
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. Bakom varje krök döljs en ny överraskning med vackra vyer, 
badsjöar och spännande platser som gårdsbutiker, caféer och slott.
Välkommen till Sörmlands hjärta!

För mer info: Flens Turism, turism@flen.se 0157-430996, www.visitflen.se



1. Kvalité Häst & Hund 
Restaurang & Café Lida Gård
Shoppa noga utvalt med personlig service 
för hästen, hunden, jakten, festen, fritiden 
och hemmet i den generösa butikslokalen. 
Restaurang & café öppet alla dagar. 
Naturstig & lek för barnen. Härlig 
promenad runt Stenhammar slott. 
Konferens- och evenemangsbokningar.  
0157-768 351 | www.lidagardflen.se

2. Flens Golfklubb
I hjärtat av Sörmland ligger Flens Golf-
klubb, en medelsvår park- och skogsbana, 
som fått garvade låghandicappare likaväl 
som nyfikna nykomlingar i golfens värld att 
sucka av hänförelse. En mysig restaurang, 
ett annorlunda klubbhus och parkeringar 
för både husvagn, husbil och ”vanliga” 
kärror kompletterar vår 18-hålsbana.
0157 - 157 70 | www.flensgk.se

3. Hedenlunda Slott
Inom dryga timmen når du Stockholm 
med omnejd. Med unik miljö och fantas-
tisk 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.
0157 - 754 00 | www.hedenlundaslott.se

4. Blaxsta Vingård
Sörmländsk vingård 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.
0157 - 704 60, 070-48 34 690 
www.blaxstawine.se

5. Ekenäs Trädgård
En genuin handelsträdgård där allt odlas 
på plats från frö och stickling och säljs 
direkt till kund. Här finner du ett stort sor-
timent av utplanteringsväxter, pelargoner 
samt ovanliga och udda växter, massor 
med krukor, trädgårdsmöbler i smide och 
fina attribut till altanen och trädgården. 
Säsongsöppet från mitten av mars.
0157 - 700 38 | www.ekenastradgard.com

6. Ekenäs Kvarn Café & Antikt
Genuint hembakt, generöst och roligt hos 
Sara på Kvarnen som förutom fantastiska 
bakverk och gott kaffe också säljer antikt 
och slikt från England. På sommaren mals 
det mjöl i kvarnen på ekologiskt spannmål 
från gården. Här stöttas kontantupproret! 
Stängt sommaren 2021.
073 - 836 89 07 | kvarnenekenas.blogg.se

7. Joker Keramik och galleri
Keramik, tavlor och egendesignade kläder. 
Beläget 800 m in från väg 221 vid Bettna
korset. Där formar Kerstin Zetterström
stengods- och porslinslera och erbjuder
även prova-på kurser i konsten att jobba
med lera. En populär present. 
Aktuella öppettider visas på vår webbsida .
070 - 559 38 12 | www.jokerkeramik.se

8. 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.
0155 - 925 96 
Facebook: BettnaBarOchLanthandel

9. Värskäls Gård
Väggarnas stockar har drevats med mossa, 
slätbilats och färgats med 1600- tals röd-
färg. I det inre har paneler och tak hand-
hyvlats och målats, allt på gammalt manér. 
Värskäls Gård är den yngsta av många 
gårdar längs sjön Långhalsen. Uthyrning 
och aktiviteter.
 070 - 932 48 65 | www.varskal.se

10. Jällsjö Gård
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.
070 - 818 53 95 | www.jällsjö.se

11. Stäringe Säteri
Mellan sjöarna Uren och Månsjön ligger 
vackra Stäringe Säteri. Exklusiva och 
skräddarsydda konferenser med personlig 
service. Här kan du uppleva den vackra 
naturen med häst och vagn. Paddla eller ro 
i någon av sjöarna.
info@staringe.se | www.staringe.se

12. Finesserna
Här står hantverket och råvaror av  högsta 
kvalité helt i centrum. Sortiment: Syltning-
ar och drycker. Produkterna finns att köpa 
på ett 20 - tal platser i Mälardalen.
070 - 31 31 573 | Facebook: Finesserna

13. Rosenhanska Magasinet 
Här välkomnas både större och mindre 
grupper för unika upplevelser på vackra 
Torps Säteri. Bröllop - Kurser - Vandring - 
Fiske - Paddling - Stuguthyrning.
 070 - 725 62 69 | www.rosenhanska.se

14. 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. 
070 - 670 97 96 | niklas.lath@gmail.com

15. Solmyra Smakfullt
Kravmärkt Äppelodling. Äpplen-äppel-
must-Catering på lokala råvaror.
070 - 686 92 41 
Facebook: Solmyra Smakfullt

16. Bettna Kyrka
Kyrkan 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.

17. Vadsbro Kyrka
Den är en medeltidskyrka från 1100-ta-
let 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.

18. Blacksta Kyrka
Ursprungliga kyrkan byggdes på 1100 -ta-
let och bestod av ett långhus med smalare 
kor i öster. Kyrkans orgel hör till de äldre 
i Strängnäs stift. Den byggdes ursprung-
ligen 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.
 
19. Kung Blackes Gycklare
Vadsbro Blacksta Amatörförening ger
varje år föreställningar av klassiska
stycken, farser och folklustspel. Underhåll-
ning och trevligheter på hög nivå,
alltid med fullsatta hus!
www.gycklarna.se

I området finns ett stort antal fornläm-
ningar som runstenar, fornborgar, gravfält 
och gravhögar, där Kung Blackes hög är en 
av Södermanlands största. Vid Vadsbro/
Blacksta finns tre exceptionella runstenar 
med mycket konstfulla inristningar. För 
att få veta mer och besöka alla platser i 
området, se fornsok.se.


