskiöld.
Around the park there are beautiful
nature paths that follow natural
formations. All are welcome to hike
in the park.

Krokbornsparken. Der älteste 
Volkspark Schwedens, wurde 

1796 von Bergrat Detlof Heiken-
skiöld angelegt. Im ganzen Park gibt 
es wunderschöne Naturpfade, die 
den Formationen der Natur folgen. 
Der Park ist für die Öffentlichkeit 
zum Spazierengehen geöffnet.

Kyrkorna
www.bergslagen.se
Hällefors turistinformation
tfn: 0591-644 77
Besök våra tre vackra kyrkor i
Hällefors, Hjulsjö och Grythyttan.
Kyrkorna är typiska för Bergslagen,
knuttimrade, spånklädda och
rödfärgade.

Churches. Visit our three 
beautiful churches in Hällefors, 

Hjulsjö and Grythyttan. The churches 
are typical of Bergslagen– dovetai-
led at the corners, shingled and 
red-coloured.

Die Kirchen. Besuchen Sie 
unsere schönen Kirchen in 

Hällefors, Hjulsjö und Grythyttan. 
Die Kirchen sind typisch für den 
Bergslagen: Eckverzierungen, mit 
Schindeln bekleidet und rot 
gestrichen.

Loka Brunn,
Kurortsmuseet
Tfn: 0591-631 00
www.sverigeskurortsmuseum.se
Öppet dagl. 22/6–22/8 kl. 10–18
På Loka Brunn ligger Nordens enda
kurortsmuseum. Museet återger på
ett levande sätt den gamla brunns-
kulturen och blandningen av be-
handlingar och nöjen som präglade 
kurorterna. Till Kurortsmuseet hör
även den nyrestaurerade Brunnskyr-
kan från 1824 med Lokasalongen,
där man fortfarande dricker brunn.

Loka Brunn, Spa Museum.
Loka Brunn is the site of the 

Nordic region’s only spa museum. 
The museum brings to life the old
health resort culture and the blend
of treatments and entertainment
that characterised spas. The Spa
Museum also includes the newly
restored Brunnskyrkan (spring
church) from 1824 with its Loka
Lounge, where people continue to
”take the waters”.



23

Loka Brunn, das Kurortmu-
seum. In Loka Brunn liegt das 

einzige Kurortmuseum Skandinaviens. 
Das Museum gibt auf lebendige Art 
und Weise die alte Heilquellenkultur 
und die Mischung aus Behandlungen 
und Vergnügungen wieder, die die 
Kurorte geprägt haben. Zum 
Kurortmuseum gehört auch die 
gerade erst restaurierte Kirche 
Brunnskyrkan aus dem Jahre 1824 
mit dem Lokasalongen, in dem bis 
heute Heilwasser getrunken wird.

Skräddartorp
Grythyttans
Hembygdsgård
Tfn: 0591-146 50, 070-630 9558
Lokavägen, Grythyttan
www.hembygd.se/grythyttan
Öppettider, se hemsida
Välbevarad bergmansgård från 
1644 där flertalet byggnader 
står på sina ursprungliga platser. 
Gården består av 14 byggnader. 
Loftboden, rökbastun, rian och hem-
lighuset är några av dem. Vackert 
läge med utsikt över sjön Torrvar-
pen. Kaffeservering.

Skräddartorp–Grythyttan’s
Rural Community Centre.

Well-preserved miner’s farm dating
back to 1644, where most of the
buildings stand on their original
sites. The farm consists of 14
buildings. Among them are the loft
shed, smoke sauna, kiln and privy.
Beautiful location with a view of
Lake Torrvarpen. Café.

Skräddartorp–Grythyttans 
Hembygdsgård. Guterhaltener 

Bergmanshof aus dem Jahre 1644, 
in dem die meisten Gebäude noch an 
ihrer ursprünglichen Stelle stehen. Der 
Hof besteht aus 14 Gebäuden 
Loftboden - eine zweistöckige 
Scheune-, Rauchsauna, Trockenofen 
und das Plumpsklo sind nur ein paar 
davon. Hübsche Lage mit Aussicht 
über den See Torrvarpen. Café.
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Skulpturparker
www.bergslagen.se
Hällefors turistinformation
Tfn: 0591-644 77
I Hällefors finns tre konstutsmyckade
bostadsområden. Millesparken
med statyer av Carl Milles, Polstjär-
nan och Mästarnas park. I Krok-
bornsparken har barnen en egen
skulpturpark att leka i. Vintertid
byggs en tillfällig skulpturpark av is
upp på sjön Sörälgen av konstnärer
från hela världen. Karta finns att
hämta på turistbyrån.

Sculpture Parks. In Hällefors 
there are three residential 

areas exhibiting works of art: 
Millesparken with statues by Carl 

Milles as well as Polstjärnan and 
Mästarnas Parks. In Krokborn Park 
children have a sculpture park of 
their own in which to play. During 
the winter a temporary ice sculpture 
park is set up on Lake Sörälgen by 
artists from throughout the world.

Skulpturenparks. In Hällefors 
gibt es drei Wohnviertel, in 

denen viel Kunst zu sehen ist, z.B. der 
Millesparken mit Statuen von Carl 
Milles, Polstjärnan und Mästarnas 
Park. In Krokbornsparken haben 
Kinder einen eigenen Skulpturenpark 
zum Spielen. Im Winter bauen 
Künstler aus der ganzen Welt einen 
zeitweiligen Skulpturenpark auf dem 
See Sörälgen.

Äventyrsbanan
Tfn: 070-388 94 78 
Svedbergsvägen 2, Hällefors 
www.outdooracademy.se
Drop-in 16/5–4/7 lör kl. 10,
7/7–8/8 tis, tors kl. 12, lör kl. 10
Ett äventyr bland trätopparna som 
stärker ditt självförtroende och är 
en riktig utmaning. Höghöjdsbanan 
består av 3 banor med 24 övningar 
och 4 linbanor 3–14 meter upp i 
luften. 

Äventyrsbanan. A challen-
ging adventure in the tree tops 

which will build your self-confidence.  
Höghöjdsbanan consists of 3 
courses with 24 exercises and 4 
ziplines 3–14 meters above the 
ground. 

Äventyrsbanan. Hindernis-
bahn in großer Höhe. Ein 

Abenteuer unter den Bäumen,  das 
Ihr Selbstvertrauen stärkt und eine 
echte Herausforderung ist. Es  
besteht aus 24 Übungen und 4 
Seilbahnen mit einer Höhe von 3 bis 
14 Metern.

Övrigt
Bowling
Bowlinghallen, Hällefors
Tfn: 0591-644 66

Golf
Saxå Golfklubb
Tfn: 0590-240 70 
www.saxagk.se
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Välkommen till Hällefors & Grythyttan!

50-talslägenheter
Nostalgitripp i lägenheter

inredda i tidstypisk 50-talsstil.
Visningar mån, ons 22/6–12/8 kl. 14

Krokbornsparken
Sveriges äldsta folkpark fylld av nostalgi.

Fina promenadvägar, lekplats för barn och 
grillplats intill Svartälvens kant.        

Hällefors turistinformation, tfn. 0591-644 77, turist@hellefors.se

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!

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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Finngruvorna
www.bergslagen.se
Kopparbergs turistbyrå
tfn: 0580-805 55
Finngruvorna är ett historiskt
gruvområde som upptäcktes 1695
av Lisa Ersdotter. Här finns tolv
grönskimrande vattenfyllda gruvhål,
en magnifik vattenfylld pelarsal och
en vacker utsiktspunkt.

The Finn Mines. Finngruvorna 
is a historical mining area 

where copper ore was discovered 
in 1695 by Lisa Ersdotter. There 
are twelve green-shimmering, 
water-filled mine pits here, as well 
as a magnificent colonnade and a 
scenic vantage point.

Finnengruben. Die Finnengru-
ben sind ein historisches 

Grubengelände, das 1695 von Lisa 
Ersdotter entdeckt wurde. Hier gibt es 
zwölf grün schimmernde, mit Wasser 
gefüllte Grubenlöcher, einen 
bezaubernden, mit Wasser gefüllten 
Säulensaal und einen hübschen 
Aussichtspunkt.

Besöksmål Kopparberg
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Finngården
Rikkenstorp
www.rikkenstorp.se
tfn: 0240-66 23 51
En unik finngård från 1600-talets
början i vacker miljö. På gården 
finns bl a gårdsmuseum och arkiv 
om Finnmarken.

Finngården Rikkenstorp. A 
unique farm in picturesque 

surroundings that was settled at the 
beginning of the 17th century by 
Finnish immigrants. The grounds 
include a farm museum and an 
archive about Finnmarken.

Finngården Rikkenstorp. Ein 
einzigartiger Finngård 

(Finnenhof) vom Anfang des 17. 
Jahrhunderts in einer hübschen 
Umgebung. Auf dem Hof gibt es u.a. 
ein Hofmuseum und ein Archiv über 
die Finnmark.

Guldvaskarskola
Info/bokning: www.guldaventyr.se
Kopparbergs turistbyrå
tfn: 0580-805 55
Guldvaskarskola mån, ons, fre
22/6–31/8 kl. 13, 
förboka senast kl. 12
Ibland är allt som glimmar guld. I
vattendragen kring Rydbergsdal i 
Kopparberg är det så. Efter några 
timmar i guldvaskarskolan för att 
lära dig den rätta knycken så är det 
bara att ge dig ut och vaska! Du får 
sakkunnig hjälp av världsmästare och 
kom ihåg att allt guld du hittar är ditt.

Gold panning. Sometimes all 
that glitters is gold. That is the 

case in the streams around 
Rydbergsdal in Kopparberg. After a 
few hours in panning school in order 
to get the hand motions right, you can 
be out panning for gold! You can get 
expert help, and remember that all 
the gold you find is yours.

Goldwaschen. Manchmal ist 
alles Gold, das glänzt. In den 

Flüssen um Rydbergsdal in 
Kopparberg trifft das zu. Ein paar 
Stunden in der Goldwäscherschule 
um den Dreh rauszukriegen, und 
dann raus zum Waschen! Sie 
erhalten sachverständige Hilfe und 
denken Sie daran, dass das ganze 
Gold, das Sie finden, Ihnen gehört.

Hörkens kyrka
www.bergslagen.se
Ljusnarsbergs församling
tfn: 0580-66 12 00
Öppet dagl. kl. 9–18
Uppförd i rundtimmer 1925. Gör ett
besök i den vackra lilla träkyrkan
med sina fönstermålningar och
kompletterande altartavla.

Hörken Church. Constructed 
of logs in 1925. Visit the 

beautiful little wooden church with its 
window paintings and complemen-
tary altar picture.

Die Kirche in Hörken. 1925 
gebaut aus Rundholz. Besuchen 

Sie die hübsche kleine Holzkirche mit 
ihren Fensterbemalungen und dem 
passenden Altarbild.

Jan-Ols Gården
Tfn: 070-644 21 26 
Basttjärn, Kopparberg 
www.janolsgarden.se
Besök gårdsbutiken och caféet i tim-
merlogen från 1822 inredd med en 
känsla från medeltiden. Här kan du 
köpa keramik från krukmakeriet och 
KRAV-märkta ostar och yoghurt på 
mjölk från gårdens getter. Upplev 
den vackra naturen från hästryggen 
eller ta med familj eller vänner på 
en tur med häst och vagn.

Jan-Ols Gården. Visit the farm 
shop and café in the wooden 

barn dating back to 1822 and 
furnished in the style of the Middle 
Ages. The shop features ceramics 
and certified organic cheese and 
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yoghurt made from milk from the 
farm’s goats. Partake of the beautiful 
natural surroundings on horseback 
or bring along the family or friends 
on a tour in a horse-drawn carriage. 

Jan-Ols Gården. Besuchen Sie 
den Hofladen und das Café, die 

in einer alten Holzscheune von 1822 
mit etwas mittelalterlichem Ambiente 
untergebracht sind. Hier können Sie 
Keramik aus der Töpferwerkstatt und 
Käse und Joghurt, die aus hofeigener 
Ziegenmilch ökologisch hergestellt 
werden, kaufen. Erleben Sie die 
hübsche Natur vom Pferderücken aus 
oder nehmen Sie Familie oder 
Freunde mit auf eine Ausfahrt mit der 
Pferdekutsche.

Kopparbergs Muséer
Tfn: 070-670 99 34, www.nkbh.se
Laxbrogatan, Kopparberg

I Kopparberg finns sex stycken
hembygdsmuséer: Miljömuseerna
med fotoatelje, skomakeri, guld-
smedsmuseum och postmuseum.
Det unika tre skillingbanco frimärket
stämplades här 1857. Varje år sker
minnesstämpling den 13 juli.

Kopparbergs Museums. In 
Kopparberg there are six local 

history museums: milieu museums 
with photo studios and shoemakers, 
a goldsmith museum and a postal 
museum. The unique 3-skilling banco 
postage stamp was printed here in 
1857. Every year a commemorative
stamp is issued on July 13.

Kopparbergs Muséer. In 
Kopparberg gibt es sechs 

Heimatmuseen: Die Umweltmuseen 
mit Fotoatelier, der Schuhmacher, 
das Goldschmiedmuseum und das 
Postmuseum. Die einzigartige Tre 

Skilling Banco-Briefmarke wurde hier 
1857 abgestempelt. Jedes Jahr wird 
das Stempeln am 13. Juli im 
Gedenken wiederholt.

Kopparstigen
www.bergslagen.se
Kopparbergs turistbyrå
tfn: 0580-805 55
En historisk rundvandring på 2,5 km
genom Kopparbergs samhälle och
det gamla gruvområdet.

Copper Trail. A historical 
2,5 km path through the 

Kopparberg community and the 
old mining area.

Kopparstigen – 
der Kupferpfad. Eine histo-

rische, 2,5 km lange Rundwanderung 
durch die Gemeinde Kopparberg 
und das alte Grubengelände.
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Ljusnarsbergs kyrka
Tfn: 0580-66 12 00
Kyrkogårdsgatan 4, Kopparberg
www.svenskakyrkan.se/ljusnarsberg
Öppet dagl. 1/6–31/8 kl. 9–16
Ljusnarsbergs kyrka anses av många
som mellansveriges största och
vackraste träkyrkor. För några år
sedan utsågs den till Sveriges vack-
raste kyrka. Byggnaden är timrad 
och med fasad i rödfärgad träspån 
och är försedd med ett flertal spiror. 
Den byggdes 1635 och är utbyggd 
ett flertal gånger under 1600-talet.

Ljusnarsberg Church. 
Ljusnarsberg Church is 

regarded by many as central 
Sweden’s largest and most beautiful 
wooden church. Some years ago it 
was named the most beautiful church 
in Sweden. The timbered building 
has a facade of red-coloured 
wooden shingles and is equipped 
with a number of spires. It was built 
in 1635 and enlarged a number of 
times during the 17th century.

Kirche in Ljusnarsberg. Die 
Kirche in Ljusnarsberg gilt bei 

vielen als eine der größten und 
schönsten Holzkirchen Mittelschwe-
dens. Vor einigen Jahren wurde sie 
zur schönsten Kirche Schwedens 
gewählt. Das Gebäude ist aus Holz 
mit einer Fassade aus roten 
Holzschindeln, versehen mit 
mehreren Spitzen. Sie wurde 1635 
gebaut und im 17. Jahrhundert ein 
paar Mal erweitert.

Opera på Skäret
Info/biljetter:
www.operapaskaret.se
tfn: 0580-711 00
Skäret 111, Kopparberg
På operahuset i Skäret produceras
och framförs opera i världsklass. 
Det säregna operahuset, som ligger
vackert intill sjön Ljusnaren är en
del av hela upplevelsen. Akustiken

i den gamla torkladan för timmer
överträffas inte ens av världens 
storascener. Årets föreställning 
Turandot flyttas fram till 2021.

Opera på Skäret. At the opera 
house in Skäret, worldclass 

opera is produced and performed. 
The unusual opera house, which has 
a beautiful location beside Lake 
Ljusnaren, is part of the whole 
experience. The acoustics in the old 
timber-drying barn are not exceeded 
even by the great stages of the world. 
Many famous operas have been 
presented at Skäret. 

Opera på Skäret. In der in der 
Ortschaft Skäret gelegenen 

Oper werden Opernaufführungen 
von Weltklasse produziertund 
geboten. Das ganz besondere 
Opernhaus in hübscher Lage am See 
Ljusnaren ist Teil des Gesamterlebnis-
ses. Die Akustik in der Trockenkam-
mer des früheren Sägewerks wird 
nicht einmal von den großen Bühnen 

dieser Welt übertroffen. Viele 
bekannte Hier wurden schon viele 
bekannte Opern aufgeführt. 

Perrabacken Ranch
Tfn: 073-093 29 96
Hörken, Grängesberg
Öppettider se hemsida
Bageri med ett litet kafé och butik 
och har surdegsbröd som specialitet. 
Här bakas Österrikiskt, Tyskt och 
Finskinspirerat bröd.

Perrabacken Ranch. A bakery 
specializing in sourdough 

bread with a small café and a shop. 
Here you can find bread inspired by 
the food cultures of Austria, 
Germany and Finland.

Perrabacken Ranch. Bäckerei 
mit Sauerteigbrot als Spezialität. 

Es gibt auch ein Café und ein 
Geschäft. Hier wird österreichisches, 
deutsches und finnisch inspiriertes Brot 
gebacken.
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Ställbergs Gruva
Tfn: 072-722 31 22
Gruvvägen 5, Ställberg
www.stallbergsgruva.se
Ställbergs Gruva var en gång i tiden
Europas djupaste järnmalmsgruva.
Efter 36 år i vila öppnas gruvområ-
det på nytt. Det 28 meter höga tor-
net, maskinhallarna och landskapet
förvandlas till ett modernt scen- och
konstcenter.

Ställberg Mine. Ställberg 
Mine was once the deepest 

iron ore mine in Europe. The area 
has been reopened after lying 
unused for 36 years, with the 28 
metre-high shaft tower, engine halls 
and surroundings converted into a 
modern arts centre.

Bergwerk Ställbergs Gruva. 
Die Ställbergs-Grube war 

einmal die tiefste Eisenerzgrube 
Europas. Nach 36 Jahren Ruhepause 

wird das Grubengelände erneut 
geöffnet. Der 28 Meter hohe Turm, 
die Maschinenhallen und die 
Landschaft werden in ein modernes 
Szenen- und Kunstzentrum 
verwandelt.

Sädesmagasinet
Högfors
Info: Kopparbergs turistbyrå
tfn: 0580-805 55
Högfors, Kopparberg
Öppet dagl. 22/6–17/8 kl. 12–17
Sädesmagasinet är från tidigt 1700-
tal och är en av de äldsta nu be-
varade byggnaderna i kommunen. 
Idag inrymmer den ett museum.

Högfors Granary. The 
granary is from the early 18th 

century, making it one of the oldest 
preserved structures in the 
municipality today. It currently 
houses a museum.

Sädesmagasinet Högfors. 
Der Kornspeicher stammt aus 

dem frühen 18. Jahrhundert und ist 
eins der ältesten erhaltenen 
Gebäude der Gemeinde. Heute ist 
dort ein Museum untergebracht.

Övrigt
Bowling
Pinnen & Kajsas Bowling, 
Kopparberg
Tfn: 0580-103 00

Golf
Stjernfors Golfbana
Tfn: 0580-410 48
www.stjernforsgk.se
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GULD & ÄVENTYR
Guldvaskarskola i Kopparberg

22/6-31/8 mån, ons, fre kl. 13.00

Bokning & information:
Kopparbergs Turistbyrå

Tel: 0580-805 55

www.guldaventyr.se
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Cykling
Info: www.bergslagen.se
och turistbyråerna.
I Bergslagen finns flera cykelleder 
som tar dig längs stora och små vä-
gar, stigar och en del backar. Varje 
kommun har egna leder, kartor finns 
på respektive turistbyrå.

Cycling. Explore Bergslagen 
by bicycle. There are several 

bike routes here that will take you 
along large and small roads, paths 
and some hills. Every municipality 
has local trails, and there are maps 
at the nearest tourist office.

Fahrradfahren. Entdecken Sie 
Bergslagen vom Fahrrad aus. 

Es gibt hier mehrere Radwege, die 
über große und kleinere Wege, 
Pfade und einige Abhänge führen. 
Jede Gemeinde hat ihre eigenen 
Wege und Karten sind in der 
jeweiligen Touristeninformation 
erhältlich.

Norasjön runt
Info: www.bergslagen.se
och turistbyråerna.
Turen på  22 km är som helhet 
lättrampad och passar hela familjen. 
En vacker tur med omväxlande 
skog, sjö och öppet landskap där du 
tar du dig fram på mestadels asfalt. 
Gör ett stopp vid Rosengården och 
Lilla Trädgården och njut av fika 
och ljuvliga dofter. Under turen har 
du både staden och sjön i blick-
fånget och på östra sidan väntar en 
magnifik vy över Nora. Utöka turen 
genom att göra en avstickare ”Järle 
runt”och det blir totalt 27 km.

Norasjön runt. The route is 22 
km, involves easy pedalling and 

is suitable for the whole family. A 
beautiful trail with varied forest, lake 
and open countryside, where you 
travel on mainly asphalt. Make a stop 
at Rosengården and Lilla Trädgården 
and enjoy coffee and sweet scents. 
During the trip you have both the 

town and the lake in your field of 
vision. Extend the trip by making a 
detour on the Järle Loop, and the 
distance will total 27 km.

Torrvarpen runt
Info: www.bergslagen.se
och turistbyråerna. 
En tur på 42 km med start i Häl-
lefors. Efter byn Saxhyttan når turen 
fram till sjön Torrvarpen. Björskogs-
näs naturreservat blir en avstickare 
från rutten, men en väl värd sådan. 
Här finns ett vackert beläget kultur-
landskap med utsikt över Bergsla-
gens skogsbeklädda höjder. I juni 
blommar den ovanliga orkidén guck-
usko. Att Bergslagen är en mat- och 
dryckesregion med sitt epicentrum i 
Grythyttan, gör sig påmint när turen 
når tätorten. Gästgivaregården och 
Måltidens hus inbjuder till ett perfekt 
mat och fikastopp.

Bergslagen Outdoor
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Torrvarpen runt. With a 
starting point in Hällefors, this 

42 kilometer long route will take you 
from Saxhyttan village to Lake 
Torrvarpen.  Make a detour to 
Björskogsnäs nature reserve to 
discover a beautiful cultural 
landscape with a view over the forest 
which blankets the landscape of 
Bergslagen. The rare orchid 
Guckusko bloom in June. That 
Bergslagen is a place for fine 
regional cuisine with its epicenter in 
Grythyttan becomes apparent when 
the route reaches the urban area. 
Gästgivaregården and Måltidens 
hus are perfect stops for a light meal 
or dinner.

Usken runt
Info: www.bergslagen.se
och turistbyråerna.
Usken runt är 22 km och du cyklar 
på grus och asfalt genom den 
trolska bergslagsnaturen och pas-
serar flera vackra platser, badplatser 
och naturreservat. En bra start för 
cykelutflykten är Siggebohyttans 
Bergsmansgård eller Uskavigården. 
Börja gärna turen söderut längs med 
Tre sjöars väg. I skogarna utmed 
vägen finns mängder av kolbottnar 
och gruvhål och kalkstensbrott som 
är lämningar efter bergshanterin-
gen. Ingen hytta finns helt bevarad 
utan bara rester återstår. 

Mountainbike
Info: www.bergslagencycling.com
och turistbyråerna.
Med start i Pershyttan utanför Nora 
finns 220 km mountainbikeleder 
fördelat på 12 olika etapper.
Lederna är alla olika långa och det
finns fyra olika svårighetsgrader;
grön, blå, röd och svart för att passa
både barn, nybörjare och den som
är mer van. Med start vid Hjulsjö
kyrka finns 12 MTB-leder i varierande 
svårighetsgrad. Vid Fritidsbyn strax 
utanför Lindesberg kan du välja 
mellan 3 rundslingor och en längre 
förbindelseled till Nora. Totalt finns 
det nästan 400 km MTB-leder. Kartor 
finns att köpa på turistbyråerna i 
Nora, Hällefors och Lindesberg.

Mountain bike. Starting in 
Pershyttan just outside Nora, 

there are 220 km of mountain bike 
trails divided over 12 stages. The 
trails are of varying distances, with 
four different levels of difficulty; green, 
blue, red and black, for children, 
beginners and those with more 
experience. Starting at Hjulsjö 
Church, there are at 11 mountain 
bike trails of varying difficulty. Starting 
at the Holiday Village just outside 
Lindesberg there are 3 trails and a 
longer connecting trail to Nora. In all, 
there are nearly 400 km of mountain 
biking trails. Maps are available to 
buy at the tourist offices in Nora, 
Hällefors and Lindesberg.

Usken

Fåsjön

Uskavi

Siggebohyttans
bergsmansgårdÖskevik

Vreten

Mårds-
hyttan

Tre sjöars väg

Mot
Järnboås

Nora-Annas
gårdscafé

Lejakärret

Mot
Lindesberg

Mot Nora



35

Mountainbike. Von der Hütte 
Pershyttan in der Nähe von 

Nora aus gibt es 220 km 
Mountainbike-Routen, verteilt auf 12 
verschiedene Touren. Die Routen 
sind alle unterschiedlich lang, und es 
gibt vier verschiedene Schwierigkeits-
grade: grün, blau, rot und schwarz. 
Mit anderen Worten gibt es sowohl
für Kinder und Anfänger als auch
erfahrende Mountainbiker passende
Touren. Von der Kirche in Hjulsjö aus
gibt es 11 Mountainbike- Routen mit 
unterschiedlichen Schwierigkeits-gra-
den. Bei die Freizeitdorf in der Nähe 
von Lindesberg gibt es 3 Routen. 
Alles in allem gibt es fast 400 km 
Mountainbike-Routen. Karten sind in 
den Fremdenverkehrsbüros in Nora, 
Hällefors und Lindesberg erhältlich.

Hyr cykel/Rent a bike/
Fahrrad mieten

Cykeltek, mobil cykeluthyrning 
Tfn: 073-515 05 44 
www.cykeltek.se

Hjulsjö motionscenter
Tfn: 070-456 21 19, 072-222 25 10
www.mtbhjulsjo.se

Hällefors Vandrarhem Älghornet
Tfn: 0591-130 00
www.halleforsvandrarhem.com

Mickes Skog- och Trädgård
Tfn: 0591-100 29
www.mickesskog.se

Nordic Discovery, Kloten
Tfn: 073-0350075, 070-255 19 84
www.nordicdiscovery.se

First Camp Nora-Bergslagen
Tfn: 0587-123 61
www.firstcamp.se

Sörälgens camping
Tfn: 0591-151 50
www.soralgenscamping.se

Uskavi
Tfn: 0587-33 00 25
www.uskavi.se

Vandring
Info: www.bergslagen.se
och turistbyråerna.
Storskogen är alltid närvarande i 
Bergslagen. Tyst och mäktig erbju-
der den ett lugn som inbjuder till 
besök och vandring. Information om 
vandringsleder, kartor m.m. finns på 
turistbyråerna.

Hiking. The vast forest is ever 
present in Bergslagen. Its quiet 

magnificence offers tranquillity for 
visits and hikes. Information about 
the footpaths, maps, etc. are 
available from the tourist offices.

Wanderungen. Große 
Waldgebiete liegen in 

Bergslagen direkt vor der Haustür. 
Still und mächtig bieten sie eine Ruhe, 
die zu Wanderungen geradezu 
einlädt. Hinweise zu Wanderwegen, 
Karten u.a.m. erhalten Sie in den 
Touristeninformationen.
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Bergslagsleden
Etappkartor på www.bergslagen.se
och turistbyråerna.  
Bergslagsleden består av 17 etap-
per – från Klotens vildmark i norr 
till Tiveden i söder. De sju första 
etapperna går på stigar och vägar 
från en tid då skogs- och bergsbruk 
livnärde Bergslagen.

The Bergslag Trail. The 
Bergslag Trail consists of 17 

stages – from the Kloten wilderness 
in the north to Tiveden in the south. 
The first seven stages runs along 
paths and roads from a time when 
forestry and the mining industry 
supported the area of Bergslagen.

Bergslagsleden. Der 
Bergslagsleden besteht aus 17 

Etappen – von Klotens Vildmark im 
Norden bis nach Tiveden im Süden. 
Die sieben ersten Etappen führen 
über Pfade und Wege, die aus einer 
Zeit stammen, als Forstwirtschaft und 
Bergbau die Haupterwerbsquelle in 
Bergslagen war.

Etapp 1:
Kloten–Gillersklack, 21 km

Etapp 2:
Gillersklack–Stjärnfors, 17 km

Etapp 3:
Stjärnfors–Nyberget, 23 km

Etapp 4:
Nyberget–Uskavi, 23 km

Etapp 5:
Uskavi–Hammarby, 17 km

Etapp 6:
Hammarby–Digerberget, 14 km

Etapp 7:
Digerberget–Mogetorp, 16 km

Rundslinga Amboberget
Info: www.bergslagen.se 
och turistbyråerna.
Rundslingan Amboberget är 14 
km lång och utgår från Mogetorp. 
Naturen är omväxlande med en 
blandning av storskog, myrmarker 
och bäckraviner. Amboberget 
höjer sig högt över det omgivande 
landskapet. Bergbranten är drygt 
1,5 km lång och det finns kraftiga 
stup omväxlande med rasbranter 
och blockiga sluttningar.

Rundslinga Uskavi
Info: www.bergslagen.se 
och turistbyråerna.
I det vackra landskapet vid sjön 
Usken går en rundslinga på 12 
km som passar bra för en dagstur. 
Leden följer delvis gamla kyrkstigar 
och längs vägen finns torprunier och 
lämningar från forna tiders bergs-
hantering. Vid Södra Brunnsjön finns 
rastplats och fina badmöjligheter.

Rundslinga Digerberget
Info: www.bergslagen.se 
och turistbyråerna.
Vandra runt Digerberget och njut av 
vacker natur och fina utsikter. Vand-
ringen går genom det spännande 
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gamla hyttområdet i Pershyttan. Här 
kan du se landets enda vattenhjul 
med stånggång i fungerande skick. 
Den 9 km långa slingan har en ter-
räng som är relativt lättgången. 

Bergslagsleden circular 
walks. Circular walks that are 

perfect for day hikes and always 
take you back to your starting point 
include Uskavi (12 km), Digerberget 
(9 km) and Amboberget (14 km). 
Free stage maps are available at 
local Tourist centers.

Silverleden
Info: www.bergslagen.se 
och turistbyråerna.
Silverleden är en drygt 60 km lång
vandringsled som går i rundslinga
med start och mål vid Hurtigtorpet
i Hällefors. Den går genom trakter
där silverbrytningen var omfattande
under 1600-talet. Den går fram i 
bitvis storkuperad terräng med prä-
gel av norrlandsnatur, rik på sjöar 
och vattendrag. Silverleden är i sin 
helhet krävande att vandra.

The Silver Trail. The Silver Trail 
is slightly more than 60 km 

long and goes in a circular loop that 
starts and finishes at Hurtigtorpet in 
Hällefors. It goes through areas 
where extensive silver mining took 
place during the 17th century. It 
proceeds along terrain that is very 
hilly in places and typical of 
Norrland’s nature, with many lakes 
and streams. Hiking the Silver Trail in 
its entirety is arduous.

Der Silberweg. Der Silberweg 
ist ein gut 60 km langer 

Wanderweg, bei dem es sich um 

eine Schleife mit Start und Ziel am 
Hurtigtorpet in Hällefors handelt. Er 
führt durch eine Gegend, in der im 
17. Jahrhundert ein umfangreicher 
Silberabbau stattgefunden hat. Er 
läuft teilweise durch eine hügelige 
Landschaft, die mit ihren vielen Seen 
und Flüssen auf das Auge des 
Betrachters typische norrländisch 
wirkt. Der Silberweg ist insgesamt 
schwierig zu wandern.

Postleden
Etappkartor på www.bergslagen.se
och turistbyråerna.
Postleden består av 4 etapper och 
är 56 km lång. Den binder samman 
Bergslagsleden med Silverleden. Le-
den går längs den gamla postvägen 
där dåtidens brevbärare transporte-
rade brev och andra försändelser. 
Postleden går genom fem natur-
reservat och bjuder på vackra vyer, 
myrar, gammelskog och vildmark.

Postleden Trail. The Postleden 
trail consists of 4 stages and is 

56 km long. It connects Bergslagsle-
den Trail and Silverleden Trail. It 
follows the old postal route on which 
the postmen of the time carried 
letters and other post. Postleden Trail 
goes through five nature reserves 
with beautiful views, bogs, 
old-growth forest and wilderness.

Wanderweg Postleden. 
Der Postleden besteht aus 

vier Etappen und ist 56 km lang.
Er verbindet die Wanderwege 
Bergslagsleden und Silverleden 
miteinander. Der Wanderweg führt 
entlang der alten Poststraße, auf der 
die Briefträger in früherer Zeit Briefe 
und andere Sendungen transportiert 
haben. Der Postleden führt durch fünf 
Naturschutzgebiete und hat hübsche 
Ausblicke, Moore, alte Waldgebiete 
und Wildmark zu bieten.

244
Pershyttan

Bergslags-
leden

Bergslags-
leden

Digerberget

Nora
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Lindessjön runt
Info: www.bergslagen.se 
och turistbyråerna
En stadsnära vandringsled på 7 km
alt. 9 km. Under större delen av 
vandringen finns Lindessjön och 
kyrkan i blickfånget. Naturreser-
vaten Näset och Tempelbacken 
är perfekta platser för att studera 
fågellivet. En bra vandringsled för 
familjen med flera rast- och grillplat-
ser, varav en har toalett.

Around Lindessjön. A trail of 7 
or 9 km that is close to town. 

During the hike you always have 
Lindesberg Church within your field of 
vision. The Näset and Tempelbacken 
nature reserves are ideal places for 
studying birdlife. A good hiking trail 
for the family, with several lay-bys and 
BBQ sites, including one with a WC.

Lindessjön runt. Ein 7 km/9 km 
langer Wanderweg in der 

Nähe der Stadt. Sie haben während 
der Wanderung die ganze Zeit die 
Kirche von Lindesberg im Blick. Die 
Naturschutzgebiete Näset und 
Tempelbacken sind perfekte Ort, 
wenn man die Vogelwelt studieren 
möchte. Ein guter Wanderweg für die 
ganze Familie mit mehreren Rast- und 
Grillplätzen, einer davon mit WC.

Ljusnaren runt
Info: www.bergslagen.se 
och turistbyråerna.
Vandringsled runt sjön Ljusnaren som 
är 25 km lång. Terrängen är omväx-
lande från sandåsar och barrtäckta 
stigar till moss- och myrmarker. Sjön 
Ljusnaren är en trogen följeslagare 
och stigen gör bara några avstickare 
från den. I Nittbo vid Nittälvens 
utlopp finns en trevlig rastplats för 
den som vill vila fötterna.

Around lake Ljusnaren. Hiking 
trail around Lake Ljusnaren that 

is 25 km long. The terrain is varied, 
ranging from sand ridges and trails 
strewn with pine needles to bogs and 
marshes. Lake Ljusnaren is a faithful 
companion on the route, and the trail 
makes only a few detours from it. In 
Nittbo at the outlet of the Nittälven 
river, there is a pleasant rest area for 
those who want to give their feet a 
break.

Ljusnaren runt. Der 25 km 
lange Wanderweg um den See 

Ljusnaren führt durch abwechslungs-
reiches Terrain mit Sandhügeln, 
Nadelwald, Moorgebieten und 
Sümpfen. Die Strecke verläuft – von 
kleinen Abstechern abgesehen 
– immer am See entlang. In Nittbo 
am Abfluss des Nittälven befindet sich 
ein gemütlicher Rastplatz, wo man 
den Füßen eine Pause gönnen kann.
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Naturreservat
Info:  www.bergslagen.se
och turistbyråerna.
I Bergslagen finns över 100 natur-
reservat som bjuder på vackra vyer, 
urskog, hagar, berg, sjöar och vat-
tendrag. I många av reservaten finns 
markerade vandringsleder, fikabord 
och grillplatser. Upptäck alla våra 
naturreservat, på bergslagen.se 
finns en krysslista där du kan bocka 
av dem du besökt.

Nature Reserves. Bergslagen 
has incredibly beautiful 

natural surroundings with virgin 
forests, pastures, mountains, lakes 
and streams. In many of our nature 
reserves there are marked trail 
networks.

Naturschutzgebiet. In 
Bergslagen gibt es eine 

unglaublich schöne Natur mit 
Urwald, Weiden, Bergen, Seen und 
Flüssen. In vielen unserer Natur-
schutzgebiete gibt es ein gekenn-
zeichnetes Wegnetz.

Kindla
Info: www.bergslagen.se 
och turistbyråerna.
Ingenstans i Bergslagen finns ett 
större område utan vägar. Kindla-
området är vildmark, över 900 
hektar stort. I området finns sam-
manlagt 15 km strövstigar. Stigarna 
gör det möjligt att gå en runda på 
7–10 km. En del av dem är mycket 
kuperade men ger också utsikter
utöver det vanliga. I reservatet finns
rastplatser, utsiktstorn, vindskydd
och en eldpallkoja för övernattning.
Högsta punkten i området är Kindla-
höjden, 426 m över havet.

Kindla. Nowhere in Bergslagen 
is there a larger roadless area. 

The Kindla area is more than 900 
hectares (2,225 acres) of wilderness. 
Paths make it possible to hike a round 
trip of 7–10 km. A portion of them is 

very hilly, but they also provide 
extraordinary views. In the reserve 
there are lay-bys, lookout towers, 
windbreaks and a hut with an open 
fireplace for overnight stays. The 
highest point in the area is 
Kindlahöjden, which is 426 m above 
sea level. 

Kindla. Nirgendwo im 
Bergslagen gibt es ein größeres 

Gebiet ohne Wege. Die Gegend um 
Kindla, mit einerGröße von 900 
Hektar, ist pure Wildnis. In diesem 
Gebiet gibt es 15 km Wanderwege. 
Auf diesen Wegen kann man einer 
Runde von 7–10 km machen. Ein Teil 
davon ist sehr hügelig, lädt jedoch 
auch zu außergewöhnlichen 
Aussichten ein. In dem Naturschutz-

gebiet gibt es Rastplätze, Aussichtstür-
me, Unterstellplätze und eine Hütte 
mit Feuerplatz zum Übernachten. Der
höchste Punkt der Gegend ist Kindla-
höjden, 426 m über dem Meer.

Skärmarbodabergen
Info: www.bergslagen.se 
och turistbyråerna.
För en äventyrsvandring i Skärmar-
bodabergen behövs det både mod
och uthållighet. Här finns grottor,
utkiksplatser och flyttblock att upp-
täcka och utforska. Det unika med
Skärmarbodabergen är de väldiga
blocksamlingarna med grottor, där
vissa är så stora att de kan rymma
flera personer. Perfekt för den även-
tyrliga familjen.
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Skärmarbodabergen. For an 
adventure hike in Skärmarbo-

dabergen, both courage and 
stamina are required. Here you will 
find caves, vantage points and 
erratic boulders to be discovered 
and explored. What is unique about 
Skärmarbodabergen are the huge 
groups of boulders with caves, some 
of them so large that they can 
contain several people. Perfect for 
the adventurous family.

Skärmarbodabergen. Für eine 
Abenteuerwanderung über 

den Skärmarbodabergen braucht 
man genauso viel Mut wie 
Ausdauer. Hier gibt es Grotten, 
Aussichtsplätze und Findlinge zu 
entdecken und erforschen. Das 
Einzigartige am Skärmarbodaber-
gen sind die gewaltigen Findlinge 
mit Grotten, manche davon so groß, 
das mehrere Personen reinpassen. 
Perfekt für abenteuerliche Familien.

Järleån
Info: www.bergslagen.se 
och turistbyråerna.
Järleåns naturreservat ligger i 
en flera hundra tusen år gammal 
dalgång. Här finns en av länets 
mäktigaste forssträckor och en 
blomsterprakt som är vackrast på 
försommaren. Längs ån finns en 
vandringstig på 2,5–5 km och flera 
platser för fika och picknick.

Järleån. The Järleån nature 
reserve is located in a long 

valley several hundred thousands of 
years old. This is one of the county’s 
most majestic stretches of rapids, with 
magnificent displays of flowers that 
are most beautiful in early summer. 
Along the river there is a hiking trail 
2,5–5 km long and several places 
for coffee and a picnic.

Murstensdalen
Info: www.bergslagen.se 
och turistbyråerna.
I Murstensdalen finns orörd vildmark 

med djupa raviner, gammal tallskog 
och stråk av sjöar, myrar och tjärnar. 
Området är ett väglöst land och 
boplats för många ovanliga växter, 
svampar och djur. Från reservatets 
norra del utgår rundslingor som är 
ca 5-12 km långa. Längs stigarna 
finns vindskydd med eldplatser och 
längs den längre slingan finns en 
timmerkoja för övernattning.

Murstensdalen. In Lokadalen 
you’ll find the Bergslagen 

nature reserve that most closely 
resembles wilderness. You will hike 
through a quiet and unspoiled land. 

It features deep canyons and high 
plateaus with old pine forests. The 
route passes bogs, ponds and 
lakes. You can choose a shorter 
loop of 5 km or a slightly longer 12 
km one, both of which have good 
signage. 

Björskogsnäs
Info: www.bergslagen.se 
och turistbyråerna.
Guckuskon lockar många besökare 
till det vackra Björskogsnäs på en 
udde i sjön Torrvarpen. Ingen 
annanstans i regionen finns det så 
mycket guckusko som här. Blom-
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ningen är som rikligast i början av 
juni. I de blomrika markerna finns 
flera vackra och speciella växter 
som smörbollar, fältgentiana och 
darrgräs. En artrikedom som formats 
av århundraden av slåtter och bete 
och av en berggrund som är rik på 
kalk. I reservatet finns en 1,3 km 
lång vandringsslinga. 

Nittälvsreservaten
Info: www.bergslagen.se 
och turistbyråerna.
Här möts man av ett oreglerat vat-
tendrag med forsar, fall och lugna 
vatten, såväl som artrika gammelsk-
ogar och vidsträckta myrar. Med 
de angränsande naturreservaten är 
detta ett av länets största skyddade 
naturområden. Vad sägs om 
Kaljoxadalen, Brattforsen, Nittälvs-
brännan och Mördarheden. Stigar, 
vandringsleder och rastplatser ger 
perfekta möjligheter för ett äkta 
outdooräventyr. 

Tjuråsen
Info: www.bergslagen.se 
och turistbyråerna.
Här ca 20 km väster om Nora möts 
man av en dramatisk terräng med 
riktigt gammal skog invid Svartäl-
vens strand. Den magra tallskogen 
på höjderna står i skarp kontrast till 
de frodiga och högresta gransko-
garna nere i dalgångarna. Vand-
ringsled, vindskydd och eldplats.

Långa tjärnarna 
Info: www.bergslagen.se 
och turistbyråerna.
Naturreservatet Långa tjärnarna 
är ett stort vildmarksliknande 
skogsområde strax söder om Klotens 
friluftsområde. Skogen är gammal 
och bär spår av skogsbrand och 
kolvedshuggning. Här får man 
vandra bland skogstjärnar, gransko-
gar, gamla tallar, lövrika skogar 
och vackra sjöar. I reservatet finns 
cirka 8 kilometer markerad stig. Fina 
badmöjligheter på sommaren.
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Upptäck Nora  
i sommar!
 

Den charmiga trästaden i Bergslagen med 
kullerstensgator, trivsamma innergårdar, lop-
pisar, personliga butiker, caféer och glass. 
I Kvarteret Bryggeriet hittar du butiker med 
hantverk, restaurang och café. Nora är svensk 
historia i ett nötskal med sin småstadscharm, 
veteranjärnväg, och bergsmansbyn Pershyttan. 
Runt knuten bjuder Bergslagens trolska skogar 
på fina leder för vandring, cykel och moun-
tainbike. Kom över dagen eller stanna gärna 
längre och njut av Nora i lugn och ro.

www.visitnora.se

Nora turistbyrå 
För personlig service 
besök turistbyrån i sta-
tionshuset, öppen varje 
dag under sommaren.  
Tfn. 0587-811 20 
Järnvägsgatan 1, Nora
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Paddling
Etappkartor på www.bergslagen.se
och turistbyråerna
Man kommer aldrig naturen så nära
som när man ljudlöst glider fram
i en kanot. I Bergslagen finns fyra
kanotleder: Svartälven, Nittälven,
Rastälven och Järleån. Alla leder 
har olika karaktär och svårighets-
grad.

Paddling. You never come as 
close to nature as when you 

are silently gliding forward in a 
canoe. In Bergslagen there are four 
canoe trails: Svartälven, Nittälven, 
Rastälven and Järleån. All of the 
trails have different characteristics 
and different degrees of difficulty. 
You can find stage maps at www.
bergslagen.se and at tourist offices.

Kanu fahren. Man kommt der 
Natur niemals so nahe, wie 

wenn man lautlos in einem Kanu 
dahin gleitet. Im Bergslagen gibt es 
vier Kanurouten: Svartälven, 
Nittälven, Rastälven und Järleån. 
Alle Routen haben unterschiedliche 
Charaktere und Schwierigkeits-
grade. Etappenkarten finden Sie 
unter www.bergslagen.se und in 
den Touristeninformationen.

Hyr kanot/ Rent a canoe/
Kanuverleih

Bergslagsgården  
Kanot - & outdoorcenter
Tfn: 070-646 34 12
www.outdoor-sweden.com

Finnåkers kursgård
Tfn: 0581-62 60 00
www.finnaker.se

First Camp Nora-Bergslagen
Tfn: 0587-123 61
www.firstcamp.se

Fritidsbanken Alntorps Ö Nora 
Tfn: 072-250 33 96
www.fritidsbanken.se/fritidsbank/nora

Hällefors kanotcenter
Tfn: 0591-130 00, 073-812 56 01
www.halleforsvandrarhem.com

Kloten lägret
Tfn: 070-654 3737, 073-081 1032
Kloten, Kopparberg
www.kloten.se

Nordic Discovery, Kloten
Tfn: 073-035 0075, 070-255 1984
www.nordicdiscovery.se

Sörälgens camping
Tfn: 0591-151 50
www.soralgenscamping.se

Uskavi
Tfn: 0587-33 00 25
www.uskavi.se
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Fiske
Info: www.bergslagen.se
och turistbyråerna.
I Bergslagen finns det många fina 
vatten där du kan fånga både ab-
borre, gös och gädda. Olika fiske-
kort gäller i olika områden. Fiskekort 
finns att köpa på turistbyråerna,
livsmedelsaffärer och bensinmackar.
Kom ihåg att du måsta ha fiskekort 
i alla sjöar.

Fishing. In Bergslagen there 
are many excellent fishing 

waters where you can catch perch, 
pike-perch and pike. Different fishing 
licences apply in different areas. You 
can buy fishing licences at tourist 
offices, grocer’s stores and petrol 
stations. Remember that you must 
have a fishing licence for all lakes.

Angeln. In Bergslagen gibt es 
viele tolle Gewässer, in denen 

Sie Barsch, Zander und Hecht 
fangen können. In den unterschiedli-
chen Gebieten gelten auch 
unterschiedliche Angelkarten. 
Angelkarten finden Sie in Touristenin-
formationen, Supermärkten und an 
Tankstellen. Denken Sie daran, dass 
Sie in allen Seen eine Angelkarte 
haben müssen.

Hyr båt/Rent a boat/Boot mieten

Good4u, Hällefors
Tfn: 073-334 56 49

Klotens fritidsby
För sjön Långvattnet
Tfn: 0580-883 00
www.kloten.nu

Kursgården Vreten
För sjön Fåsjön
Tfn: 0587-33 01 78
www.vreten.org

Nordic Discovery, Kloten
Tfn: 073-0350075, 070-255 19 84
www.nordicdiscovery.se

Sörälgens camping
Tfn: 0591-151 50
www.soralgenscamping.se

Uskavi
För sjön Usken
Tfn: 0587-33 00 25
www.uskavi.se
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Karta

OUTDOOR

Skala 1:75 000
Vandringsleder, naturreservat, fiske,

utsiktsplatser, kanotleder, cykel och 

mountainbike.

Knyt skorna, pumpa däcken
Bergslagens Outdoorkarta innehåller detaljerad information 

och är bra att ha med sig på cykelrundan eller vandringsturen. 
Den kostar 90 SEK och finns att köpa på turistbyråerna.

Där kan du även hämta en krysslista över våra naturreservat.

www.bergslagen.se
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Ridning  
Riding/Reiten

Fallets turridning
Tfn: 070-879 18 21
www.vastrafallets-turridning.se

Jan-Ols Gården
Tfn: 070-644 21 26
www.janolsgarden.se

Kalle Kamel
Tfn: 0706-22 05 17
www.kallekamel.se

Ramshyttans Hästgård
Tfn: 072-20 09 187
www.ramshyttanhorsefarm.se

Stall Slofallet
Tfn: 070-495 98 15,
070-232 55 23 
www.slofallet.se

Älg- & Bäversafari
Elk and beaver safari/ 
Elch- und Bibersafari

Nordic Discovery, Kloten
Tfn: 073-035 0075, 070-255 1984
www.nordicdiscovery.se

Hällefors Vandrarhem
& Kanotcenter Älghornet
Tfn: 0591-130 00
www.halleforsvandrarhem.com

Fyrhjulingssafari
Quadsafarie

Mickes Skog- och trädgård
Tfn: 0591-100 29
www.fyrhjulingssafari.se
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ÄVENTYRSGOLFEN 
I LINDESBERG

Äventyrsgolf Glasscafé Guldvaskning

Öppettider se 
www.4aventyr.se

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

 Lindesberg Goldmine Adventuregolf

GALLERI • BUTIK • CAFÉ • RUM & FRUKOST
Öppet: 23/5 - 21/6 lör-sön 11-14

       21/6 - 16/8 dagligen 12-17
070-587 00 00 www.herrgardenigrythyttan.se

Herrgården GrythyttanSince 1817

Goda luncher, eget bakverk
och glass. Butik med hållbart, hög 
kvalitet, återbruk och egen design.

Öppet mån-fre 10-17

Inte vilket café som helst!

Kungsgatan 17, Lindesberg
Tel 0581-888 30 

svenskakyrkan.se/linde-bergslags-forsamling/stmary
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Gårdsbutiker
Bergslagen är fullt av gårdsbutiker 
med när- och lokalproducerade 
delikatesser. Produkter att njuta
av och minnas. Kanske så mycket att 
det får dig att vilja komma tillbaka.

Farm shops. Bergslagen is full 
of farm shops with locally 

produced delicacies – products to 
enjoy and remember, maybe so much 
so that you’ll want to come back.

Hofläden. In Bergslagen gibt es 
jede Menge Hofläden mit 

Delikatessen aus der unmittelbaren 
Nachbarschaft und der Region – 
Produkte zum Genießen, an die man 
noch lange zurückdenkt. Vielleicht 
so sehr, dass Sie wieder herkommen 
möchten.

Bergslagsboden
Tfn: 070-445 12 43
Öskebohyttan, Nora
www.bergslagsboden.se

Bergslagspraliner
Tfn: 070-256 26 05
Gruvbackavägen, Guldsmedshyttan
www.bergslagspraliner.se

Bredsjö Mjölkfår
Tfn: 0587-610 20
Bredsjö, Hällefors
www.bredsjobla.se

Brygghuset
Tfn: 076-802 54 35
Torphytte Gård, Lindesberg

Bäcktorps Gårdsbutik
Tfn: 0580-320 52
Bäcktorp, Kopparberg
www.backtorpsgard.se

Grythytte Qwarn
Tfn: 070-587 00 00
www.herrgardenigrythyttan.se

Gårdsbutiken i Balsta
Tfn: 070-4476063
Balsta Norra Gården, Fellingsbro
www.balstagardsbutik.se

Hjulsjö 103 
Tfn: 073-429 45 69 
Hjulsjö, Hällefors 
www.hjulsjo103.se

Jan-Ols Gården
Tfn: 070-644 21 26
Högfors, Kopparberg 
www.janolsgarden.se

Lantliv Hjulsjö
Tfn: 070-301 85 15
Hjulsjö, Hällefors
www.lantlivisverige.se

Made in Bergslagen



50

Lindesbergs Musteri
Tfn: 0581-522 50 
Fornbohyttan 108, Lindesberg
www.lindesbergsmusteri.se

Nora-Annas Gårdscafé & butik
Tfn: 070-552 63 26
Stora Hälltorp, Öskevik, Nora

Perrabacken Ranch
Tfn: 073-093 29 96
Hörken, Grängesberg

Perssons Magasin
Tfn. 070-6271494
Västra Löa, Kopparberg
www.perssonsmagasin.se

Sikfors Herrgård
Tfn: 0591-151 15 
Sikfors, Hällefors 
www.sikforsherrgard.se

Storå bär och grönsaker
Tfn: 0581-402 12, 073-045 60 51
Brunstorp, Ingelshyttan 311, Storå
www.syochsa.se

Ställbergs rökeri
Tfn: 0580-212 07, 073-078 40 84
Östra Kumlan, Kopparberg

Tjurskallen
Tfn: 070-302 64 06
Järnboås, Nora 
www.tjurskallen.se

Lokalproducerad 
glass
En får tacka
Tfn: 070-380 92 63 
facebook.com/glass.enfartacka

Grythyttans Glass- & Choklad 
Tfn: 070-265 53 78 
Torget, Grythyttan 
www.neerings.se

NoraGlass
Tfn: 0587-123 32
Storgatan 11, Nora 
www.noraglass.se

Wienerkonditoriet
Tfn: 0581-104 94
Kristinavägen 33, Lindesberg
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Hantverk
Bergslagen rymmer många duktiga 
konsthantverkare. Du hittar dem i sina 
ateljéer eller i butiker och besöksmål 
som samlat det personliga och unika; 
handgjorda föremål i bland annat 
keramik, textil, metall och trä.

Craft. Bergslagen has many 
skilled craftsmen. You’ll find 

them in their workshops, or in shops 
and places of interest that bring 
together personal and unique 
handmade ceramic, textile, metal 
and wood objects. 

Kunsthandwerk. In Bergsla-
gen sind viele tüchtige 

Kunsthandwerker tätig. Sie finden sie 
in ihren Ateliers oder in Geschäften 
und an Besuchszielen, wo individuell 
gefertigte, einzigartige Objekte 
angeboten werden - handgemachte 
Arbeiten aus u.a. Keramik, Textil, 
Metall und Holz.

Ateljé Tallgården
Tolvsbörd, Nora
www.ateljetallgarden.se

Blå stolen 
Tfn: 073-360 1995 
Orrkilen Emilslund, Fellingsbro
www.blastolen.se

Brygghuset 
Ttfn: 076-802 54 35
Torphytte Gård, Lindesberg

Gunnarshults Gård
Tfn: 076-826 37 79
Hjulsjö 21, Hällefors
www.gunnarshult.se

Jan-Ols Gårdens Krukmakeri
Högfors, Kopparberg
Tfn: 070-644 21 26

Kvarteret Bryggeriet
Prästgatan, Nora
www.kvarteretbryggeriet.se

Kopparbergs Krukmakeri
Fasegatan, Kopparberg
Tfn: 0580-126 26

Leon Sandbergs Bosättningsaffär
Storgatan, Nora
www.leonsandberg.se

Perssons Magasin
Tfn: 070-627 1494
Västra Löa, Kopparberg
www.perssonsmagasin.se

Ställdalens Handtryckeri
Bruksgården, Ställdalen
Tfn: 0580-205 60, 201 66

Svalbo Keramik
Jerle Stad, Nora
www.svalbo.se

Sy & Så
Tfn: 0581-402 12, 073-045 6051
Brunstorp, Ingelshyttan 311, Storå
www.syochsa.se
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CAFÉER
Nora
BJÖRK Kafé och Skafferi
Tfn. 0720-32 22 24
Kv. Bryggeriet 

Café Da Capo
Tfn: 0587-148 00
Rådstugugatan 19, Nora

Café Slottspigorna
Tfn: 073-999 86 09
Pigslottet, Kvarnvägen 7
www.slottspigorna.se

California Café
Tfn. 073-086 86 87
Kungsgatan 8, Nora

Café Gula Villan*
Tfn: 0734-033 202
Alntorps Ö, Nora

Kafé Strandstugan*
Tfn: 073-844 07 00
Storgatan 1, Nora
www.noraglass.se

Nora-Annas Gårdscafé & butik* 
Tfn: 070-552 63 26
Stora Hälltorp, Öskevik, Nora

NoraGlasskiosken* 
Tfn: 0587–123 32
Storgatan 10, Nora 
www.noraglass.se

Pershyttans Tågcafé*
Tfn: 070-202 47 35
Pershyttans kulturreservat 
www.tagcafe.se

Rosengården & Lilla Trädgården
Tfn: 076-772 92 22
Bergslagsgatan 86
www.lillatradgardeninora.se 

Selma G*
Tfn: 0587-100 22
Borgmästargatan 1, Nora
www.noraglass.se

Svalbo Café*
Tfn: 0587-921 30
Jerle Stad, Nora
www.svalbo.com

Lindesberg
Babsans 50-tals fik*
Tfn: 0581-321 97
Nostalgibyn i Hosta, Fellingsbro

Bergsfiket
Tfn: 070-2856377
Banvägen 24B, Lindesberg

Bergslagspraliner
Tfn: 070-256 26 05, 073-83 69 854
Gruvbackevägen 8, Guldsmedshyttan
www.bergslagspraliner.se

Bellas Café och salladsbar
Tfn: 072-296 54 75
Bytesgatan 15, Lindesberg

Café Lusthuset*
Tfn: 0581-101 75
Plantmarknaden, Lindesberg
www.plantmarknaden.com

Frosths konditori
Tfn: 0581-104 11
Kristinavägen 16, Lindesberg

37:an Godisbutik & Café
Tfn: 0581-177 33
Norrtullstorget, Lindesberg
www.37an.se

Fika och mat
Eating out Essen und Trinken
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Perssons Magasin
Tfn: 0581-300 00
Västra Löa, Kopparberg
www.perssonsmagasin.se

Siggebohyttans kaffestuga*
Tfn: 072-141 00 06 
Siggebohyttan, Öskevik

Café Solhems handelsträdgård
Tfn: 0581-620018
Bergsvägen 63, Fellingsbro
www.solhems.se

St: Mary-Café Kingsgården 
Tfn: 0581-100 55
Kungsgatan 31, Lindesberg

Vreten sommarcafé*
Tfn: 0587-33 01 78
Öskevik, Nora
www.vreten.org

Wienerkonditoriet
Tfn: 0581-104 94
Kristinavägen 33, Lindesberg

Å~Kafét i Löa
Tfn: 0580-300 32,070-728 61 90
Löa, Kopparberg

Grythyttan/Hällefors
Bredsjö Ostkafé
Tfn: 0587-610 20
Bredsjö, Hällefors
www.bredsjobla.se

Café Expresso
Tfn: 070-385 86 19 
Schillingvägen 3, Hällefors

Guldkringlan
Tfn: 0591-24 28 20
Torget, Grythyttan
www.guldkringlan.se

Grythytte Qwarn*
Tfn: 070-587 00 00
Kvarnvägen, Grythyttan
www.herrgardenigrythyttan.se

Hjulsjö 103
Tfn: 073-429 45 69
Hjulsjö, Hällefors
www.hjulsjo103.se

Hjulsjö MTB café*
Tfn: 070-456 21 19, 072-222 25 10
Hjulsjö, Hällefors
www.mtbhjulsjo.se

Lindholmstorpet
Tfn: 076-307 09 51
Sikforsvägen 29, Hällefors

Grythyttans Glass-& chokladbutik 
Tfn: 0591-144 00
Torget, Grythyttan
www.neerings.se

Kantinen Måltidens Hus
Tfn: 0591-340 40
Sörälgsvägen 4, Grythyttan
www.maltidenshus.com

Sörälgens Camping*
Tfn: 0591-151 50
Sörälgen 200, Hällefors
www.soralgenscamping.se

Kopparberg
Loftcafeét*
Tfn: 076-846 69 58
Malmtorget, Kopparberg

Kopparberg Konditori 
Tfn: 073-946 32 23 
Bergmästaregatan 4, Kopparberg

Silverhöjdens Camping & Café
Tfn: 0240-66 23 99
Silverhöjden

Swärdskas Café & Bistro
Tfn: 0580-108 88
Konstmästaregatan 1, Kopparberg
www.swardskahuset.se

*Sommaröppet/Open during summer
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RESTAURANGER
Nora
Bryggerikrogen
tfn: 0587-103 40
Prästgatan 42, Nora

J&J Asian Restaurant
Tfn: 0587-103 50
Rådmansgatan 9c, Nora

Karlssons Choice
Tfn: 0587-101 80
Rådstugugatan 23, Nora 
www.karlssonschoice.se

Nora Stadshotell
Tfn: 0587-31 14 35
Rådstugugatan 21, Nora
www.norastadshotell.se

På Spåret*
Tfn: 070-740 66 17
Järnvägsgatan, Nora

Nora Restaurang & pub Gulddrake
Tfn: 0587-101 89
Kungsgatan 6, Nora

Restaurang Rhodos
Tfn: 0587-124 40
Prästgatan 8, Nora

Stark Indiska 
Tfn. 0587-100 30 
Älvstorpsvägen 8, Nora 
www.starkindiska.se

Trattoria Gyttorp
Tfn: 0587-257 77
Gyttorp Centrum, Nora

Tre Golfare*
Tfn: 0587-120 00
Östra Sund, Nora
www.noragolfklubb.com

Åkerby Herrgård
Tfn: 0587-912 10
Åkerby, Nora
www.akerbyherrgard.se

Lindesberg
Basilika
Tfn: 0581-101 63
Kristinavägen 24, Lindesberg

Café Oscar
Norra Torggatan 2, Lindesberg

Enellys
Tfn: 0581-120 30
Stafettgatan 3, Lindesberg
www.enellys.se

Krydda Restaurang & Bowling
Tfn: 0581-105 50
Lindesberg Arena
www.kryddalindesberg.se

Lasse-Majas bar & kök
Majas Sportbar
Tfn: 0581-23 20 00
Smedjegatan 8, Lindesberg
www.lassemajabar.se 
www.majassportbar.se

Lindegårdens Värdshus
Tfn: 0581-136 73
Banvägen 18, Lindesberg

Linde Sushi Japansk & Wok
Kristinavägen 31D, Lindesberg

Lindesbergs Stadshotell
Tfn: 0581-124 50
Kungsgatan 24, Lindesberg
www.lindesbergsstadshotell.se

Restaurang Bergsmannen
Tfn: 0581-841 39
Ishockeygatan 3, Lindesberg

Restaurang China Garden
Tfn: 0581-105 65
Kristinavägen 51, Lindesberg

Restaurang & Pub Fenix
Tfn: 073-987 53 75
Kungsgatan 21, Lindesberg
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Restaurang Golfbiten*
Tfn: 070-760 40 63
Linde Golfklubb, Dalkarlshyttan
www.golfbiten.se

Salute
Tfn: 0581-106 36
Bytesgatan 17, Lindesberg

Wedevågs Herrgård
Tfn: 076-315 00 00
Hallencreutz väg 1, Vedevåg
www.wedevagsherrgard.se

Wokhouse
Tfn: 0581-61 15 50
Köpmangatan 10, Lindesberg

Grythyttan/Hällefors
Bruksbaren
Tfn: 0591-190 90
Saxhyttevägen, Hällefors
www.hammarnsvagkrog.net

Cornelis i Grythyttan
Tfn: 070-328 46 76
Torget 1, Grythyttan  
www.cornelis.in

Grythyttans Gästgivaregård
Tfn: 0591-633 00
Prästgatan 2, Grythyttan
www.grythyttansgastgivaregard.se

Hammarns Vägkrog
Tfn: 0591-190 90
Hammarn, Grythyttan
www.hammarnsvagkrog.net

Kantinen Måltidens Hus
Tfn: 0591-340 40
Sörälgsvägen 4, Grythyttan
www.maltidenshus.com

Loka Brunn
Tfn: 0591-631 00
Loka, Grythyttan
www.lokabrunn.se

Hellefors Herrgård
Tfn: 0591-100 89
Svedbergsvägen 2, Hällefors
www.helleforsherrgard.se

Sikfors Herrgård
Tfn: 0591-151 15
Sikfors, Hällefors
www.sikforsherrgard.se

Kopparberg
Bångbro Herrgård
Tfn: 0580-120 00
Herrgårdsvägen
www.bangbro.se

Golfrestaurangen
Tfn: 0580-410 58
Stjärnfors golfbana

John Scott´s
Tfn: 0580-70 95 80 
Kristineplan, Kopparberg 

Restaurang Akropolis
Tfn: 0580-125 10, 100 91
Bergmästaregatan 2, Kopparberg

Värdshuset Älgen
Tfn: 0580-321 77
Lilläng 101
www.vardshusetalgen.com

*Sommaröppet/Open during summer
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PIZZERIOR & GATUKÖK
Nora
Bergslagsgrillen
Tfn: 0587-137 91
Bergslagsgatan 9, Nora

Pizzeria Babylon
Tfn: 0587-130 30
Kungsgatan 6, Nora
www.babylon-pizzeria.se

Pizzeria 47:an
Tfn: 0587-120 48
Storgatan 11, Nora
www.47an.net

Trattoria Gyttorp
Tfn: 0587-257 77
Gyttorp Centrum, Nora

Lindesberg
Adris Pizzeria
Tfn: 0581-263 35
Kvarnbackavägen 4b, Vedevåg

Björklida Grill
Tfn: 0581-62 05 62
Bergsvägen 49, Fellingsbro

Grillköket
Tfn: 0581-100 74
Molinders väg 2, Lindesberg

Gulds Pizzeria
Tfn: 0581-411 67
Solvägen 2, Guldsmedshyttan

Kalles Pizzeria
Tfn: 0581-402 08
Sveavägen 14, Storå

Kebabhuset
Tfn: 0581-100 70
Kristinavägen 47, Lindesberg

Linde Pizzeria & Restaurang
Tfn: 0581-130 00
Kristinavägen 30, Lindesberg

Nillas pizzeria
Tfn: 0581-305 66
Centralvägen 21, Frövi

Picasso Pizzeria & Restaurang
Tfn: 0581-317 77
Järnvägsgatan 6 , Frövi

Pizzabutik Mona Lisa
Tfn: 0581-621 159
Bergvägen 22, Fellingsbro

Pizzeria Kungen 
Tfn: 0581-406 50
Centrumplan, Storå

Pizzeria Milano
Tfn: 0581-180 01
Järnvägsgatan 2, Lindesberg

Pizzeria Monte Carlo
Tfn: 0581-137 84
Kristinavägen 31, Lindesberg

Pizzeria Mozarella
Tfn: 0581-103 30
Kristinavägen 9, Lindesberg

Pizzeria Svea
Tfn: 0581-306 61
Lövstagatan 14, Frövi

Grythyttan/Hällefors
Pizzans Hus
Tfn: 0591-140 60 
Prästgatan 23, Grythyttan
www.pizzanshus.se

Pizzeria Viking
Tfn: 0591-100 51
Wigelievägen 51, Hällefors

Pizzeria Espana
Tfn: 0591-100 28
Sikforsvägen 18, Hällefors
www.pizzeria-espana.se

Restaurang & Bar Palma Nova
Tfn: 0591-106 66
Schillingvägen 10, Hällefors

Trollsländans Gatukök
Tfn:0591-77 18 18
Holmgrensvägen 30, Hällefors

Kopparberg
Kopparbergs Grillen
Tfn: 0580-100 91
Bergmästaregatan 2, Kopparberg

Zara’s
Tfn: 0580-108 45
Konstmästaregatan 18, Kopparberg
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Här hittar du unika butiker med handplockat 
sortiment och personlig service, en skön 
kontrast till storstadens varuhus. Prome-
nera längs Noras vackra kullerstensgator 
och upplev en svensk trästad med levande 
shopping, gott fika och genuin miljö. Här 
finns mer än du anar.

Välkommen till oss!
www.handlainora.se

Småstadsshoppa 
i mysiga Nora!

Nora Köpmannaförening

1100 hyllmeter böcker, café, 
galleri och bokinstallationer.

 Södra Hyttan i Hjulsjö

Öppet 26 jun-9 aug, lör-sön kl. 10-16
Kulturprogram kl. 14

www.bokloppis.se

För info om våra arrangemang som kan
påverkas av coronarestriktionerna besök

facebook.com/bokloppis

Södra Hyttan firar 20 år med extra öppet 5-6 sept

Skandinaviens största

info@bryggerikrogen.se • Prästgatan 42, Nora 

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

2019
REKOMMENDERAD

www.bryggerikrogen.se  

Nominerade årets  
dryckesupplevelse  
White Guide 2019-20

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

VÄLKOMMEN TILL 
LILLA HOTELLET I NORA

Öppet året om
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NORA
First Camp Nora-Bergslagen***
Tfn: 0587-123 61, 0771-10 12 00
Nora
www.firstcamp.se

Grecksåsars bygdegård
Tfn: 0587-710 11, 0730-650 123
Grecksåsar, Nora
www.greksasar.org

Gustavsbergs Naturistcamping
Tfn: 073-642 52 82
Nora
www.gustavsbergscamping.com

Hotellet Dalkarlsberg
Tfn: 076- 855 91 68 
Dalkarlsberg, Nora 
www.hotelletdalkarlsberg.com

Kalle Kamel B&B
Tfn: 070-622 05 17
Gamla Viker, Gyttorp
www.kallekamel.se

Kungsgatan B&B
Tfn: 070-622 05 17 (kvällstid)
Kungsgatan 36 H, Nora

Lilla Hotellet
Tfn: 0587-154 00
Rådstugugatan 14, Nora
www.lillahotelletnora.se

Nora Golfklubb
Tfn: 0587-120 00
www.noragolfklubb.com

Nora Stadshotell
Tfn: 0587-31 14 35
Rådstugugatan 21, Nora
www.norastadshotell.se

Nora Tåghem 
Tfn: 0587-146 76
Järnvägsgatan, Nora
www.norataghem.se

Nyhyttans Kurort
Tfn: 0587-871 00
Nyhyttan, Nora
www.nyhyttanskurort.se

Ramshyttans Hästgård
Tfn: 019-28 40 33, 072-200 91 87
Ramshyttan, Nora
www.ramshyttanhorsefarm.se

Ramshyttans B&B
Tfn: 070-665 27 60
Ramshyttan, Nora
www.ramshyttan.eu

Skrekarhytte Herrgård B&B
Tfn: 070-372 00 68
Skrekarhyttan 305, Gyttorp

Solnäs B&B 
Tfn: 0709-18 20 51(kvällstid) 
Rådstugugatan 57, Nora

Stugor Lillebo 
Tfn: 0708-465 300 
Parkgatan 3, Nora 
www.lillebo-nora.se

Boende
Accomodation Unterkufte
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Söderlånggatan B&B
Tfn: 0587-31 11 37
Söderlånggatan 13, Nora

Tallåsens B&B
Tfn: 073-957 28 33
Dalviksvägen, Nora
www.tallasen.se

Åkerby Herrgård & STF Hotell
Tfn: 0587-912 10
Åkerby, Nora
www.akerbyherrgard.se

50-talslägenheter
Tfn: 076-119 71 70
Torget, Gyttorp

LINDESBERG
Bergsgården hotell & konferens
Tfn: 0581-41500, 070-33 00 928
Bergsgården, Guldsmedshyttan
www.bergsgardenhotell.se

Bläckhornets rum
Tfn: 073-994 99 68
Fornbohyttan 108, Lindesberg
www.blackhornetsrum.se

Finnåkers Kursgård
Tfn: 0581-62 60 00
Fellingsbro
www.finnaker.se

Fritidsbyn
Tfn: 073-089 36 56
Fotbollsgatan 11, Lindesberg

Grindhammaren
Tfn: 073-681 83 29
Grindhammarsv. 10, Ramsberg
grindhammaren.wordpress.com

Gröna Ånäs B&B
Tfn: 0580-300 30
Östra Löa 430, Kopparberg
www.gronaanas.se

Caravan Club Gusselby Annorlunda***
Tfn: 0581-502 40, 070-717 63 63
Gusselby, Lindesberg
www.caravanclub.se

Klotens Fritidsby
Tfn: 0580-883 00
Kloten, Kopparberg
www.kloten.nu

Pankovikens Camping 
& Vandrarhem Klotenlägret
Tfn: 072-228 76 23, 073-081 10 32
Kloten, Kopparberg
www.kloten.se

Kåfalla Herrgård
Tfn: 0581-930 65, 070-522 59 98
Kåfalla Herrgård 306, Lindesberg
www.kafalla.com

Lindesbergs Hotell & Stugby 
Tfn: 0581-870 50, 0581-870 55
Jungfruhagsvägen, Lindesberg
www.lindesbergshotell.se

Lindesbergs GK/Camping
Tfn: 0581-870 50
Svarttjärnsvägen 6, Lindesberg
www.lindesbergsgk.se

Lindesbergs Stadshotell/Vandrarhem
Tfn: 0581-124 50
Kungsgatan 24, Lindesberg
www.lindesbergsstadshotell.se

Lindevillan 
Tfn: 070-227 72 46
Kristinavägen 38, Lindesberg

Nybergets vandrarhem
Tfn: 070-579 86 96
Nyberget, Storå

Perssons Magasin B&B
Tfn: 0580-300 00
Västra Löa, Kopparberg
www.perssonsmagasin.se

Prästryggens Camping**
Tfn: 0581-300 43, 073-992 91 15
Prästryggen, Frövi
www.prastryggenscamping.se

Stripa Grufpensionat
Tfn: 073-814 49 96
Malmvägen 6, Guldsmedshyttan

The Wilderness Lodge
Tfn: 073-035 0075, 070-255 19 84
Kloten, Kopparberg
www.wildernesslodge.se

Uskavi***
Tfn: 0587-33 00 25
Tre sjöars väg, Nora
www.uskavi.se
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Tfn. 0581-62 60 00
www.finnaker.se

Finnåkers kursgård
som hemma fast bättre

HOTELL, VANDRARHEM, 
KANOTER, BAD & GRILLPLATS

Välkommen till
Siggebohyttan bergsmansgård 
10 juni–16 augusti

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

Öppet dagligen kl 11.00–17.00 
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Vandrarhemmet Bullefanten
Tfn: 0581-376 74, 0581-372 09
Koltorpsvägen, Frövi
www.froviforsmuseet.com

Vretens kursgård
Tfn: 0587-33 01 78
Öskevik, Nora
www.vreten.org

Wedevågs Herrgård
Tfn: 076-315 00 00
Hallencreutz väg 1, Vedevåg
www.wedevagsherrgard.se

Ölsjöbadets Camping*
Tfn: 070- 999 01 37
Ölsjövägen 2, Ramsberg
www.ramsberg.se

GRYTHYTTAN
HÄLLEFORS
B&B i ladan på Göransgården
Tfn: 076-779 19 59, 072-209 87 74
Lilla Havsjön, Bredsjö Hällefors

Bredsjö Gårdsboende
Tfn: 0587-610 20, 0735-11 74 66
Bredsjö, Hällefors
www.bredsjobla.se

Herrgården i Grythyttan
Tfn: 070-587 00 00
Grythyttan
www.herrgardenigrythyttan.se

Grythyttans Gästgivaregård
Tfn: 0591-633 00
Prästgatan 2, Grythyttan
www.grythyttansgastgivaregard.se

Hellefors Herrgård
Tfn: 0591-100 89
Svedbergsvägen 2, Hällefors
www.helleforsherrgard.se

Lantliv Hjulsjö, naturcamping
Tfn: 070-301 85 15
Hjulsjö, Hällefors

Loka Brunn 
& Loka Brunn STF Vandrarhem
Tfn: 0591-631 00
Grythyttan
www.lokabrunn.se

MTB Hjulsjö camping/ställplats
Tfn: 070-456 21 19, 072-222 25 10
Motionscentret Hjulsjö, Hällefors
www.mtbhjulsjo.se

Sikfors Herrgård
Tfn: 0591-151 15
Sikfors, Hällefors
www.sikforsherrgard.se

Skogsbrynet B&B
Tfn: 0735-95 02 47, 0702-16 62 32
Bredsjö, Hällefors
www.bredsjonyaherrgard.se

Hällefors Vandrarhem &
Kanotcenter Älghornet
Tfn: 0591-130 00
Saxhyttevägen 2, Hällefors
www.halleforsvandrarhem.com

Sörälgens Camping**
Tfn: 0591-151 50
Sörälgen, Hällefors
www.soralgenscamping.se

Trillkotthedens naturcamp
Tfn: 070-646 34 12
Sävsjön, Hällefors

KOPPARBERG
Bångbro Herrgård
Tfn: 0580-120 00
Herrgårdsv, Bångbro
www.bangbro.se
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Elgfall B&B
Tfn: 0580-109 73
Älgfall, Kopparberg
www.elgfall.se

Finngården Rikkenstorp
Tfn: 0240-66 23 94
Rikkenstorp 1, Grängesberg
www.rikkenstorp.se

Jan-Ols Gården B&B
Tfn: 070-644 21 26
Fäbobacken 501, Grängesberg
www.janolsgarden.se

Lundsängsgård
Tfn: 070-26 806 02
Kopparberg
www.lundsangsgard.se

Rikkenstorps Stugor
Tfn: 0240-66 23 51, 070-553 59 48
Rikkenstorp, Kopparberg
www.rikkenstorp.se

Silverhöjdens Camping***
Tfn: 0240-66 23 99
Silverhöjden 110, Grängesberg

Ställbergs Rökeri
Tfn 0580-212 07, 073-078 40 84
Östra Kumlan, Ställberg

STÄLLPLATSER

Bergsgården, Guldsmedshyttan
Ställplats med el.
www.bergsgardenhotell.se

Grythyttan
Enkel ställplats. Ingen service.
Hammargatan/Smedsgatan

Hällefors
Enkel ställplats. Ingen service.
Sikforsvägen/Bjässevägen      

Hällefors vandrarhem och kanotcenter
Ställplats med service och el. Avgift.
Saxhyttevägen 2, Hällefors
www.halleforsvandrarhem.com

Hjulsjö
Ställplats med service och el. Avgift.
Hjulsjö 38, Hällefors
www.mtbhjulsjo.se

Lindesberg citycamping
Ställplats med service, ingen el. Avgift.
Ljungfruhagsvägen 2, Lindesberg

Löa Hytta 
Ställplats med service och el. Avgift.
Löa, Kopparberg 
www.loaby.se

Nora Skojarbacken
Ställplats med service och el. Avgift.
Tivoligatan (Skojarbacken), Nora 
www.firstcamp.se

Nora Golfklubb
Ställplats med service och el. Avgift.
Östra Sund 110, Nora 
www.noragolfklubb.com

Kopparberg Macken/Din-X
Ställplats med service och el. Avgift.
Bergmästaregatan 14, Kopparberg 
Tfn: 0580-71300
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Sommaröppet 29 juni - 9 augusti 
Camping, båtuthyrning, fiskekort, bad,  
rum med självhushåll (året runt), café. 

Kulturprogram 7 juli och 5 aug. 
Olika utställare 2 juli - 5 aug. 
Stor loppmarknad på logen. 

Alkoholfri miljö.

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

Vreten vid Fåsjöns strand

Hyr hus i centrala Nora 
Lillebo 4 bäddar och Grindstugan 6 bäddar.  

Delad trädgård och fullt utrustade kök. 
www.lillebo-nora.se

Leksaker, pussel, böcker mm
på temat Djur & Natur.
Honung, choklad.
Aktiviteter och djur på gården.

Välkommen till

Åshyttan Siggegården 331, Nora 
(Busshpl Ås skola, 7 min prom) 

Tfn: 0708-782 692          
www.djurtema.se

Öppet mån–fre 10–18 lör–sön 11–15
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Älskar du loppis, vintage och gamla saker? 
Då är Bergslagens loppishelg ett måste – i 
städer, byar och längs småvägar finns butiker och 
bodar att utforska. Förra sommarens succé är 
tillbaka och utbudet är så stort så att du kanske 
måste boka in båda dagarna.
Karta och info finns på www.bergslagen.se

Bergslagens 
Loppishelg 
11–12 juli
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e-post: hakan.ceder@bergslagen.se
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Det blir ingen vanlig sommar i år.
Tack för att du hälsar på oss i Bergslagen. En sommar som vi alla kommer att uppleva och minnas som 
en mycket ovanlig period. Flera av våra större evenemang är framflyttade till nästa år. Besöksmålen 
kan få förändrade öppettider och serviceutbudet hos bergslagens alla caféer och matställen anpassas 
efter gällande direktiv från Folkhälsomyndigheten m.fl. Sedan är det vår roll som medmänniskor att vara 
aktsamma och lyhörda för de råd vi får. 

Vi som destination kommer att göra allt vi kan för att ni ska få en trivsam stund här i vårt Bergslagen. Vår 
förhoppning är att denna gästguide kan göra din korta eller långa vistelse hos oss så bra som möjligt. 
Vill ni ha mer inspiration eller information så besök gärna en av våra fyra turistbyråer.

Välkommen till Bergslagen! 
Håkan Ceder / Destinationsansvarig
hakan.ceder@nora.se 

Under familjeveckan har vi samlat lite extra skojiga 
utflykter och aktiviteter för barn och familjer. 
Vissa är helt kostnadsfria och andra har en lägre 
prislapp än vanligt. Vissa är bara att besöka och 
andra måste förbokas. Några aktiviteter erbjuds 
varje dag och andra sker på bestämda dagar. 
Program och info finns på www.bergslagen.se

Bergslagens 
Familjevecka 
29 juni–5 juli
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Vill du få tips och idéer inför ditt besök eller när du redan är här? Fråga oss!
Hos oss finns broschyrer från Bergslagen och destinationer i Sverige. Gratis wifi.

Lindesbergs Turistbyrå
Järnvägsgatan 2a
Tfn: +46 (0)581-811 70 
turistinfo@lindesberg.se

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

Fråga turistbyrån

@ibergslagen
facebook.com/ibergslagen

info@bergslagen.se
www.bergslagen.se

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

Kopparbergs Turistbyrå
Gruvstugetorget
Tfn: +46 (0)580-805 55 
turism@ljusnarsberg.se


