
Bruket 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 järn-
väg. Den gamla bruksmiljön har fått 
ett lyft och den genuina känslan har 
behållits med originalglas, tegel- 
väggar 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. Med fin 
natur så nära, blir Bruket en helhets-
upplevelse utöver det vanliga.
Välkommen till Sörmlands hjärta!

VILL DU
ETABLERA

DITT FÖRETAG
PÅ OMRÅDET?

Kontakta: 
Framtidsbruket

0157-430160

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

The foundry in Hälleforsnäs was founded in 
1659 for the purpose of casting canons. The 

old factory environment has been given a facelift 
and the genuine atmosphere has been preserved. 
It is a place in the midst of development, where 
locally produced food, products, art, and culture 
take centre stage. With its proximity to beautiful 
nature areas, the Foundry, or “Bruket” as it is 
locally known, becomes a rich experience unlike 
any other.
Welcome to the heart of Sörmland!EVENEMANG

2022
30 juni - 25 augusti

Bruksbrummet 
(torsdagar på Edströmsvallen)

22 juli - 13 augusti
We will rock you – Kolhusteatern

27 augusti  Autonom – konsert
9-11 september  Konstrundan

10-11 september  Aptitrundan Höst
17 september  Bruksmarknad

10 december  Julmarknad



JÜRSS MEJERI
Vi gör exklusiva prisbelönta ostar på 
ekologisk mjölk från sörmländska 
gårdar. Vi ystar hantverksmässigt 
och säljer osten i vår egen butik och 
webbshop.
jurssmejeri.se

HÖGTORP GÅRD
Vi producerar unika, prisbelönta
delikatesser av vilda växter och 
svamp. Vi tillverkar rena smaker 
hantverksmässigt utan kemikalier.
Även vilda växtvandringar erbjuds.
hogtorp.se

BRUKSRESTAURANGEN
och PIZZABAGERI 
FEMHUNDRA GRADER
Måltiderna tillagas med råvaror 
från lokala producenter. Konferen-
ser och evenemang skräddarsys.
axellent.se

GJUTERIMUSEET
Upplev Brukets spännande 
industrihistoria och Hälleforsnäs 
välkända bandyepok. Vi erbjuder 
gjuidade visningar.
gjuterimuseum.se

NYCKELGYM
nyckelgym.wordpress.com

PRODUKTIONSKÖK
Produktionskök för kommunen.

KOLHUSTEATERN
Kolhusteatern är en av de yp-
persta amatörteatrarna i Sverige.
kolhusteatern.se

KONSTGALLERIET
Visar aktuell, samtida och 
kvalitativ konst året om.  
En mötesplats för kultur.
flen.se/uppleva-gora/kultur

ÄVENTYRSBANAN
En rolig upplevelse med klättring, 
balansgång, zipline och grillplats.
visitflen.se

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

TELLING STORIES
Telling Stories säljer inredning med 
industriell och bohemisk touch.
tellingstories.se

CYKELÅTERVINNING
Vi renoverar cyklar och ger dem 
en andra chans att komma ut i 
kretsloppet. 
cykelatervinning.com

BRUKSSJÖN – MAGISK OCH SLÅENDE
Vandra på spänger i trolsk våtmark på en 4 km lång slinga som 
anses vara Sörmlandsledens bästa handikappanpassade motions-
stig. Runt Bruksjön, en magisk plats för fotografer, upplevs årets 
alla skiftningar. Här finns både vindskydd och dass. visitflen.se

FLENS TURISM – BRUKET
Vi bjuder på massor av inspiration och tips på smultronställen i 
Sörmlands hjärta. Evenemang, aktiviteter och aktuell informa-
tion. Vår butik är fylld med bruksprodukter och föremål av lokala 
aktörer. Kanotuthyrning, biljettförsäljning och service kring 
Brukets ställplatser. visitflen.se

1. Hälleforsnäs Tandvård, 2. Sagolikt, 3. Kvist Tapetserarverkstad, 
4. Coop, Theas Fotvård, Mobilservice, Frk Larssons Café, Ingas 
Hårstudio, Hälleforsnäs Elektronikservice, 5. Folkets hus, Fritids-
gården, 6. Hälleforsnäs kyrka, 7. Hälleforsnäs Livs, Maestro
Pizzeria, 8. Hälleforsnäs Pellets & Hyvleri, 9. Edströmsvallen
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PADELBANA
Spela padel. Boka på vår webbsida.
brukspadel.se

We invite you to visit individual 
artists or all four of us together. 

Kaarin Bonde Jenssen, sculptor, 
Inger-Linnea Carlsson, painter, Inger 
Hahn-Redin, sculptor, and Gunnar 
Carl Nilsson, sculptor.

A fun experience with climbing, 
balancing, zipline, and barbecuing.

Telling Stories sells interior 
design items with an industrial 

and bohemian touch.

Shows current, contemporary, 
and quality art all year round. A 

meeting place for culture.

We renovate bicycles and give 
them a second chance to enter 

consumption cycle.

The Kolhus Theatre is one of 
the best amateur theatres in 

Sweden.

Meals are prepared using local 
produce. Conferences and events 

can be tailored to your preferences.

We make exclusive award-winning 
cheeses from local organic milk. 

Our cheese is made in an artisanal
manner and is sold in our own shop
and online.

Walk along footbridges across the wetlands on a 4km path that is 
regarded as the best handicapped-accessible exercise trail along the 

Sörmland Trail. Experience all the changes taking place across the year 
around Lake Bruksjön, a magical place for photography. Here you will find 
both shelters and toilet facilities.

We offer plenty of inspiration and tips on hidden gems around the heart 
of Sörmland. Events, activities, and up-to-date information. Our store 

is filled with products and items from local businesses. Canoe rentals, ticket 
sales, and service for motorhome parking.

We produce unique award-winning 
delicacies from wild plants and 

mushrooms. We offer pure, artisanally 
created flavours without any chemical 
additions. We also offer tours among
the wild plants.

Play padel.
Book on our website.

Municipal production kitchen.

Experience the Foundry’s
interesting history and

Hälleforsnäs’ famous bandy era.
We offer guided tours.


