FLEN

– Staden som har nära till allt
Flen har ett bra strategiskt läge med närhet och bra kommunikation med flera större
städer. Stockholm nås på mindre än en timme. Läget mitt i Sörmland är bara en av
fördelarna. Småstaden erbjuder också fin miljö, god service och attraktiva bostäder.
Både bekvämt boende i centrum och strandnära boenden i närheten. I Flen med
omgivning, stoltserar vi med nyetableringar av butikskedjor och mindre butiker.
Flen är också känt som glasstaden med GB Glace.

MELLÖSA

– Välbevarad kyrkby och statsministersresidens
Mellösa är belägen i en vacker och mycket gammal kulturbygd. Vid Mellösa kyrka
ligger den välbevarade kyrkbyn, en liten bybildning som har Bullerbykaraktär.
Följer man vägen förbi kyrkan kommer man till en gård med ett av Sveriges mest
bekanta platsnamn, nämligen Harpsund.
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Flens Golfklubb

Runt Torpsjön snirklar sig 18 golfhål,
välanpassade till den vackra sörmländska naturen. Spela på deras unika
driving range där du slår ut bollar i
sjön. I klubbhuset hittar du en trevlig
restaurang med vacker utsikt över sjön.
www.flensgk.se

Flens Kyrka

I utkanten av staden ligger Flens kyrka.
Den äldsta enheten av kyrkan är från
1200-talet. Vapnen är från mitten av
1600-talet och visar kyrkans samband
med Stenhammar då ätten Rosenhane
som ägde slottet lät bygga koret.

Hammarvallen

Hammarvallen erbjuder allvädersbanor
för friidrott, konstgräsplan, gräsplaner
och ishall. Inom området finns också
sim- och sporthall, lokaler för brottning, bordtennis, kampsport, bowlinghall och konferensrum. På kort gångavstånd finns Piggelinhallen. I anslutning
till Hammarvallen finns fina vägar och
stigar runt sjöar och Stenhammars slott.
Logi finns på Hammarvallen i Gula
Längan med tillgång till kök.
www.flen.se/uppleva-gora/idrottsfritidsanlaggningar

Idrottsgården

Idrottsgården är ett sjönära boende
för den som gillar att ha nära till
aktiviteter och lek. Strax intill strandkanten ligger Sjöstugan som blickar
över sjön Orrhammaren. Boendet passar
för privatpersoner men också för större
läger.
www.idrottsgarden.se

Lida Gård

Med gångavstånd från Stenhammar,
längs den vackra Lidarundan, ligger
besöksmålet Lida Gård. Här finns
butiken Kvalité Häst & Hund,
Restaurang och Café Lida gård och
Lidas Naturstig, barnens naturpärla och
mycket mer. Shoppa noga utvalt med
personlig service för hästen,
hunden, jakten, festen, fritiden och
hemmet i den generösa butikslokalen.

Konferens- och evenemangsbokningar.
Här passerar även Näckrosleden och
Sörmlandsleden.
www.lidagardflen.se

Orrestaö

På sommaren är Orrestaö en uppskattad
plats mitt i Flen. Här finns badbryggor,
barnbad med lekutrustning och långtidscamping. Campingmöjligheter finns
för husvagn, husbil eller för dig med
tält. Det finns även 10 elplatser och
enklare servicehus med toa, dusch och
pentry.
www.flen.se/uppleva-gora/orrestao

Skulpturpromenad

Utomhus har Flens kommun flera större
utsmyckningar och skulpturer. En liten

Thuleparken

folder ”Skulpturvandring i Flen” finns
att hämta och läsa genom att besöka
flen.se på länken:
www.flen.se/uppleva-gora/kultur/
konst/

Stenhammar

Stenhammar ligger högt beläget i
ekbackarna vid sjön Valdemaren. Huvudbyggnaden består av en stenlänga i två
våningar med flera torn och uppfördes
1658 troligen efter ritningar av Jean de
la Vallée och fick sitt nuvarande utseende på 1800-talets mitt genom arkitekt
Abraham Nyström.
Upplev den populära och vackra vandringsslingan Lidarudan. Promenaden går
genom ekhagarna, förbi slottet och runt
Gårdssjön.

Hembygdsgården Thuleparken ligger
som en oas högt beläget mitt i Flen.
Hela parken är ett museum med byggnader från gårdar runt omkring staden.
De gamla byggnaderna som är hitflyttade från trakterna runt Flen visar hur vi
levde på 1700- & 1800-talen. Här finns
också samlingar med t.ex. arbetsredskap
från äldre tider. Här bjuds på kulturella
upplevelser och intressanta möten.

Prinsens araber

Alldeles intill slottet Yxtaholm finns
möjlighet att via hästryggen hos
Prinsens Araber få uppleva det vackra
sörmländska landskapet på ett arabiskt
fullblod. Stallet erbjuder bland annat
kurser och utbildningar för ryttare.
www.prinsensaraber.se

Yxtaholms Slott

På en ö i en av Sörmlands mest
natursköna omgivningar ligger slottet
Yxtaholm. Slott, stall och flyglar
uppfördes 1753. På Yxtaholm bjuds det
på avkoppling i den vackra sörmländska
naturen. Slottet är tillfälligt stängt för
renovering.
www.yxtaholmsslott.se

Harpsund

Strax utanför Mellösa ligger 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.

Kyrkbyn

SÖRMLANDSLEDEN
START: Hammarvallen – N 59°03.393’
E 016°34.073’. Parkering.
ALTERNATIV START: Lida Gård
– N 59°02.490’ E 016°34.282’.
Parkering.
VATTEN: Källa vid Vikmanstorp
– N 59° 05.239’ E 16° 31.695’.
Anslutningsled från Flen till Hälleforsnäs,
totalt ca 20 km. Den första delsträckan går
fram till Harpsundsvägen, en lättvandrad
och omväxlande sträcka. Från Hammarvallen går leden på elljusspåret ca 1 km
och sedan vidare mot sjön Orrhammaren,
där det finns badmöjligheter. En 100 m
lång spång leder över en å och sumpmark
och därefter går leden genom Orrhammarens fritidsområde. Sedan följer ett 3 km
långt avsnitt med skogsmark innan leden
passerar en väg vid Vikmanstorp där man
kan rasta vid en kallkälla. Vid Fridal kommer
man ner i en gravsänka i vars förlängning
man i öster skymtar Mellösasjön och Mellösa kyrka med anor från 1200-talet, med
fornminnen på kyrkhöjden. Efter ytterligare
någon kilometer når man Harpsundsvägen
som leder västerut till etappmålet.
www.sormlandsleden.se

I kyrkbyn finns sockenstuga, kyrkstall,
skolhus och gårdar från 1700- och
1800-talet. Här finns även Mellösa
kyrka av medeltida ursprung, Mellösa
hembygdsgård Domargården och
det populära besöksmålet Mellösa
Prylmarknad.

Prylmarknad

Försäljning av nya och begagnade varor
i den före detta snickerifabriken är
ett uppskattat utflyktsmål för många
fyndletare.
www.mellosaprylmarknad.se

Teater klämman

Teater Klämman är en etablerad plats
för musiker och andra kulturaktörer.
Klämman är en avkopplande kulturoas
med ett brett underhållningsutbud. Här
finns inte bara en konsertsalong utan
även en fullt utrustad restaurang och
pub med fullständiga rättigheter.
www.teaterklamman.se

Thulebergsgrottan

Grottan är belägen Mellösa och Hälleforsnäs. Det är en förkastningsspricka
som bildar gångar i berget. Ett äventyr
för hela familjen.
www.mellosa.nu

