VILL DU
ETABLERA
DITT FÖRETAG
PÅ OMRÅDET?
Kontakta:
Framtidsbruket
0157-430160

B

ruket i Hälleforsnäs
grundades år 1659 för
gjutning av kanoner. På
1800-talet, när familjen Celsing
tagit över, växte gjuteriet till en
modern industri och samhället
danades. Det var också under
Celsings tid som samhället fick
järnväg.
Den gamla bruksmiljön har fått
ett lyft och den genuina känslan
har behållits med originalglas,
tegelväggar och rå betong i
kontrast till den design som nu
präglar området. Nu är området
mitt i en utveckling, där lokalproducerad mat, konst och kultur
står i fokus. Med fin natur så nära,
blir Bruket en helhetsupplevelse
utöver det vanliga.
Välkommen till Sörmlands hjärta!

FLENS TURISM PÅ BRUKET
Gjutmästarebacken 1, Hälleforsnäs
+46 (0)157-43 09 96 | turism@flen.se
visitflen.se

ATELJEERNA

Välkommen att besöka enskild konstnär eller oss alla
fyra tillsammans. Kaarin
Bonde Jenssen, skulptur,
Inger-Linnea Carlsson,
måleri, Inger Hahn-Redin,
skulptur, Gunnar Carl
Nilsson, skulptur.
visitflen.se

KONSTGALLERIET

Visar aktuell, samtida och
kvalitativ konst året om.
Anordnar kulturlördagar
med visningar och föredrag.
En mötesplats för kultur.
flen.se/uppleva-gora/kultur

BRUKSSJÖN – MAGISK OCH SLÅENDE

Trolsk våtmark kan beundras från en 4 km lång slinga
som anses vara Sörmlandsledens bästa handikappanpassade motionsstig. Välbesökt av både vandrare och
fingångare. Brukssjön, en magnifik plats för fotografer,
här upplevs årets alla skiftningar med knopp och
fågelsång, i sprakande grönt, höstlöv i bländande rött
och orange och det krispigt vita. Här finns både
vindskydd och dass.
visitflen.se

BRUKSRESTAURANGEN

JÜRSS MEJERI

Generösa och kreativt
mixade menyer. Måltiderna
tillagas med råvaror från
lokala producenter.
Konferenser och evenemang
skräddarsys. Begränsningarna är ytterst få.
axellent.se

Vi gör exklusiva prisbelönta
ostar på ekologisk mjölk
från sörmländska gårdar.
Vi ystar hantverksmässigt
och säljer osten i vår egen
butik och webbshop. Hos
oss kan du också lära dig
hantverket från grunden.
jurssmejeri.se

HÖGTORP GÅRD

GJUTERIMUSEET

FLENS TURISM – BRUKET
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Kolhusteatern håller alltid
högsta kavlitet och är en
av de yppersta amatörteatrarna i Sverige.
kolhusteatern.se
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Gjutmästarb

Telling Stories säljer
inredning med indisk och
industriell touch.
tellingstories.se
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En rolig upplevelse för stora
och små med klättring,
balansgång och zipline.
visitflen.se
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ÄVENTYRSBANAN

Vi är bolaget med ett
samhällsengagemang!
Vi renoverar cyklar och ger
dem en andra chans att
komma ut i kretsloppet.
cykelatervinning.com
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CYKELÅTERVINNING

Självklart ser vi till att bjuda på massor av inspiration
och tips på smultronställen i Sörmlands hjärta.
Evenemang, aktiviteter och aktuell information. Vår
butik är fylld med bruksprodukter, föremål och böcker
av lokala hantverkare och författare. Kanotuthyrning,
biljettförsäljning och service kring Brukets ställplatser.
visitflen.se

Fle

Vi producerar unika, prisbelönta delikatesser av vilda
växter och svamp från den
egna certifierade marken.
Vi ökar mångfalden, plockar
hållbart och tillverkar rena
smaker hantverksmässigt
utan kemikalier. Vi erbjuder
även vilda växtvandringar.
hogtorp.se

Brukets spännande industrihistoria. I en permanent
utställning kan du också
uppleva Hälleforsnäs
välkända bandyepok. Vi
erbjuder guidade visningar
och dagliga enskilda besök.
gjuterimuseum.se
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1. Ditt o Datt, 2. Hälleforsnäs Tandvård, 3. Sagolikt,
4. Kvist Tapetserarverkstad, 5. Coop, Theas Fotvård,
Mobilservice, Frk Larssons Café, 6. Folkets hus, Fritidsgården,
7. Hälleforsnäs kyrka, 8. Hälleforsnäs Livs, Maestro Pizzeria

PADELBANA

Spela Padel på Bruket!
Boka på vår webbsida:
brukspadel.se

