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Lederna
som
tar oss ut i naturen

Naturkartan
Katrineholm

Naturkartan är din guide till naturen. Här får du information om
vandring, naturreservat, bad, naturupplevelser, löpning, utegym,
fågelskådning m.m. i Katrineholm. Naturkartan kan du ladda
ned som en app i din telefon.
WWW.NATURKARTAN.SE/
KATRINEHOLM

Flens-Appen

Markerade leder gör det lätt att ta sig ut i den vackra sörmländska naturen. Färdsättet
väljer du själv. Du kan vandra på Sörmlandsleden, cykla, paddla eller rida. Flera av våra
leder visar upp några av våra vackraste smultronställen.

Kanotleder

Kanotleden Ändebol – Nyköping
är 9,5 mil lång. Den börjar i Ändebol och går medströms ända ner
till Nyköping. I Sörmland finns
18 kanotleder varav åtta stycken
utgår från Skebokvarn.
SKEBOKVARN: Här kan du börja
din paddling direkt från bryggan eller
bli skjutsad till din startplats. Från
Skebokvarn utgår inte mindre än åtta
kanotleder. Här finns även ett vandrarhem, en cafeteria och försäljning av
kanoter och tillbehör.
DJULÖ: Hyra kanadensare och
kajaker samt all den utrustning du
behöver för en lyckad tur. Du kan även
få utkörning till lämplig startplats.
FISKEBODA: Här kan du hyra roddbåt och kanot. Du kan även hyra stand
up paddleboard.

SKEBOCANOE.SE
DJULOCAMPING.SE
BARNENSO.SE/UTHYRNING/CAMPING
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Ridleder

Ridled Sörmland, närmare 40 mil av slingrande vägar genom det vackra landskapet, är
markerade med lila pilar och går längs bra ridvägar i omväxlande terräng genom hela länet.
RIDLEDEN.SE

Cykelleder
NÄCKROSLEDEN går på krokiga vägar med gles
trafik genom hela Sörmland och är 70 mil lång.
DJULÖLEDEN startar i Fiskeboda vid Hjälmaren, är
14 mil lång och går i mål vid Virå bruk i Kolmården.
naturkartan.se/katrineholm.
SVERIGELEDEN Totalt är leden närmare 260 mil
med en sträckning från Karesuando till Helsingborg.
www.svenska-cykelsallskapet.se/attachments/File/
sveledbild.pdf
MED CYKEL RUNT HJÄLMAREN Ta en cykeltur
runt Sveriges fjärde största sjö och njut av landskapet! Välj en egen väg eller följ Näckrosleden genom
Fiskeboda mot Eskilstuna. visitkatrineholm.se,
visithjalmaren.se

Det finns alla möjligheter till fina
naturupplevelser, vare sig det är
till fots, på vatten, cykel eller på
hästryggen. Se gärna till att träffas
utomhus och varför inte upptäcka
våra fina omgivningar. Använd
gärna våra kartor via länken
nedan, eller testa att skanna
QR-koden för att få upp kartan
direkt i mobilen.
https://arcg.is/0iSTPb

Sörmlandsleden

Sörmlandsleden är närmare 100
mil lång och en av Sveriges längsta
natur- och kulturvandringsleder.
KATRINEHOLMSETAPPEN:

Du kan göra ett vägval. Antingen
fortsätter du på etapp 27 av Sörmlandsleden. Eller så väljer du att
vandra Katrineholmsetappen som
är en avstickare på cirka 4,5 kilometer och som tar dig genom de
centrala delarna av Katrineholm.
Katrineholmsetappen börjar vid
Djulö och avslutas vid infarten till
Katrineholm vid riksväg 57. Där
tar sedan Sörmlandsledens etapp
26 vid. Passa gärna på att upptäcka mer av Katrineholm under
din vandring längs med Katrineholmsetappen.
SORMLANDSLEDEN.SE

Upplev våra slott
och herrgårdar
Närheten till Stockholm är en av anledningarna till att
Sörmland har många slott och herrgårdar. Godsägarna
tillhörde adeln, de var ofta militärer eller höga ämbetsmän och närheten till huvudstaden var en nödvändighet.
I vår del av Sörmland är fler av slotten i dag öppna för
allmänheten och väl värda att besöka. Som besökare eller
som konferensgäst.

HEDENLUNDA SLOTT

Slottet erbjuder weekendpaket med
spa, slottsbröllop och konferenser utöver
det vanliga samt dagspa-paket i magisk
slottsmiljö.
HEDENLUNDASLOTT.SE

STORA DJULÖ HERRGÅRD

Herrgård med café, festvåning och möten
intill Djulösjön.
STORADJULO.SE

DUFWEHOLMS HERRGÅRD

Dufweholms Herrgård är ett romantiskt
herrgårdshotell beläget strax utanför
Katrineholm. På herrgården blandas den
dåtida charmen med dagens standard
så att ni kan njuta av er weekend eller
vistelse till fullo.
DUFWEHOLM.SE

BECKERSHOFS HERRGÅRD

För den som söker ett avskilt, exklusivt
boende i en naturskön miljö öppnar
Beckershof enastående möjligheter. Herrgården är belägen på en udde vid sjön
Tisnaren i en naturskön del av Sörmland.
BECKERSHOF.SE

ERICSBERGS SLOTT

Slottet är ett av de förnämsta barockslotten i Sverige och ett av landets största
gods. Parken består av flera sevärda delar
som barockparken och landskapsparken.
Här finns även en av Sveriges största
häcklabyrinter. Besök Ericsberg med sina
unika miljöer.
ERICSBERG.SE

SPARREHOLMS SLOTT

Vid Sparreholms slott, museer & hästcenter finner du unikt gästboende och
utvecklande upplevelser kopplade till
museer och slottets hästcenter. Allt i
vacker, vilsam och exklusiv sörmländsk
kulturmiljö.
SPARREHOLMSSLOTT.COM

JULITA GÅRD

Julita gård – ett levande storgods – är
ett bevarat storgods från 1900-talets
början vackert belägen vid sjön Öljaren
utanför Katrineholm. Njut av parken och
trädgårdarna.
NORDISKAMUSEET.SE/JULITA

ROCKELSTAD SLOTT

YXTAHOLMS SLOTT

ROCKELSTAD.SE

YXTAHOLMSSLOTT.SE

Rockelstad Slott är en herrgård vid sjön
Båven. Slott och flyglar används för events
som bröllop, fest och konferens.

Slottet är inbäddat i idyllisk grönska på
en egen ö i Yxtasjön. Tillfälligt stängt för
renovering.
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Gör en utflykt längs väg 52
Gör en dagsutflykt med utgångspunkt från
väg 52 från Katrineholm söderut. Här finner
du slott och gårdar men också restauranger
och caféer som erbjuder mat och fika gjorda
på närodlade bär och grönsaker. Här bjuder
Sörmland på sitt bästa.

Ericsbergs slott med
sina unika miljöer

Slottet är ett av de förnämsta barockslotten i Sverige och ett av landets
största gods. Parken består av flera sevärda delar såsom barockparken och
landskapsparken. Här finns även en av Sveriges största häcklabyrinter.
Ericsberg har unika miljöer. För grupper/konferenser är det öppet året om,
för enskilda är caféet, slottsbutiken och parken öppet enligt hemsidan.

En runda
golf hör
sommaren till

Katrineholms Golfklubb har en modern och
utmanande golfbana med 27 hål som sträcker sig genom parklandskap, skog och längs
med vatten i vacker sörmländsk natur. Här
finns även en komplett shop och restaurang
med fullständiga rättigheter.
KATRINEHOLMSGOLF.SE

ERICSBERG.SE

Vrå

stenåldersby

Få en glimt av hur människor
i Sörmland levde för 6000 år
sedan. Besök fornlämningen
och den rekonstruerade fornbyn. Vrå Stenåldersby är alltid
öppen.
VISITKATRINEHOLM.SE

Ändebols gård
Gårdsbutik, café,
kök och bageri

Ändebols gård gör ekologisk mat
som är god för dig och bra för jorden. Mat som smakar gott på mer än
ett sätt. Välkommen hit för att fylla
matkassen, äta en lunch från gårdsköket eller ta en fika. Här bakas
eget kalljäst surdegsbröd, kakor och
bullar.
ANDEBOLSGARD.SE
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Plocka
jordgubbar
– ett klassiskt
sommarnöje

Vid Mariebergs säteri i
Björkvik kan man plocka
jordgubbar, hallon och
saskatoons på gårdens fina
självplock. Plocka solrosor beroende på säsong. I
Cafémagasinet kan man fika
i lugn och mysig miljö.
SJALVPLOCK.SE

Ingvaldstorps
trädgårdsodling

På Ingvaldstorps trädgårds
odling hittar du allt för din
trädgård. Från träd, buskar, trädgårdstillbehör till
krukväxter och snittblommor. Dessutom finns en stor
presentavdelning med krukor,
prydnadssaker, lampor m.fl.
inredningsdetaljer.
Här finns även butiken
Häst & Fritid med brett sortiment till ryttaren, hästen,
hunden och katten. Butiken Fina Ting pryds med möbler och en
mängd inredning. På Barbros Café kan du ta en avkopplande fikapaus eller lättare lunch i en mysig miljö.
INGVALDSTORP.SE

Strandviks blommor
En genuin handelsträdgård från 1946. En plats att
inspireras med stort sortiment av blommor, växter
och inredning.
FACEBOOK STRANDVIKS BLOMMOR

Ängby gård

Bjärsäterstorp

Ängby gård vid Glindran, Björkvik, är en levande bondgård
med lamm, hästar, kor, alpackor, höns, katter och hundar.
I gårdsbutiken kan du handla lammkött, nötkött, lammskinn, pälsprodukter, hembakat bröd, samt ullhantverk.
Allt producerat på gården.
I caféet kan du ta en fika med gott hembakat bröd. Här
finns också en stor loppis där du kan göra fina fynd.

Bjärsäterstorp ligger inte långt från Björkvik på vägen mot
Strångsjö. På gården finns flera verksamheter. Lantbruket,
med växtodling och djurhållning, drivs efter KRAVS regler
för ekologisk odling. Lamm- och fårskinnen vidareförädlas
och säljs på gården.
En av flyglarna har rustats och gården erbjuder Bed &
Breakfast med fyra bäddar, kök och badrum i lantlig miljö.

En levande bondgård

ANGBYULL.SNABBER.SE

med lammproduktion och B & B

BJARSATERSTORP.SE
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Besöksmål med det lilla speciella
Reijmyre Glasbruk

Besök Reijmyre Glasbruk, se glasblåsning och fynda i
fabriksbutiken.
REIJMYRE.SE

Kvinnliga
Medborgarskolan
vid Fogelstad

En utställning om Kvinnliga Medborgarskolan, som verkade
1925–1954, finns i gamla mejeriet vid Fogelstad i Julita.
Öppet lördag och söndag under juni-augusti 13.00 – 16.00.
Midsommardagen stängd. Bokade grupper även andra tider
efter kontakt med Ebba Johannesson 073-700 92 48.
FOGELSTAD.ORG

Julita gård – ett
levande storgods

Julita gård är ett bevarat storgods från 1900-talets början
vackert belägen vid sjön Öljaren utanför Katrineholm. Njut
av park och trädgårdar året runt.

Besök våra
kyrkor
Utforska gärna våra vackra
kyrkor och kyrkogårdar.
Besök vår hemsida för
aktuella händelser.
SVENSKAKYRKAN.SE

NORDISKAMUSEET.SE/JULITA

Tunnbinderiet Thorslundkagge

I Högsjö driver Sveriges ende tunnbindmästare Johan Thorslund tunnbinderiet Thorslundkagge.
Här finns museet Ekliggarnas Sal och fabriksbutik med stor sortering för både trädgård och dryckeslagring. Information om visningar, event och öppettider finns på hemsidan.
KAGGE.COM
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Shop till you drop...

Shopping i
Katrineholm
och Flen

Du som är intresserad av shopping hittar det
mesta i våra kommuner. Från centrumhandel
i små mysiga butiker med unikt sortiment till
handel i outlet-butiker med förmånliga priser
och stort utbud. De flesta av de större affärskedjorna är representerade i floran av butiker.
VISITKATRINEHOLM.SE VISITFLEN.SE

Vingåkers Factory Outlet

Sveriges största outlet för märkeskläder
I Vingåker finns Vingåkers Factory Outlet – Sveriges största outlet för
märkeskläder med upp till 70% lägre pris. I den 7 000 kvm stora butiks
lokalen hittar du märkeskläder till hela familjen. Här finns 15 000 kosty
mer i 70 olika storlekar, en stor damavdelning, en jeansavdelning, en
sportavdelning, en barnavdelning och en skoavdelning.
VFO.SE

7

Ta en sväng på
och passa på att göra några avstickare ...

55:an

Mellösa

Floda Kyrka

Floda kyrka, som invigdes 1888, torde
vara en av landets mäktigaste landsorts
kyrkor och har liknats vid en pittoresk
katedral. I socknens centrum fanns kyrkan och till kyrkomiljön hörde socken
stuga, skola, fattighus, sockenmagasin
och prästgård. Floda kyrka har många
musikevenemang året runt.

SVENSKAKYRKAN.SE/KATRINEHOLMSBYGDEN

Mellösa är beläget i en vacker och
mycket gammal kulturbygd. Vid Mellösa
kyrka ligger den välbevarade kyrkbyn,
en liten bybildning som har Bullerby
karaktär. Det var i Mellösa man fann det äldsta
hjulet i Sverige – från
400-talet e Kr. Oxdragna
kärror fanns säkerligen
tidigare, men Mellösa
hjulet är det äldsta som bevarats in i vår
tid. Numera finns det att beskåda på
Länsmuseet i Nyköping.

Mellösa
Prylmarknad

Försäljning av nya och begagnade varor
i den före detta snickerifabriken är
ett uppskattat utflyktsmål för många
fyndletare.
MELLOSAPRYLMARKNAD.SE

5 tips till dig
som blir
fikasugen
eller lite
småhungrig
på resan
1.

FRIDHEMS KAFFESTUGA,
Trestjärnigt KRAV-certifierad småskalig ekologisk kaffestuga i genuin
1800-tals miljö med grönskande
trädgård. Här serveras smörgåsar
gjorda på plats, sallad, bakverk och
glass. I samarbete med Älvesta
gård finns en gårdsbutik med
ekologiskt närproducerat kött
samt produkter från närliggande
producenter.
FRIDHEMSKAFFESTUGA.SE

2.

RESTAURANG & CAFÉ LIDA
GÅRD, Här äter och fikar du hemlagat och hembakat på svenska
lokala råvaror. I butiken hittar du
dina favoriter till hästen, hunden,
hemmet, jakten, festen och fritiden.
Vandra Sörmlandsleden, promenera Lidarundan och besök gravfältet som finns precis utanför. För
barnen står alltid dörren öppen till
snickarboa och vår naturpark.
LIDAGARDFLEN.SE

Harpsund
En oas mitt i stan

Hembygdsgården Thuleparken ligger
centralt i Flen. Här bjuds på kulturella
upplevelser och intressanta möten. De
gamla byggnaderna som är hitflyttade
från trakterna runt Flen, visar hur vi
levde på 1700- och 1800-talen.

Strax utanför Mellösa ligger även
statsministerresidenset Harpsund. Hit
har vårt lands regerande statsministrar
tagit med många framstående ledare
och politiker från andra länder. Bli inte
förvånad om du här på landsbygden
skulle se en och annan känd person. Vid
Harpsund kan man promenera i omgivningen strax utanför parken och se den
berömda harpsundsekan.

3.

HOTELL-GÄSTGIVERI LOFTET,
Loftet ligger i centrala Flen och
har nära till både natur och sjöar.
Välkomna till Restaurang Loftet
med varierad lunchmeny.
LOFTET.SE

4.

TEATER KLÄMMAN vid Fridals
gård i Mellösa, mitt på Sörmlandsledens etapp 23:1, konsert-/
teaterlokal och restaurang med
fullständiga rättigheter. Aktuellt
program på hemsidan.
TEATERKLAMMAN.SE

Stenhammar slott

Stenhammar slott ligger högt beläget i
ekbackarna vid sjön Valdemaren. Efter en donation blev svenska staten ägare till egendomen. Den arrenderas sedan 1965 av HM Kung
Carl XVI Gustaf. Slottet och parken är privat
område och inte tillgängligt för allmänheten.
Vandra gärna på den populära och vackra
vandringsslingan Lidarundan som går genom
ekhagarna, förbi slottet och runt Gårdssjön.
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5.

GRINDA GÅRDSGLASS OCH
CAFÉ Välsmakande gårdsglass.
Här finns närproducerat i hyllorna
och glass i stora lass. Självplock
av solrosor. Padel- och squashhall
hösten -21
GRINDAGARDSGLASS.SE

Besök

Bruket
i Hälleforsnäs

Den gamla bruksmiljön i Hällefors
näs 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, handel, konst och kultur står
i fokus. Här finns ställplatser och
kanotuthyrning. Upplev de vackra
omgivningarna.

BRUKSSJÖN
– MAGISK OCH SLÅENDE

Vandra på spänger i trolsk våtmark på 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

CYKELÅTERVINNING

Vi är bolaget med ett samhällsengagemang! Vi renoverar cyklar och ger dem en
andra chans att komma ut i kretsloppet.
Även försäljning av cyklar.
CYKELATERVINNING.COM

HÖGTORP GÅRD

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

GJUTERIMUSEET

Brukets spännande industrihistoria. I en
permanent utställning kan du också uppleva Hälleforsnäs välkända bandyepok. Vi
erbjuder guidade visningar och dagliga
enskilda besök.
GJUTERIMUSEUM.SE

BRUKSRESTAURANGEN
OCH PIZZERIA
FEMHUNDRA GRADER

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

ATELJÉERNA

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

TELLING STORIES

Telling Stories säljer inredning med indisk
och industriell touch.

JÜRSS MEJERI

TELLINGSTORIES.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

ÄVENTYRSBANAN

En rolig upplevelse för stora och små
med klättring, balansgång och zipline.
Grillplats i anslutning till området.

KOLHUSTEATERN

PADELBANA

KOLHUSTEATERN.SE

VISITFLEN.SE

Kolhusteatern håller alltid högsta kvalitet
och är en av de yppersta amatörteatrarna
i Sverige.

Spela Padel på Bruket! Boka på vår
webbsida.
BRUKSPADEL.SE
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Sagostigen

– där sagor får liv
Sagostigen vid Hällarens
Gård strax utanför Malmköping är ett fantastiskt sagoland. Utmed stigen finns röda
små stugor med interiörer
från många av de klassiska
sagorna. På området finns en
stor lekpark med hoppslott,
karuseller, studsmattor, lådbilar m.m. Barnteater vissa
tider, café, presentbod, loppis
och lantgårdens djur.
SAGOSTIGEN.SE

Idéfarmen

Vrider och vänder
på tillvaron
Event- och kursgård med kreativa kullerbyttor som skapar
nya möjligheter för kulturkreatörer. Konstrundan i
den egna skulpturparken
ARTfarm förvandlar också
platsen till ett spännande
besöksmål.
IDEFARMEN.SE
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Malmköping har något för alla
Elisabeth Holmberg är Malmköpingsbo
av födsel och ohejdad vana. Hon har
jobbat inom eller i närheten av besöksnäringen i hela sitt liv och vet det mesta om
vad den mysiga och vackra köpingen har
att erbjuda sina besökare.
– Till att börja med ett väldigt bra
gästboende, säger Elisabeth. Både Hotel
Malmköping och Plevnagården erbjuder
trivsamma rum och mat av hög klass
gjord på närodlade råvaror.
Malmköpings Bad & Camping som ligger centralt vid Hosjön erbjuder förutom
camping både stugor och vandrarhem.
Här utdelas höga betyg av gästerna.
Man kan också äta fantastiskt gott på
Malmköpings Wärdshus. Här finns också
ett välbesökt vincafé i flygelbyggnaden
och blir man fikasugen kan man gå till
Café Ottilia eller KaCa’s café, genuint och
hembakt.
Många städer har speciella besöksmål
som man gärna marknadsför. För
Malmköping gäller att hela orten är ett
besöksmål. En flanör hittar många små
pärlor och upprustning av gatorna har
gjort det ännu finare att promenera i
köpingen. Längs Landsvägsgatan finns
många hantverkare och i centrum finns
små specialbutiker med bra utbud.
– Utefter Hosjön går museispårvägen
som är en attraktion. Vid spårvagnsmuse-

et kan man ta en fika och blicka ut över de
gamla vagnarna, berättar Elisabeth.
– Grinda gårdsglass tillverkar glass
i stora lass. Här finns snart också en
nybyggd padelbana och självplock av
solrosor. I gårdsbutiken kan man handla
bland annat nötkött från egen produktion
och färsk mjölk.
Många butiker har fokus på närodlat
och det som säljs håller hög kvalitet.
– Stavtorps gård har en liten ljuvlig
butik där de säljer sina och andra närodlade delikatesser. Utanför butiken säljer
då och då Barbro Gustavsson också sin
sagolika keramik.
Ett annat givet besöksmål är den vackra
hembygdsgården med aktiviteter året
runt.
– Hembygdsgården sköts ideellt av veteranerna och hit kan man alltid komma
sommartid för att koppla av med en egen
fikakorg. Här finns förutom hembygdsmuseum också ett textilmuseum.
– Sedan har vi marknaderna som man
inte får missa, Gammaldags Marknad och
den stora Malmamarken. Bakluckeloppisen uppe på Malmahed är också en stor
attraktion varje sommar. Sörmlandsleden
passerar förbi Plevnahöjden och vintertid
finns Malmabacken för de som vill åka
både alpint och längdåkning i elljusspår
alldeles intill, så här finns verkligen något
för alla, avslutar Elisabeth.

Elin besöker Djulöområdet året runt
Djulöområdet beskrivs ofta som en
oas i Katrineholm. De vackra gångstigarna inbjuder till promenader och
vid Stora Djulö Herrgård kan du äta
mat och fika. Här finns campingplats
med servering och kanotuthyrning,
bangolf, badplats, streetbasketplan,
fotbollsplaner och beachvolley.

Här finns också vandrarhem, 4H-gård,
Djulö växthus och örtagård, friluftsscen och Katrineholms hembygdsmuseum. Det händer alltid något
vid Djulö som är platsen för många
publika arrangemang.
Elin Kannius är en av många Katrineholmare som besöker Djulöområdet
året runt.
– Jag älskar miljön vid Djulö och
att man har vatten åt alla håll. Jag
går ofta promenader med min hund
Astrid och det är fantastiskt att vi har
denna natur runt knuten. Det är nära
till stan men ändå ett eget område som
är gemytligt och mysigt.
Vid Djulö finns det många olika
typer av aktiviteter och varierande verksamheter som erbjuder något för alla.
– Vi går ofta promenader på mysiga
småstigar och ibland passar Astrid på

Djulö Camping

Djulöbadets camping & stugby är en
trevlig, lugn och naturskön familjecamping som har öppet året runt.
Ta ett dopp vid den barnvänliga
stranden, besök 4H-gården eller glid
ljudlöst fram i kanot på de vackra
sjöarna. Uthyrning av kanadensare
samt all den utrustning du behöver
för en lyckad tur sker i receptionen.

att ta en simtur vid hundbadet. Djulö
är perfekt för hela familjen. Det är lätt
att bara stanna till och uppleva området. Barnen älskar att klappa djuren
vid 4H och att leka i lekparken. Ibland
tränar vi vid utegymmet eller njuter
av en glass vid strandkanten. Vårtid är
området rikt på vitsippor och det är
ett oerhört populärt promenadstråk.
På sommaren äter vi gärna lunch eller
besöker musikkvällarna på herrgår-

Stora Djulö
Herrgård

Här ligger porten till Sveriges Lustgård, Katrineholms lunga. Café med
lunchservering och glasscafé intill
sjökanten under sommaren. Salonger, möteslokaler och festvåning för
middagar.

den. På vintern åker vi pulka i området
eller om isen är tjock nog, en skridskotur. Det är fantastiskt att se området från olika vinklar och årstider.
Vart du än går är det vackert, mysigt
och du möts av en trevlig stämning.
Även från sjön är vyn över Djulöområdet fantastisk.
– Jag gillar att suppa (Stand Up
Paddling) och åker gärna bryggbåt
med vänner.

Djulö 4H-gård

På gården finns höns, kaniner, grisar,
får och hästar. Under sommaren
bedrivs lägerverksamhet för barn.
Välkommen in för att njuta en stund
tillsammans med djuren.
4H.SE

STORADJULO.SE

DJULOCAMPING.SE
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Gårdsbutiker

som lockar med läckerheter
och hantverk av hög klass...
Sörmland är för många likvärdigt med högkvalitativ mat. De lokala matproducenterna och förädlarna har i all sin småskalighet bidragit till att ge Sörmland
en tydlig matprägel. Flera av gårdarna som producerar maten har också valt att
öppna egna gårdsbutiker där de säljer inte bara sina egna produkter utan också
andras närodlade produkter, sprungna ur den sörmländska myllan. Här hittar
du närodlat ekologiskt kött, grönsaker, ost, honung, saft, sylt och marmelad från
sörmländska bär. Här hittar du också skinn, ull, garn, blommor samt trädgårds
tillbehör.

Sigridslunds café & handelsbod

Upplev den anrika byggnaden Sigridslunds skola i Årdala socken. Här kan ni stanna till för en lättare lunch eller fika, handla hantverk/inredning, eller varför inte
något gott från handelsboden.
SIGRIDSLUND.SE

Grinda gårdsglass
och café
Välsmakande gårdsglass. Här finns
närproducerat i hyllorna och glass i
stora lass. Padel och squashhall klart
hösten 2021. Självplock av solrosor.
GRINDAGARDSGLASS.SE

Ängby
gårdsbutik & café

Butik, loppis, bageri och café vid
Glindran, Björkvik. Härlig bondgårdsmiljö med djur.
ANGBYULL.SNABBER.SE

Fridhems
kaffestuga

KRAVcertifierad småskalig ekologisk
kaffestuga vid Sköldinge kyrka. Genuin 1800-tals miljö med grönskande
trädgård. Här serveras smörgåsar
tillverkade på plats, sallad, bakverk
och glass. Sommartid kan man
beskåda konstnärers utställningar
under specifika datum. I samarbete
med Älvesta gård finns en gårdsbutik
vid Fridhem med ekologiskt närproducerat kött samt produkter från
närliggande producenter.
FRIDHEMSKAFFESTUGA.SE
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Ändebols Gård,
gårdsbutik, café,
kök och bageri

Måhlarnas
gårdsbutik

ANDEBOLSGARD.SE

MAHLARNASGARDSBUTIK.SE

Här kan du äta ekologisk mat som är
god för dig och bra för jorden. Mat
som smakar gott på mer än ett sätt.
Välkommen hit för att fylla matkassen, äta en lunch från gårdsköket eller ta en fika. Här bakas eget kalljäst
surdegsbröd, kakor och bullar.

På landet mellan Forsa Bruk och
Vingåker vid sjön Tisnaren inspireras vi av Annie Sloans Chalk Paint
som säljs i butiken. Återbruk, design
och inredningsdetaljer finns innanför ladugårdsdörren. Alla kan måla,
boka in dig och kom och prova.

Båvens Musteri

Stavtorp
gårdsbutik
& delikatesser

Stavtorp var en gammal handelsträdgård med bärbuskar, rabarber och
fruktträd, så att göra saft, sylt och
bärdrycker kom naturligt. Stavtorp
musteri producerar även honung och
must. Butiken finns på Kungsgatan
22 i Malmköping.
STAVTORP.NU

På Båvens Musteri i Sparreholm bevaras sommarens och
höstens smaker. Här arbetas
det med endast svenska frukter och bär, helt utan tillsatser
och konserveringsmedel. I
sommar även med café med
utsikt över Båven.
BAVENSMUSTERI.SE

Jürss mejeri

Hos Jürss mejeri vid Bruket
i Hälleforsnäs kan du handla
prisbelönta ostar i alla möjliga
smaker och former. Samtliga
tillverkade på ekologisk mjölk
från sörmländska gårdar. Här
finns även andra lokalproducerade delikatesser.
JURSSMEJERI.SE

Högtorp gård
Stav, Flenmo
byggnadsvård

Säljer köttlådor med KRAV-certifierat Herefordkött. Försäljning sker
hos Flenmo Byggnadsvård i Stav.

Högtorp gårds produkter kännetecknas av rena smaker, innovation och
hög kvalitet. Vilda råvaror och delikatesser från svamp, växter och bär.
Följ gärna med på en smaklig
upptäcktsresa i naturen. Du finner
Högtorps gårds butik vid Bruket i
Hälleforsnäs.
HOGTORP.SE

MARIEST.DYNDNS.BIZ
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Caféer
och
restauranger

Sörmland är en bygd som producerar råvaror av högsta klass, både vad gäller mat
och dryck. Därför finns här mycket att erbjuda den som vill unna sig lite extra när
det gäller kulinariska upplevelser. Gör ett restaurangbesök som också blir en upplevelse. Eller kanske vill du bara ha en kopp kaffe med något gott till.

Fridhems kaffestuga, Sköldinge

KRAVcertifierad småskalig ekologisk kaffestuga i genuin 1800-tals
miljö med grönskande trädgård. Här
serveras smörgåsar producerade
på plats, sallad, bakverk och glass.
Sommartid kan man beskåda konstnärers utställningar under specifika
datum.
FRIDHEMSKAFFESTUGA.SE

Ängby gårdsbutik & café

Butik, loppis, bageri och café vid
Glindran, Björkvik. Härlig bond
gårdsmiljö med djur.
ANGBYULL.SNABBER.SE

Barbros café

Vid Ingvaldstorps trädgårdsodling
kan du ta en avkopplande fikapaus
eller lättare lunch i en mysig miljö
där lantlig atmosfär möter lyxig
design med högt tak och pampiga
kristallkronor.
INGVALDSTORP.SE

Restaurang &
café Lida gård

Här äter du hemlagat och hembakat
på svenska lokala råvaror. Njut av solen på den maffiga verandan, eller ta
en tur genom bokskogen till kungliga
Stenhammar slott. För barnen står
alltid dörren öppen till snickarboa
och naturparken, Lidas Naturstig.
Lida gård ligger längs den populära
Lidarundan och längs en av Sörmlandsledens etapper.
LIDAGARDFLEN.SE

Ändebols Gård
gårdsbutik, café,
kök och bageri

Här kan du äta ekologisk mat som är
god för dig och bra för jorden. Mat
som smakar gott på mer än ett sätt.
Välkommen hit för att fylla matkassen, äta en lunch från gårdsköket
eller ta en fika. Här bakas eget kalljäst surdegsbröd, kakor och bullar.
Öppettider på hemsidan.
ANDEBOLSGARD.SE
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Fiskeboda
camping och
servering

Vid Fiskeboda camping, vackert belägen vid Hjälmaren finns en trevlig
servering med glass, fika och lättare
mat. Här finns både säsongsplatser
och dygnscamping. Det finns även
glampingtält, tree tents, stugor, båtar, kanoter och SUP:s för uthyrning.
BARNENSO.SE/UTHYRNING/CAMPING

Flens
golfrestaurang

Golfbanan, Flen. Öppen sommarsäsong. Uteservering med vacker utsikt
över Torpsjön och golfbanan.
FLENSGK.SE

Restaurang
Kung Blacke

Blaxsta vingård är en liten romantisk
vingård utmed sjön Långhalsen. Här
framställs exklusiva kvalitetsviner.
Efter en spännande guidad visning
i vingård och vinfabrik, går det
utmärkt att avnjuta en middag på
restaurangen. Maten lagas på egenodlade grönsaker, skogens, ängens
och sjöns läckerheter och självklart
ackompanjerad av ett matchande
Blaxsta vinpaket. Bordsbokning
måste göras.

Bruksrestaurangen, Hälleforsnäs

Generösa och kreativt mixade menyer. Måltiderna tillagas med råvaror från
lokala producenter. Konferenser och evenemang skräddarsys. Här finns också
pizzabageriet Femhundra grader.
AXELLENT.SE

Devido

Nyöppnad restaurang i Flen. På
menyn finns kolgrillat, smashed
burgers mm.

BLAXSTAWINE.SE

FACEBOOK DEVIDOFLEN

Restaurang
Teater Klämman

Konsert/teaterlokal och restaurang
med fullständiga rättigheter, mitt
på Sörmlandsledens etapp 23:1
från Mellösa, 7 km från Flen. Till
den pittoreska restaurangen med
lokalproducerade råvaror kommer
långväga gäster, publik, artister och
skådespelare från jordens många
hörn under året.

Kaen Sushi

Asiatisk restaurang i centrala
Flen. Köket bjuder på inbjudande
sushi, thai och koreansk mat. Har
även en mindre uteservering.
FACEBOOK KAENARITO

Restaurang
Mozzarella

Beläget mitt i Flen. Varierad meny med
olika rätter.
FACEBOOK RESTAURANG MOZZARELLA

Restaurang Biliwi
Restaurang Biliwi är en familjedriven restaurang mitt i Flen. Serverar
bland annat lunch, à la carte, wok
och pizzor. Med inne- och uteservering.

TEATERKLAMMAN.SE

FACEBOOK BILIWIRESTAURANG

Jixian Ruyi

Asiastisk restaurang mitt i Flen. Här
erbjuds klassiska asiatiska rätter och
sushi.
JIXIANRUYI.SE

Simons
Restaurang

Restaurang mitt i Flen. På
menyn finns bland annat
grillrätter, pasta, husmanskost.
SIMONSRESTAURANG.SE
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Sigridslunds café
och handelsbod

Kom och upplev den anrika byggnaden Sigridslunds skola i Årdala. Här
finns natursköna omgivningar med
härliga promenadstråk och för de
mindre, lekrum i gamla gymnastiksalen. I cafét finner ni hembakade
bakverk och lättare luncher. Handelsbod, presentbutik och galleri. Se
hemsidan för öppettider.

Grinda gårdsglass
och café
Välsmakande gårdsglass. Här finns
närproducerat i hyllorna och glass
i stora lass. Självplock av solrosor.
Padel- och squashhall hösten -21
GRINDAGARDSGLASS.SE

KaCa’s Café

Kaffe och hembakade godsaker i
hemtrevlig miljö mitt på torget i
charmiga Malmköping.
FACEBOOK KACAS-CAFÉ

SIGRIDSLUND.SE

Malmköpings
Wärdshus
Locale

Restaurang i Sparreholm. Här
serveras mat med inspiration från
Italien, Frankrike och Sverige med
lokalproducerade och omsorgsfullt
utvalda råvaror

Mitt i Malmköping. Dagens lunch,
à la carte & vincafé. Inne- och ute
servering.
MALMKOPINGSWARDSHUS.COM

Kafé Ottilia

Sitt ner i mysig miljö i Malmköping
och njut av allt från färska mackor,
hembakade bullar, goda bakverk och
en varm kopp kaffe.
FACEBOOK KAFEOTTILIA

LOCALE.SE

Fabriken i
Sparreholm

Vackert beläget intill Sparreholms
slott och Sörmlands största sjö Båven
ligger Fabriken. Handelsplats med
ett brett och varierat utbud. I restaurangen serveras dagligen dagens
lunch.
FABRIKENISPARREHOLM.SE
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Museispårvägens
café, Malmköping

Inne- och uteservering i mysig
gammaldags miljö. Här finns musei
spårvägen med ett stort antal äldre
spårvagnar för museitrafiken mellan
Malmköping och Hosjö. Längs glittrande sjöar och genom vacker natur
åker du spårvagn. Handla i spårvägsboden och se hur trafikmiljön är
återskapad från 1930-talet.
MUMA.SE

Hotel
Malmköping

Hotel Malmköping erbjuder en avslappnad restaurang för sina gäster,
där råvarorna som serveras reflekterar mycket av vad Sörmland har att
erbjuda. Då hotellet ligger i ”Hjärtat
av Sörmland” är det inte långt till
de lokala producenterna. Hotel
Malmköpings alldeles egna stolthet
är nötkött från kreatur uppväxta
och uppfödda på hotellägarens egen
KRAV-märkta gård, Sofielunds Gård.
HOTELLMALMKOPING.SE

Burger King

Snabbmatsrestaurang och drive-in-restaurang vid östra infarten
till Katrineholm.

Tom’s
restaurang & café

BURGERKING.SE

Vid Malmköpings bad & camping.
Sommaröppet. Matiga smörgåsar
och lättare luncher. À la carte-meny.
Trubaduraftnar.

Fotografens café
och bistro

Restaurang vid Torget i Katrineholm.
En plats där du tar en cappuccino,
äter eller hämtar din lunch eller tar
ett glas vin och några oliver med en
vän efter jobbet. Platsen där du äter
en romantisk middag, eller smiter
från matlagandet. Fotografens café &
bistro är med i White Guide.
FOTOGRAFENSCAFEBISTRO.SE

MALMKOPINGSCAMPING.SE

O’Learys

Vid Hotel Statt i Katrineholm. Evenemangsrestaurang i stil med en stadsbar i Boston med en kombination av
sport och amerikansk mat.
OLEARYS.SE/KATRINEHOLM

Parken
restaurang & bar
och Orangeriet

Plevnagården

Plevnagården i Malmköping uppfördes 1886 som Sveriges första militärsjukhus. Idag erbjuder hotell- och
konferensanläggningen Plevnagården bland annat goda luncher och à
la carte i trevlig miljö. På helgen finns
det möjlighet att boka afternoon tea
eller njuta av hotellets festmeny.
PLEVNAGARDEN.SE/

Enjoy bar och mat
Restaurang i centrala Katrineholm.
Uteservering med utsikt över Torget.
ENJOYBAROMAT.SE

Härlig uteservering i grönskande
miljö. Parken restaurang & bar i Katrineholms Stadspark är med i White
Guide, och en restaurang för alla
tillfällen. I Orangeriet kan du avnjuta
vedugnsbakad pizza och ett urval av
öl och vin.
PARKENKATRINEHOLM.SE

Pinchos

I Katrineholms centrum. Smårätter
från hela världens kök. En blandning
av burgare, dumplings och paella, läckra desserter och färgglada
drinkar. Alla beställningar sker via
restaurangens app.
PINCHOS.SE
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Sultans Konditori

Sultans Konditori är ett klassiskt
konditori med anor från 1896 beläget
vid järnvägsstationen i Katrineholm.
Med i White Guide. Sultans populäraste tårtor är Mandelgrädd, Opera,
Gustaf Adolf, Chokladmousse och
Budapestrulle.
SULTANS.SE

NZ Craft Pies

NZ Craft Pies erbjuder lunch och fika
som ger mersmak. All mat bakas och
lagas på plats i den egna pajfabriken.
Utöver caféet finns fabriksförsäljning
av frysta nya zeeländska matpajer,
efterrättspajer och mycket mer.
NZCRAFTPIES.SE

Sultans City

Dufweholms
Herrgård

I herrgårdens prisbelönta kök lagas
mat anpassad efter säsong och i de
vackra matsalarna kan man njuta av
en smakrik meny med noga utvalda råvaror. Här serveras dagligen
frukostar, luncher och härliga
middagar.
DUFWEHOLM.SE

Sultans City hittar du i gallerian vid
Åhléns mitt i Katrineholms centrum.
Konditori med lättare luncher, även
med uteservering. Här kan du pausa
under shoppingturen.

ComMat
Sultans Vingåker

Sultans Vingåker är ett välkänt och
klassiskt konditori som även serverar lättare luncher. Sultans Konditori
i Vingåker hittar du alldeles intill
järnvägsbron, 500 meter från Vingåkers Factory Outlet.

Lunchrestaurang i Katrineholm
som varierar luncherna dagligen
med utgångspunkt från traditionell
husmanskost och vad säsongen och
marknaden erbjuder. Luncherna
serveras från buffé med minst två
rätter att välja från samt ett varierat
salladsbord.
COMMAT.SE

Stora Djulö
Herrgård

Porten till Sveriges Lustgård, Katrineholms lunga. Dofter och smaker
blandas till härlig matglädje på Stora
Djulö Herrgård, mitt i hjärtat av Sveriges Lustgård. Café med lunchservering med uteservering och glasscafé
intill sjökanten under sommaren.
STORADJULO.SE

Hotell, pensionat, vandrarhem, bed & breakfast
Bed & Breakfast

FLODA PRÄSTGÅRD
BJÄRSÄTERSTORP

http://flodaprastgard.blogspot.
com/p/galleri.html

BJÖRNÅSEN

NYA GÅRDEN
FORSA BRUK
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julitagastis.se

HOTELL KUNGSBACKEN
hotelkungsbacken.se

Boende

bjarsaterstorp.se

bearhill.se

JULITA GÄSTIS

nyagardenforsabruk.se

HOTEL STATT
hotelstatt.se

HOTELL GILLET
hotellgillet.se

Utflyktsmål längs Båvens strand
Skebokvarn, Sparreholm och Årdala har alla ett fantastiskt läge
nära vatten. Njut av underbar natur genom att slå läger vid strandkanten eller paddla och upplev omgivningarna från sjösidan.

Båvens Musteri

Båvens Spinnhus

Båvens Spinnhus tar hand om din ull
och förädlar den. Har ett eget sortiment av ullprodukter från sörmländska får, som de lagerhåller och säljer.

Båvens Musteri i Sparreholm arbetar
bara med svenska frukter och bär, helt
utan tillsatser och konserveringsmedel. Här görs framförallt äppelmust på
fina svenska äpplen, men även andra
goda drycker, sylter, safter och geléer.
I sommar även med café med utsikt
över Båven.
BAVENSMUSTERI.SE

Kanotcenter
Skebokvarn

Gråfors samlingar

I nostalgimuseet i Sparreholm kan
man vandra runt och uppleva de unika samlingarna. Gråfors välkomnar
er till en nostalgisk resa genom tiden.
GRAFORSSAMLINGAR.SE

FOTO: HANS SANDBERG

8000 kvm shopping mitt i Sörmland.
Här hittar du allt från dam-, barn-,
herrkläder till hemtextil, presenter och heminredning från kända
danska och svenska leverantörer.
Matbutik och restaurang.
FABRIKENISPARREHOLM.SE

I Skebokvarn ligger Alla tider Skebo
med fokus på alla tiders byggnadsvård
med tillhörande artiklar som passar
för att tillgodose dig, vare sig du är
proffs eller hemmafixare. Allt inom
färg och inredning hittar du här.
ALLATIDERSSKEBO.SE

BAVENSSPINNHUS.SE

Fabriken

Alla tiders Skebo

Sparreholms
ekhagar

Det ljusa och öppna eklandskapet
vid Sparreholms slott är en utmärkt
plats om du vill ha en picknick eller
bara strosa omkring.

Kanotcentret är beläget i Gamla
Mejeriet från 1922 där vi hyr ut
canadensare, kajaker, cyklar och
diverse campingutrustning. Vi har
ett litet vandrarhem och försäljning
av kanoter och tillbehör. Vi anordnar
även kurser och utbildningar i paddling. Här kan du börja din paddling
direkt från vår egen brygga eller blir
skjutsad till din startplats.
SKEBOCANOE.SE

Jaktstuguskogen

Jaktstuguskogen bildades redan år
1919 och är därmed Södermanlands
äldsta naturreservat.

och camping – här hittar du ditt sommarboende
Vandrarhem

HOTEL MALMKÖPING
hotellmalmkoping.se

FISKEBODA CAMPING
OCH SERVERING

barnenso.se/uthyrning/camping

Camping

EKBACKENS
VANDRARHEM

www.rudagard.se

KATRINEHOLMS GK
katrineholmsgolf.se

ekbackensvandrarhem.se

KATRINEHOLMS
CENTRUM

DJULÖ CAMPING
RUDA GÅRD

Ställplatser

djulocamping.se

OLSSONS VANDRARHEM
olssonsvandrarhem.se

Två platser vid parkeringsplats
Liljan i korsningen Vasavägen/
Fredsgatan. katrineholm.se
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Upplev utflyktsväg 221
För dig som söker upplevelser i Sörmland är väg 221 ett hett
tips. Strax utanför Flen, i riktning mot Nyköping och Skavsta
flygplats, ligger orterna Bettna, Vadsbro och Blacksta i vackert
omväxlande landskap. Gillar du att fotografera, kommer din
resa att ta lång tid med många pauser. I området finns ett stort
antal fornlämningar och bakom varje krök döljs en ny överraskning med vackra vyer, badsjöar och spännande platser
som gårdsbutiker, caféer och slott. Välkommen till Sörmlands
hjärta!

Hedenlunda Slott

Med unik miljö och fantastisk natur har Hedenlunda
Slott varit en mötesplats i över 1000 år. Slottsbad med
sparitual, här kan du njuta av björkbastu, kanelbastu eller aromabastu, samt bad och bastudäck med förtrollande utsikt över Hedenlundasjön. Bröllop, Spa, weekend
och konferens för upp till 300 gäster.
HEDENLUNDASLOTT.SE

Blaxsta Vingård
Restaurang Kung Blacke

Sörmländsk vingård utmed sjön Långhalsen med egen krog i
röd stuga. Sveriges första vinfabrik. Blaxsta har erhållit Grand
Gold i Internationella vin-VM. Här finner du 15 exklusiva
hotellrum med vin/champagnebar, bubbelbad, egen altan, två
laddningsstationer för elbilar och mycket mer. Här ges allt
du önskar vad det gäller exklusiv avskildhet för middagen,
affärsmötet eller ledningsgruppen. Nya spännande smaker är
gårdens signum.
Efter en spännande guidad visning i vingård och vinfabrik,
går det utmärkt att avnjuta en middag på restaurangen Kung
Blacke.
BLAXSTAWINE.SE

Ekenäs Trädgård

En genuin handelsträdgård där allt odlas på plats från
frö och stickling och säljs direkt till kund. Här finner du
ett stort sortiment av utplanteringsväxter, pelargoner
samt ovanliga och udda växter, massor med krukor,
trädgårdsmöbler i smide och fina attribut till altanen
och trädgården.
EKENASTRADGARD.COM

Jällsjö Gård
Rosenhanska Magasinet

Här välkomnas både större och mindre grupper för unika
upplevelser på vackra Torps Säteri. Bröllop - Kurser - Vandring
- Fiske - Paddling - Stuguthyrning.
ROSENHANSKA.SE
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Här arrangeras kul och utvecklande
aktiviteter för grupper tillika
kurser och clinics för både
häst och hund. På gårdens
hundpensionat kan din
hund få en skön semester
när du är bortrest.
JÄLLSJÖ.SE

Bettna Bar & Livs

Lunchservering med suverän husmanskost.
Här arrangeras pubaftnar och räkfrossa
och här kan du boka möteslokal och få din
födelsedagskalas caterat. Handelsbod med
komplett sortiment, närodlat och med bästa
service.
FACEBOOK BETTNA-BAREN

Värskäls Gård

Väggarnas stockar har drevats med mossa,
slätbilats och färgats med 1600- tals rödfärg.
I det inre har paneler och tak handhyvlats
och målats, allt på gammalt manér. Uthyrning och aktiviteter.
VARSKAL.SE

Tre kyrkor
att besöka
längs med
väg 221

1.

VADSBRO KYRKA
(bilden) är en medeltidskyrka från 1100-talet
som blev tillbyggd under
1400 och 1650 talet.
Kyrkan har två gravkor,
det Ryningska (1655) och
det Falkenbergska (1719)
samt två vackert dekorerade sandstensportaler
och järnsmidda dörrar.
Invändigt är hela kyrkan
bemålad. Mest känt är
Albertus Pictors måleri
från sent 1400-tal.

2.

BETTNA KYRKA är
rikt dekorerad med
målningar, uppfördes på
1100-talet. Predikstolen
är tillverkad av Åkerös
gårdssnickare och skänkt
till kyrkan 1765 av Carl
Gustaf Tessin. Dopfunt
och dopfat är skänkta till
kyrkan 1647 av Johan
Fittinghoff dåvarande
ägaren av Broby säteri.

Musteri Västergård

Vi hjälper dig att ta hand om trädgårdens
äpplen. Kom till oss så pressar vi frukten
och förpackar musten så ni kan njuta av den
under lång tid.
NIKLAS.LATH@GMAIL.COM

Solmyra Smakfullt

Kravmärkt Äppelodling. Äpplen-äppelmust-catering på lokala råvaror.
FACEBOOK SOLMYRA SMAKFULLT

3.
Joker keramik
och galleri

Här formar Kerstin Zetterström stengodsoch porslinslera och erbjuder även prova-på
kurser i konsten att jobba med lera, som
även visat sig vara en populär present. Förutom keramik och tavlor visas och säljs även
Kerstins egendesignade kläder.
JOKERKERAMIK.SE

BLACKSTA KYRKA
ursprungliga kyrkan
byggdes på 1100-talet och bestod av ett
långhus med smalare kor
i öster. Kyrkans orgel hör
till de äldre i Strängnäs
stift. Den byggdes ursprungligen 1859 av orgelbyggaren Per Larsson
Åkerman för läroverket
i Strängnäs. 1892 sattes
den upp i Blacksta kyrka
med ny fasad. Orgeln har
fem stämmor.
Bredvid kyrkan står klockstapeln från 1600-talet
med två klockor. Här sker
ringningen fortfarande
för hand.

Finesserna

Här står hantverket och råvaror av högsta
kvalité helt i centrum. Sortiment: Syltningar
och drycker. Produkterna finns att köpa på
ett 20-tal platser i Mälardalen.
FACEBOOK FINESSERNA

Kung Blackes
Gycklare

Vadsbro Blacksta Amatörförening ger varje
år föreställningar av klassiska stycken,
farser och folklustspel. Underhållning och
trevligheter på hög nivå, med fullsatta hus.
GYCKLARNA.SE
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Idrott och friluftsliv
Flens Golfklubb

Ett sportcentrum av absolut toppklass

Katrineholms Sportcentrum är en av Sveriges förnämsta sportanläggningar. Här
finns hallar och arenor som klarar det mesta som arrangörer av idrottsarrangemang, mässor och utställningar ställer krav på. Läger och turneringar har gjort
Sportcentrum till Katrineholms i särklass största besöksmål. Anläggningen med
Duveholmshallen, Backavallen, Kronfågel isarena, Kronfågel ishall och gymnastik-/tennishallen är en av Sveriges största samlade sportanläggningar.

På Norrtorps Golfbana erbjuds ett
komplett golfutbud med 18 hål.
Banan slingrar sig runt vackra
Torpsjön. Här finns också lunchrestaurang och golfshop. Här kan du
spela en omväxlande, rolig skogs- och
parkbana i en fantastisk natur. Här
finns både breda fairways och smala
utslag, en hel del vatten och ett och
annat dogleg.
FLENSGK.SE

KATRINEHOLM.SE

Idrottsgården

Idrottsgården är ett sjönära boende för den
som gillar att ha nära till aktiviteter och
lek. Ett boende som passar för enskilda
individer, men även utmärkt till större läger och sammankomster. På Idrottsgården
finner ni tennisbana, fotbollsplan, gym,
bastu, egen badplats, festvåning m.m.

Katrineholms
Golfklubb

Modern och utmanande golfbana
med 27 hål som sträcker sig genom
parklandskap, skog och längs med
vatten i vacker sörmländsk natur.
Komplett shop och restaurang
med fullständiga rättigheter. Årets
golfklubb med Sveriges nöjdaste
gäster 2015 och 2017 och stolt värd åt
European Challenge Tour.

IDROTTSGARDEN.SE

KATRINEHOLMSGOLF.SE

Skidåkning

Malmabacken är en slalombacke
mitt i det Sörmländska landskapet.
Här erbjuds en anläggning med tre
nedfarter med olika svårighetsgrad,
skidskola, cafeteria och skiduthyrning i anslutning till backen. Runt
omkring finns fina skidspår och
vandringsmöjligheter.
MALMABACKEN.SE

Vid Spökbacken finns en barnbacke
för nybörjare, pulkabacke och fun
park. Utrustning går att hyra. Värmestuga med servering och möjlighet
att äta egen medhavd matsäck.
SPOKBACKEN.SE
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Padel – den nya
innesporten

Vid PadelArena Katrineholm, Movägen 4 på Lövåsen i Katrineholm finns
nio banor, shop och mötesplats för
näringsliv och föreningsliv. Av dessa
nio banor är en utomhus och en
singelbana.
PADELARENAKATRINEHOLM.SE

Vid Bruket i Hälleforsnäs går det
också bra att spela padel. Bokning via
hemsidan.
BRUKSPADEL.SE

Vid Grinda Gård finns också en
padelbana hösten 2021.
FACEBOOK GRINDAGARDSPADEL

Hammarvallen

Hammarvallens idrottsplats erbjuder
allvädersbanor för friidrott, fina
gräsplaner för fotboll, en konstgräsplan och ishall för ishockey och konståkning. I sim- och sporthallen finns
en fullstor inomhushall, lokaler för
brottning, bordtennis, kampsport,
en 25-meters bassäng med mera
samt bowlinghall och konferensrum.
Har även boendemöjligheter för
lägerverksamhet.
VISITFLEN.SE

Upplevelser för alla kulturintresserade
Kolhusteatern
i Hälleforsnäs

Den unika byggnaden Kolhuset vid Hälleforsnäs gamla gjuterier från tidigt 1800-tal
används till musikarrangemang och årligen
återkommande teaterföreställningar som
drar fulla hus sommartid.
KOLHUSTEATERN.SE

Skulpturvandring
i Flen

Flens kommun äger en
konstsamling bestående
av ca 2000 verk. De större
utomhusskulpturer som
är placerade i Flen presenteras på webbplatsen
nedan.

Konstgalleriet
Hälleforsnäs

FLEN.SE/UPPLEVAGORA/KULTUR/KONST

Galleriet, som ligger i det gamla bruksområdet i Hälleforsnäs, har sedan starten
etablerat sig som en betydande konstscen
i regionen. Visar utställningar med måleri,
skulptur, grafik, foto och video året om av
framstående konstnärer.

Teater Klämman

Vid Fridals gård i Mellösa, mitt på Sörmlandsledens etapp 23:1, ligger Teater
Klämman, konsert-/teaterlokal och
restaurang med fullständiga rättigheter.
Hit vallfärdar gäster, publik, artister och
skådespelare från jordens många hörn
under hela året. 100–150 sceniska verk
per år för alla åldrar i olika genrer.
TEATERKLAMMAN.SE

En stad
– två kulturhus

Kulturhuset Ängeln

Katrineholm har lyxen att ha två kulturhus. På Kulturhuset Ängeln hittar du
bland annat biblioteket, Katrineholms
konsthall, fritt wifi, datorer, media och
ytor att umgås på.

Flens bibliotek

I Flens biblioteks gallerilokal visas utställningar året runt.

KATRINEHOLM.SE/KULTURHUSET

FLEN.SE

Offentlig
konst i
Katrineholm
Besök konstnärernas
eget galleri

KIKK, Konstnärer i Katrineholms kommun,
arrangerar öppet hus och Konstrundor i
Katrineholm. KIKK:s galleri Konstmagasinet ligger på Fabriksgatan 1. Här visas både
medlemmarnas egna verk och inbjudna
konstnärers.
KIKK-KONST.SE

Runt om i Katrineholm
kan du ta del av mer än
40 offentliga konstverk.
Den offentliga konsten
finns där som ett tillskott
i stadsmiljön. Konsten
blir, vad man än tycker
om den, en del av stadens
personlighet och skapar
identiteter till de platser
där konsten befinner sig.
KATRINEHOLM.SE

Perrongen

Perrongen är vår ungdomsverksamhet.
Dit är du välkommen när du börjat årskurs 7 och fram till att du fyllt 20 år. Här
finns bland annat studio, fik, ateljéer,
biljardbord och scen.
KATRINEHOLM.SE/PERRONGEN

Evenemang

Evenemang i Katrineholm och Flen:
EVENT.KATRINEHOLM.SE
VISITFLEN.SE
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FLENS TURISTINFORMATION
TEL: + 46(0)157-43 09 96
TURISM@FLEN.SE
WWW.VISITFLEN.SE
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Geteboda

Lövåker

Lännasjön

Bårsten

Näckrosleden
Cykelled

Berga
Väsby
Äsköping Äs
Fågelsta
Forsby Julita
Herrgård
Julita
Aspen
Ättersta
Öljaren
Gimmersta

Rörvik
Blomsterhult

d

Axnäs
Tummelsta

Åby

Bråtorp

Norrlänna

Rocklänna

Kråksten

Haneberg

Göransdal

Båsbo

Gimgöl

Näshulta
Näshultasjön

Hattetorp

Låsta

Malmby

Tobo

Ärla

Bälgviken

Magda

Hjämsätters
fritidsområde

Södra Hjälmaren

asnäs

214

Åstorp

Långkärr

136

137

Ribbingelund

Stavträ

Lundby
Navsund

Hedensö
Barrön

Vadshammar
Fiskeboda

Tåkenön

135

Prostökna

Torsberga

Kälbro

Näshulta kvarn

nön

Lottesta

Brunna

Gorsingedal

Östra Hjälmaren

Torp

Djupvik

Härad
Lindholm

Hällberga

Naturreservat

Roxmo
Uddens
fritidsområde

Sundby

Strängnäs
Ulvhäll

Bondökna

Kolunda

Gåstorp

HJÄLMAREN

Barva

E20

Abborberget

Näsbyholm

Hållsta

Hedtorp

Valen

n

Tiggeby
Närsjön
Gillberga
Rossvik
Biby

St Sundby

Valesundet

Tynnelsö
Bresshammar

Eldsund

Hyvena

Eskilstuna
Flygplats

Stenkvista

HusbyRekarne

Magla

Alberga

Skölby

134

Gredbytorp
Odlaren

Skogstorp

Dalhagen
Albro
Hyndevad

230

V Fyrby
Bondeka
Ö Fyrby
Bocklinge
Tveta
Dalsäng
Öja
Vargarn

Råby

Hult

Måla

Vallby

Lista

Frösshammarsviken

Kjulaås

Hugelsta

Nyfors

Strand Lindön

Borsökna

Malmberga

Värhulta

Viby

Vansö

Naturreservat

Naturreservat

Åsby
Sjölunda Tyringe

Hagnestahill

Sörfjärden

Bränne
Kjula by

Ramshammar

133

Årby

Fröslunda
Lagersberg
Vilsta
Höganloft Mesta

Sälthult

Slätåsen

Tovhulta

Hagby
Åsby

Skiftinge

132

Eskilstuna

Öster-Kolsta

Torpunga

Torsborg

Olofslund

Bergshammar

Jäder

L Lövhulta
Jäders kyrka
St Tidö
Hammarby

Glömsta
131

Hällbybrunn

Sköldby

56

Lida Aspesten

Sickelsjö

130

E20

Stenby

Råsta

Säterbo

Charlottenberg

Racksätter Tjurlången

Granhammar

Skäftruna

Säbytorp

Arboga

gsjön

129

Reutersberg

Näsby

122

Svenneby
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Naturreserva

Hummelvik

Ramn

