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ASKERSUND är den lilla
skärgårdsidyllen med den
gemytliga atmosfären, som
bjuder in till närhet. Från
stadskärnans charmiga träbebyggelse med mysiga caféer,
butiker och promenadstråk är
det aldrig långt till Sveriges
hemligaste skärgård med 250
öar, kobbar och skär. Hos oss
hittar du många rofyllda vandringsleder och naturreservat
med fantastisk utsik. Här finns
fina cykel- och MTB-leder,
men också flera stora återkommande evenemang – värda att
uppleva!
Välkommen till Askersund
– vi hjälper dig att hitta
ditt äventyr!

Evenemang
2020

Påskvandra &
Eldveckan
Tiveden-Vättern

Vecka
15 & 44

Vår och höst lockas många besökare
ut i naturen för att uppleva härliga
aktiviteter i Tivedens skogar och vid
Vätterns stränder. Detaljerat program
hittar du på www.tiveden.se

Vår- &
Höstmarknad

30
MAJ

Åsaflåset

Ett 40 km långt motionslopp för alla som gillar att
cykla. Start och mål i Lerbäck.
www.asbrointresseforening.se/
asaflaset

12–13
JUNI

29 APRIL
& 26 AUG

Gustav Vasa såg redan
år 1550 Askersunds potential som
handelsplats och fattade beslut om att
staden skulle hålla marknad. Dåtidens boskapsmarknader finns kvar
än idag som vår- och höstmarknad.
Två gånger om året fylls stadens
gator med marknadsstånd, varor och
köpsugna besökare. För mer info
googla på ”Lions Askersund”.

Vätternrundan

Vätternrundan får en ny sträckning
och passerar genom Askersund. Vid
depåstoppet kan du heja på cyklisterna
inför sista etappen innan målgång.
www.vatternrundan.se
25 JUNI–
26 JULI

1–3 MAJ

Emil i Lönneberga
Askersunds Turist- &
Evenemangsbyrå
Besöksadress våren:
Drottning Kristinas väg 2
Besöksadress sommartid:
Hamngatan 4B
Postadress: 696 31 Askersund
Tel: 0583-810 88
www.visitaskersund.se
info@visitaskersund.se
Följ oss på sociala medier:
@visitaskersund
För våra öppettider besök
www.visitaskersund.se
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel,
felskrivningar och ändringar.
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Konstrundan

Många av traktens konstnärer, konsthantverkare och fotografer öppnar
upp sina ateljéer och hem för besökare under helgen. Här ges en unik
möjlighet att få kliva in i en konstnärs
egen värld. Se även presentationsutställningen i Sjöängens konsthall från
den 25 april och i samband med
Konstrundan. www.nvbof.se

Ekoloppet &
Askersund
Outdoor Festival

28–30
MAJ

Ekoloppet innebär närkontakt med
skärgården och Tivedens djupa skogar.
Ekoloppet har en upplevelseklass och en
tävlingsklass, båda har målgång i Outdoorfestivalen på Borgmästareholmen.
www.askersundoutdoorfestival.se

Se den populära familjeteatern som
sätts upp av Lerbäcks Teater. I år får
vi åter möta en klassiker ur Astrid
Lindgrens sagoskatt: Emil i Lönneberga
tar med oss på sina hyss och upptåg
i de småländska skogarna. Föreställningen spelas på teaterns friluftsscen,
inbäddad i grönska och oavsett väder
och vind. www.lerbacksteater.se

Antik- &
Kuriosamarknad

28
JUNI

På Antik- & Kuriosamarknaden i Åmmeberg kan du fynda i ett
rikt utbud av föremål
från ett 100-tal utställare. Denna uppskattade marknad har
blivit en omtyckt
mötesplats och ett
besöksmål för flera tusen prylälskare.
www.askersundsauktionskammare.se

För fler evenemang besök
www.visitaskersund.se
Lerbäcksmarken

11
JULI

4
JULI

Lerbäcksmarken är en
kvalitetsmarknad med
konst- och mathantverk, underhållning
och servering i skön lantlig miljö. Här
finns även ”Barnens marknad” med de
yngsta knallarna. Ponnyridning, öppen
smedja och teater på Lerbäcks Teaters
friluftsscen. Musikunderhållning.
www.lerbacksmarken.se
6–9
JULI

Car & Bike Meet

Härliga vibrationer infinner sig när
Askersund fylls av blänkande veteranbilar, custombyggen och motorcyklar med
mullrande motorer. Med utställningens
fantastiska läge vid Alsens strand, ca
1600 utställare och 8000 besökare,
anses denna bil- och mc-utställning vara
en av Sveriges mest populära.
1
AUG

Barnveckan

Släpp barnasinnet loss och kom till en
vecka fylld av aktiviteter för barnfamiljen! Delta i skattjakt, gå på
familjeteater i Lerbäck, följ med på
piratkryss på Vättern, se uppträdanden, prova på aktiviteter eller
varför inte delta i årets ”Glasse-lopp”?
Många av aktiviteterna är gratis.
www.visitaskersund.se/barnveckan
8
JULI

Antikmarknaden i Askersunds trivsamma centrum lockar till sig 10 000-tals
pryl-entusiaster. Fynda bland föremålen
hos 170 utställare. Liten kvalitetsauktion på Hamntorget.
www.askersundsauktionskammare.se

Nationell
hundutställning

8–9
AUG

Matresan

5–6
SEPT

Evenemang

2-3

Staden

4-5

Kulturen

6-7

Sveriges hemligaste
skärgård
Naturen

8-11
12-13

Aktivt och hållbart 14-15
i Askersund
För stora & små

16-19

Mat & café

20-23

Sov gott

24-27

Bra att veta,
kommunfakta &
kartor

28-31

Ett fantastiskt tillfälle
att bekanta sig med olika hundraser,
knyta kontakter och chansen att få se
vackra hundar. www.olkk.se

Midnattssolsrallyt

Återigen gästas vi av deltagarna i Midnattssolsrallyt. För beskrivning av
specialsträckor och uppehåll läs mer
på www.msr.com.

SM Golf H60

Antikmarknad

Innehåll

10–12
JULI

SM-veckan i Golf är en
blandning av tävling och
social samvaro och genomförs i Örebro
län 4–12 juli. Askersunds golfklubb är
värd för H60-klassen, som spelas 10–12
juli. www.askersundsgk.com

Besök lokala mathantverkare, krögare och
entreprenörer under en gemensam
öppethelg runtom i länet.
www.matresanorebrolan.se

Kulturhuset
Sjöängen

HÖSTEN
2020

Larz Kristerz 26/9, Creedence Tribute 9/10 och Johnny Cash
roadshow 21/11 är några av alla härliga
föreställningar som gästar Askersund.
Boka din konsertupplevelse i mysig
småstadsmiljö! www.visitaskersund.se

MEDVERKANDE FOTOGRAFER:

Mostphotos, Andreas Fransson,
Lea Rauch, Kicki Nilsson, Pavel Koubek,
Claudia Lewandowski, Maria Säfverblad,
Daniel Eriksson, Ulla-Britt Jonsson,
Vättern Kajak, Hotel Norra Vättern,
Icon Photography, Pär Persson, Quino Al,
Per-Åke Söderwall, Ulrik Spjut,
Gertrud Båge, Tommy Pettersson,
Magdalena Loesewitz, Monika Andersson,
Anette Rosén Müntzing, Lars-Ivar Jansson,
Frida Anthin Broberg, Lasse Modin.
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Staden
Den lilla staden med stor charm
Mitt i Sveriges hjärta, vid toppen av Vättern ligger Askersund.
I denna mysiga trästad precis vid vattnet råder skön atmosfär året om.
Ta dig tid att stanna upp och njuta av kullerstenstorg, caféer och
små restauranger. Men tro inte att tiden har stannat upp i Askersund!
Askersunds hamn möter upp och välkomnar dig med restauranger och caféer,
små hantverksbodar, utställningar och
sjöbodar vid det nya hamntorget. Härifrån sträcker sig vackra strandpromenaden längs vår lilla stad som har något
att bjuda på för alla. Följ med turbåten
ut i Norra Vätterns fantastiska skärgård
eller promenera till Borgmästareholmen över den långa gångbron och
upplev Outdoor aktiviteter – hyr din
cykel eller kajak, bo på en ö mitt i stan
eller njut av ett svalkande dopp vid öns
badplats.
Bred ut din picknickfilt vid strandpromenaden på härliga grönytor med
vyer över Stjernsunds slott och båtlivet
ute på Alsen. Lekplatsen ”Oden II”,
stadens älskade klätterträd, boulebana
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och Hagabadet bjuder in till lek och
minitåget tuffar förbi på sina turer mellan hamnen och natursköna hembygdsgården vid Stadsparken.
Nyfikna blickar dras till Sjöängen,
som med sina generösa glaspartier och vy
mot vattnet bjuder in till upplevelse och
samvaro. Årligen presenterar Sjöängen
färgsprakande vår- & höstprogram med
evenemang, scenkonst och utställningar.
Sjöängen är även en perfekt arena för
större möten och konferenser.
Ett stenkast därifrån finns nybyggda
bostäder med oslagbar sjöutsikt intill stationshuset och busstorget. Och – det är
aldrig längre än något kvarter till stadens
gator och gårdar, mysiga torg och unika
butiker med trevlig småstadsshopping
året om.

Askersunds
Landskyrka
Ett förödande blixtnedslag 1661
satte Askersunds medeltida träkyrka i brand. En ny kyrka uppfördes,
Landskyrkan, vars ståtliga kyrkosiluett reser sig vid södra infarten
till Askersund. Landskyrkan stod
färdig 1670, och är ett fint exempel
på stormaktstidens magnifika byggnadskonst – av poeten Verner von
Heidenstam kallad ”landsbygdens
Riddarholmskyrka”. Kyrkan har
kopplingar till familjen Oxenstierna-Soop vid Stjernsunds slott strax
söder om Askersund.
Under året uppmärksammas
Landskyrkans 350-årsdag och
kyrkans portar står öppna sommartid och hälsar välkommen in.

Naturen
inpå knuten

Gästhamn & ställplatser
Askersunds Citycamp & Gästhamn är
en mycket omtyckt plats att besöka både
för husbilar, husvagnar och båtar – här
finns café och sjömack samt möjlighet
att hyra både cykel, kanot och roddbåt
med snurra.
Även stadens nya ställplats, Askersunds Ställplats Marinan intill småbåtshamnen, lockar med skön utsikt över

hamnområdet – allt på bekvämt promenadavstånd till stadens aktiviteter.
Till våra ställplatser är du välkommen från tidig vår till sent inpå hösten.
Njut av den lilla stadens rofylldhet
och charm – och ta del av högklassiga
evenemang. Kom och ställ dig här du
också!

Smaka på Askersund!
Goda franska ostar, en skummande öl
och en utsökt chokladpralin. Askersunds
mathantverkare bjuder dig på genuina
smakupplevelser! Här sätter skaparglädjen, äkthet och kvalitet sin prägel på
maten, och här möter du berättelserna
och personerna bakom mathantverket.
I Askersunds Bryggeris anrika
lokaler puttrar bryggverket Barbara
och i skön atmosfär bjuds du
på ölprovningar av
klass. En doft från
franska breddgrader
möter dig hos Madame Nature, där ett
utsökt sortiment av
smakrika ostar och
franska delikates-

ser har sin givna plats i stadens gamla
hamnmagasin. Venus Choklad välkomnar dig till en värld av smak och doft
från handgjorda praliner i sin förföriska
chokladbutik med café. Välkommen till
smakupplevelser i Askersund!
För mer information besök
www.visitaskersund.se eller kontakta
Askersunds Turist- & Evenemangsbyrå.

Askersund har inte bara ett, utan
två naturreservat på promenadavstånd från centrum. Väderkvarnsbacken i den norra delen
och Stadsparken i den södra. I
natursköna Stadsparken finner du
Hembygdsgården – vårt alldeles
egna ”miniskansen”, med gamla
byggnader från trakten, restaurang
och ett minizoo. Promenera hit
längs strandpromenaden eller ta
minitåget från hamnen, som går
flera gånger dagligen under sommaren. Tidtabellen finner du vid
hållplatserna eller på Turist- & Evenemangsbyrån. I Stadsparken kan
du även ge dig ut på en tillgänglighetsanpassad geocachingrunda för
främst barnfamiljen och söka efter
Askersunds skatter med hjälp av
din mobil.

Stadsvandra på
egen hand

Ge dig ut på en skön promenad
genom Askersund och upptäck
husens egna berättelser. Informa
ns
huse
la
gam
tionsskyltar på de
fasader ger intressanta fakta och
.
små historier från tider som gått
tion
För karta och mer informa
kontakta Askersunds Turist- &
Evenemangsbyrå.

Askersund –
tillgänglig
för alla

Vi arbetar ständigt med att anpassa vår stad så att den blir mera
tillgänglig för alla, såväl för barnfamiljer som för människor med
funktionsnedsättning. Vid gästhamnen finns en lyft för rörelsehindrade
som hjälper dig att tryggt komma
ner i båten. I Harge hittar du tillgänglighetsanpassad badbrygga och
strandrullstolar för ett härligt dopp
i Vättern. Även bowlinghallen är
tillgänglighetsanpassad – så ut och
upplev!
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&
Tjuv
Po lis

Kulturen
Sköna stunder i Askersund
Ta pulsen på kulturen i Askersund! Gillar du fina bilar eller är du nyfiken på lokalt mathantverk? Njuter du av vackra konstverk, industrihistoria, slottsmiljöer eller vill du ta dig till
kända filminspelningsplatser, möta stadens kändisar eller se en bra film? Kanske är du nyfiken
på härliga föreställningar och skön scenkonst? Kreativitet har många ansikten och Askersund
bjuder på ett brett utbud av kulturella upplevelser året om.
Vackra bilar är ett välkänt inslag i Askersund. Car & BikeMeet, Midnattssolsrallyt, Veteranfordonsklubbens tisdagsträffar och Morganklubbens årsmöte är bara
några av alla fina möjligheter att se unika
bilar som vårdas med öm hand.

I kändisarnas fotspår

Lockas du av vackra platser som stått
kuliss vid filminspelningar? SVTs serie
”Tjuv & Polis” spelades in i Askersund
under 2019 och här kan du bland annat möta leksakshandlaren Johan, en av
tio lokala ”tjuvar”, som försökte hålla
ett byte på 5 miljoner kronor undan
lagens långa arm. Även den prisbelönta
filmen Lantisar spelades in i Askersundstrakten och här finns fina miljöer
från Närkesbergs landsbygd att besöka.
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Eller njut av de nyaste biofilmerna och
livesändningarna i Stora salongen på
kulturhuset Sjöängen.

Sätt färg på dagen

Akvarell, olja, textil, skulptur, glas,
keramik... Konstutställningar och lokalt konsthantverk har en lång tradition
i Askersund. Konstens sommarsäsong
inleds med en härlig Konstrunda, där
ett hundratal konstnärer öppnar upp
sina hem och ateljéer för besök. Konsthallen i Askersunds Hamnmagasin fylls
av olika utställningar sommartid, och
Sjöängens konsthall har alltid något att
erbjuda under resten av året. Här finns
också många kreativa konstnärer och
konsthantverkare som gärna öppnar
sina ateljéer för dig. Besök gärna kul-

tursidorna på www.visitaskersund.se
för mer information.

Den goda maten

Skaparglädjen yttrar sig inte minst i mathantverk i Askersund. Lokala matproducenter erbjuder högkvalitativa produkter
i små butiker, gårdsbutiker, restauranger
och caféer. Här odlas ekologiska grönsaker och smakrika tomater, här tillverkas
exklusiv choklad, färskbryggt öl och
Vätterns finaste röding. Och mycket
mer. Du hittar restauranger och caféer
både i staden och på landsbygden. Missa
heller inte höstens stora matevenemang
Matresan, ett fantastiskt tillfälle att
upptäcka den unika maten och möta
människorna som brinner för småskaligt
mathantverk och kvalitet.

Unna dig en
upplevelse!
Ta med en vän på en upplevelse i
Askersund – här är det enkelt att
fånga dagen! Mysig fika och god
mat. Småstadsshopping eller en
promenad längs sjökanten. En härlig konsert eller ett teaterbesök.
Och så en skön säng. Välkomna!

Kulturhuset Sjöängen
Intill strandpromenaden står Askersunds nya kulturhus Sjöängen.
Ett spännande kulturrum för upplevelser under hela året, en
mötesplats för stora och små, från när och fjärran.
Välkommen in, du också!
Livet pulserar på Sjöängen. I Stora
salongen ges konserter och teateroch dansföreställningar året runt av
nationella och lokala artister.
Här kan du även se de senaste biofilmerna och livesändningar från de
stora operascenerna på Närkes största
bioduk med förstklassigt ljud. Konferenser, föreläsningar och mässor löser
av varandra – här finns tillfällen och
rum för möten och upplevelser!

Ständigt nya utsikter

Konsthallen är öppen året runt med fri
entré och olika utställningar. Vackra
och tänkvärda konstverk pryder Sjö-

Nyfiken på
Sjöängen?

ängen både in- och utvändigt. Med fantastisk utsikt över vattnet och stadens
strandpromenad står byggnadens linjer
och nordiska färgsättning i ständigt
samspel med natur och årstid.

Varje vår och höst presenteras
ett spännande program med aktiviteter och föreställningar på
kulturhuset Sjöängen. Var med och
upplev både det storslagna och det
enkla på en stor scen i en liten stad.

Med trivsel i fokus

Med sin strategiska placering intill
Askersunds resecentrum är det lätt
att ta sig till Sjöängen och i lugn och
ro njuta av allt härligt och intressant
som händer i huset. Runt hörnet hittar du trevliga boenden och kan njuta
av småstadsshopping, mysiga caféer
och restauranger. Askersund hälsar dig
välkommen till Sjöängen!
Jan Bylund i

Konsert
Konsert

För mer information kontakta
Askersunds Turist- & Evenemangsbyrå.

CREEDENCE TRIBUTE
Rockin´ all over the world tour

Humor
MAMMA
LJUGER

Detta och mycket mer
händer hösten 2020!

Besök gärna www.sjoangen.askersund.se för mer information om
aktuellt program, biljettbokning
och aktiviteter i huset.

Konsert

JOHNNY CASH
ROADSHOW

LARZ-KRISTERZ

Konsert

SJÖÄNGENS KONSTHALL

HÖSTSALONG l KAROL ZARBOCK
SILVER ...och mycket mer

Konst

Drottning Kristinas väg 2
www.sjoangen.askersund.se
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Vätterns
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Sveriges hemligaste
skärgård
Låt dig överraskas av norra Vätterns unika sötvattensskärgård, en
ekopark med närmare 250 öar, kobbar och skär. Hissa segel eller
kryp ner i kajakbrunnen och ge dig ut i den vidsträckta och orörda
skärgården. Du kan också vandra på stigar längs skärgårdens klippor
eller glida ner i det kristallklara vattnet efter sköna stunder
på solvarma klipphällar. Hitta ditt eget smultronställe!
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Naturhamnar

Utbudet av naturhamnar i ogenerade
lägen är stort i vår vackra skärgård.
Flera av skärgårdens öar är utrustade
med både toalett, sopkärl och grillplatser. På vissa av öarna är det även
tillåtet att övernatta i tält eller i vindskydd. Vid Stora och Lilla Hjortholmarna, skyddade mellan Aspa- och
Lövsundsfjärdarna, hittar du några av
alla de platser där det är lätt att lägga
till med båt i skärgården. Här finns
också en liten gångbro som förbinder
Stora och Lilla Hjortholmen där du kan
ströva fritt. Vill du sträcka på benen ordentligt, kan du ta jollen över till Stora
Aspön, där du hittar 2,5 mil vandringsled och spännande platser som vittnar
om livet på ön.
Intill farleden till Askersund, strax
väster om Bastedalens fyr, hittar du
Grönön med sin handikappsanpassade
brygga. Dock är bryggan oskyddad vid
västliga vindar. Då kan du söka dig in
mellan Däkholmarna och Pulsarna och i
lugnt väder även ligga på svaj med gott
ankarfäste. Du – det sägs att den inbitne seglaren lätt hittar en egen ostörd
naturhamn vid Stora Krokholmen eller

Stora Ullfaxen, öster om Stora Aspön,
men det är en hemlighet så säg inte det
till någon!

Gästhamnar

Från skärgården är det alltid nära till
gästhamnar och service. Lägg till vid
Olshammars gästhamn, besök Verner
von Heidenstams födelsehem och gå
en guidad tur i Birgittakyrkan. Sätt
segel och ta en dagstur mot Vätterns
nordligaste vatten. Håll styrbord mot
Kärraviken och Åmmebergs gästhamn
och var redo att plocka fram golfklubban. Gå en runda på den välskötta
banan vid Askersunds golfklubb eller
bjud familjen på en god lunch på golfrestaurangen. Fortsätt en distansminut
in mot Alsen, där vackra Stjernsunds
slott hälsar dig välkommen.
Förtöj vid slottscaféets brygga, gå
på spännande slottsguidning, besök
årets utställningar, slottsbutiken och
varför inte ta en bit mat eller fika i
slottscaféet. I fjärran skymtar Askersunds gästhamn, där trästaden Askersund lockar med mysiga caféer och
butiker. Alla behöver vi hämta energi
ibland.

Båt- &
kanotuthyrning
ASKERSUNDS CITYCAMP &
GÄSTHAMN
Motorbåtar med eller utan styrpulpet, roddbåt och kanot.
0583-140 80, 070-592 82 30
BASE CAMP ASKERSUND –
BORGMÄSTAREHOLMEN
Kajaker och SUP.
0583-71 13 30
CAMPING TIVEDEN
Kanoter, kajaker, segelbåt och
roddbåtar. 0584-47 40 83
EXPERITUR
Packraft och kajaker.
070-209 74 91
HARGE BAD & CAMPING
Kajaker och SUP. 0583-77 01 23
HUSABERGSUDDES CAMPING
Kanoter, kajaker och roddbåtar.
0583-71 14 35
OLSHAMMARSGÅRDEN
Motorbåtar. 0583-504 30
REVELBADETS CAMPING
Roddbåt, motorbåt, elmotorbåt
och kanoter. 070-674 78 62
TRACELESS IN TIVEDEN
Guidning i träkanoter. 073-024 65 15
VÄTTERNKAJAK –
OLSHAMMAR OCH MEDEVI
Kajaker, SUP och guidning.
0141-23 42 00
ÖSJÖNÄS
Kajaker, kanoter och roddbåtar.
0505-250 22

Iläggningsramper

Haga i Askersund, Ols
hammars
och Åmmebergs båtham
nar samt
Tisarens kajplats, Åsb
ro.
Mer information om iläg
gningsramperna och koordinat
er hittar
du på ww w.visitaskers
und.se
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Paddling

Att njuta av tystnad, lugn och ro från
en kanot eller kajak är något allt fler
upptäcker. På öarna Björkholmen,
Stora och Lilla Krokholmen, Grönön,
Lilla och Stora Hjortholmen får man
tälta i upp till två nätter. Här finns även
grillplatser, vedförråd, sopkärl och
toaletter som underlättar friluftslivet.
Större delen av skärgården är naturreservat och ekopark, vilket innebär
att du inte får plocka pinnar eller
grenar att elda med. Se också till att
inte lämna skräp kvar på öarna. Var
rädd om naturen!

Fiske

Norra Vätterns skärgård är ett paradis
för fiskeentusiasten. I det kristallklara
vattnet finns det ett stort antal fiskarter, alltifrån gammelgäddan som lurar
i vassen till pigga abborren och läckra
rödingen. Eftersom Vättern tillhör de
stora sjöarna i landet, så gäller här
regeln för det fria handredskapsfisket.
Du kan även fiska från båt men båten
får inte framföras med motor, åror eller
annat liknande sätt. Står du på land – ja
då är det bara att meta och kasta för
glatta livet och som vi säger på fiskespråk – skitfiske på dig!
Storfiskaren behöver dock komma
ihåg att lösa fiskekort för trolling och
informera sig om gränser och lokala
bestämmelser innan det bär iväg ut på
sjön. Vill du pröva din lycka på Storvättern, är det fritt fiske 300 meter från
land och öar. Kom dock ihåg att ta reda
på fredningsområden mellan 15/9–
31/12. Här går det också bra att fiska
kräftor på höstkanten, men glöm inte
att ta reda på regler för kräftfiske innan
du lägger i dina burar.

Vättern – en nyckfull sjö

Var rädd om dig! Tänk på att Vättern
inte är en sjö att ta för given. Här
gäller det att vara uppmärksam på
signaler om väderomslag. På Vättern
kan vädret växla ovanligt snabbt från
nästan stiltje till kuling och det lugna
vattnet förvandlas till ett stormigt hav
med mycket grov sjö. Åk inte ut på
Vättern om du är osäker på vädret!

För mer information...

…om fiske i Askersund och Tiveden
ladda ner vår digitala fiskebroschyr
på www.visitaskersund.se/fiske eller
hämta den hos oss på
Askersunds Turist- &
– vid Sveriges hem
ligaste skärgård
Evenemangsbyrå.
Fishing

Fiske
I ASK ERS UND

& TIV EDE N

IN ASKERSUN D & TIVEDEN

– next to Sweden’s best hidden archipelago
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Skärgården & Tiveden
Vid Vätterns norra spets möter glittrande skärgårdslandskap
Tivedens djupa skogar. Här är det nära till naturupplevelser med
stor variation. En skärgårdsvandring kan leda dig ut på trolska
skogsstigar, och kajakturen bland öarna byts lätt mot cykeläventyr på Tivedens slingrande vägar.
Området bjuder på ett brett utbud av aktiviteter för alla –
hitta ditt äventyr i nära vildmark! För mer information besök
www.visitaskersund.se och www.tiveden.se eller kontakta
Askersunds Turist- & Evenemangsbyrå för ditt personliga tips.

SS

s norra skärgård.
Skärgårdsturer i Vättern
kersund.
Samtliga avgångar från As

STOCKSH A M M A R
köksdesign & inredning

Säsongens inredning i en av
landets charmigaste butiker.
– Café –
Stockshammar Gård
2 km söder om Askersund

www.stockshammar.se

För mer info www.wettervik.se
eller ring 070-977 02 63!
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Hyr en egen Herrgård

PS: Vi har även uthyrning
vid granvik, medevi & omberg

– ett unikt självservicekoncept i
härlig bruksmiljö vid Vättern –
Tel: 0583–503 60
www.aspaherrgard.se

0141-234 200
www.vatternkajak.se
info@vatternkajak.se
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Naturen
Vandringsleder

I Askersunds kommun finns närmare
30 naturreservat, de flesta med utmärkta vandringsleder. Här finns allt
från ekängar och skärgård till djupaste
urskog.

Dovrasjödalen

Längden på denna vandringsled varierar
mellan 2,3–8 km. Leden är bitvis krävande. Naturreservatet går förbi tre
långsmala sjöar i en djup sprickdal med
vildmarkskaraktär. Leden startar utanför Östansjö. Vindskydd och grillplats
finns.

Harge uddar

Längden på denna vandringsled är
2,5 km. Leden är bitvis krävande med
vandring över klipphällar. Magnifik
utsikt över Vättern vid fint och klart
väder. Badmöjligheter från klipporna
eller i Vänneviken. Vindskydd
Vandra i
och grillplats finns.
skärgå

Mariedammsleden

rden

Längden på denna vandringsled är 4
eller 9 km. Leden är lätt kuperad.
Kaffestuga öppen sommartid. Vindskydd och grillplats finns.
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Mårsätter

Längden på denna vandringsled är 4
eller 7 km. Leden är mycket krävande
med inslag av klättring. Fin utsikt över
Vättern och odlingslandskap. Inga vindskydd och grillplatser finns utefter leden.

Stenkälla

Utgår från informationscentret i
Tivedens nationalpark. Längden på
denna vandringsled är 2 km, i delvis
svår terräng med inslag av klättring.
Naturlig badplats finns efter leden. Ta
god tid på dig, räkna med att vandringen tar minst 1 timme.

Tjälvesta-Snavlunda

Svagt kuperad terräng genom ängar och
lundar. Nät av stigar och rundvägar på
1–10 km längd. Under vår och försommar blommar vitsippor, gullvivor,
smörbollar, mosippor m.fl. Picknickkorg rekommenderas! Badplats vid sjön
Trehörningen.

Trollkyrka

Trollkyrkorundan är cirka 6 km lång
och går delvis i svår terräng. Leden utgår från informationscentret i Tivedens
nationalpark. Ta god tid på dig, räkna
med att vandringen tar minst
3 timmar.

Utnäset

Bitvis krävande vandringsled över
klipphällar längs norra Vätterns skärgård. Leden är 3 km lång med möjlighet till bad, grillplats och magnifik
utsikt över Vättern vid fint
Vandra i
skärgården
och klart väder.

Bergslagsleden

Bergslagsleden går som en pulsåder
genom hela Örebro län. Med sina 28 mil
är den en av Sveriges längsta vandringsleder. Den är indelad i 17 etapper som är
mellan 7 och 23 km långa. Etapp 15, 16
och 17 går genom Tiveden. Kartor och
mer info hittar du på hemsidan
www.bergslagsleden.se

Snårsjön

Led runt Snårsjön och genom reservatet
Viken vars natur präglas av gammelskog
i dalgång från sprickdal. Ledbeskrivningen innehåller torphistorik över
ödetorp. Folder hämtas på Askersunds
Turist- & Evenemangsbyrå.

ation...

För mer inform
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För mer information...

...om lederna och cykelvänligt
boende besök
www.bergslagencycling.com

Cykelleder

Packa en picknickkorg och ge dig ut
och upptäck på cykel. Hos oss hittar
du cykelleder alltifrån 6 km till 35 km,
i varierad terräng. På alla slingor nedan
finns möjlighet till övernattning. Både
kulturhistoriska och naturinspirerade
sevärdheter finns.

Åsbro-Nyckelhult-Lerbäcks
kyrka-Åsbro

Denna cykelslinga är 17 km lång. Leden
startar i Åsbro och går österut utefter
Tisaren mot Skåle naturreservat där
den vänder tillbaka mot väster och
Lerbäcks kyrka. Slingan går både på
asfalt och grus.

Askersund-Dohnafors-Östra
Laxsjön-Vinnasjön-LäggestaAskersund
Cykelslingan är 39 km. Leden startar
i Askersund, tar er rakt västerut in i
Tivedens skogar, rundar Östra Laxsjön
för att sedan vända tillbaka mot Askersund. Slingan går både på asfalt och
grus. Möjlighet till bad finns på
flera platser.

Åmmelången runt

Cykelslingan är cirka 30 km lång.
Leden går runt sjön Åmmelången.
Transportsträckan mellan Askersund
och Åmmeberg är smal och krokig och
kan vara hårt trafikerad. Slingan går
på både grus och asfalt. Flera gruvor,
väl värda ett besök, hittas längs leden.
I Åmmeberg finns golfbana, mataffär,
restaurang och hotell.

Mountainbikeleder

Askersund med omnejd ingår i Nordeuropas största sammanhängande
mountainbikeområde Bergslagen cycling. Här hittar du 1200 km MTB-leder
i olika svårighetsgrader fördelat på 8
stora mountainbikeområden.

Cykelorientering

finns detaljerade
Under sommaren
pa på bland annat
kö
cykelkartor att
.
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Tivedens
Nationalpark

Tivedens Nationalpark är orörd
vildmark. Genom storslaget landskap med förtrollande urskogar,
slipade klipphällar och mörka
skogstjärnar slingrar sig bitvis
krävande stigar. Här välkomnas
alla, från den inbitne vandraren
till barnfamiljen och här finns
plats för både äventyr och meditation. Med varsam hand
har nationalparken under några
år rustats och anpassats, utökats
och tillgängliggjorts, för att nu stå
färdig med nya entréer och
nya markerade leder.
En skön blandning av Tivedens
trolska mystik, sägner från förr och
en djupare förståelse för naturens
fenomen får du av kunniga naturguider. Guideturerna förbokas på
www.tivedensguider.se.

Kom ihåg att…
...nationalparker finns över hela
världen och är den starkaste formen av skydd av natur. Nationalparkerna bildas för att långsiktigt
bevara ett intressant natur- och
kulturlandskap och ska ge besökare
möjlighet att uppleva och njuta av
naturen.
13
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Aktivt i Askersund
Skärgårdsstaden Askersund, med sin närhet till Tivedens skogar och
en levande landsbygd med många små samhällen, erbjuder ett stort
utbud av aktiviteter för den som tycker om att röra på sig.
Förgyll sommaren genom att utforska
någon av de tio kommunala badplatserna
och testa beachvolleybollplanen
vid Hemsjön i Åsbro. Ta ett dopp i Hargebadens tempererade pool eller från
Harge sandstrand – Närkes Riviera.
Hargebaden har en tillgänglighetsanpassad brygga, och där kan du även låna
strandrullstolen Hippocampe. I kommunen finns mängder av fina badsjöar, både med iordningställda badplatser och chans att hitta en egen
badvik! Varför inte testa fiskelyckan i
någon av alla sjöarna.
Vill du komma ut på vågorna istället, ja då finns det mängder av platser
att lägga i sin egen kanot eller kajak.
Det går också att hyra kanoter, kajaker
och båtar hos någon av våra uthyrare.
Tycker du segling verkar kul, kan
du anmäla ditt intresse för jollesegling
till någon av traktens båtklubbar.
Eller varför inte testa våra nya
MTB-leder, cykelleder eller cykelorientering? Kartorna för din bästa
14

upplevelse hittar du på Askersunds
Turist- & Evenemangsbyrå. Värm upp i
nya teknikbanan för cykel vid Solberga
IP eller plocka fram skateboarden och
låt barnen leka av sig i vår skate- och
cykelpark. För den som vill njuta av naturen i mer sakta mak erbjuds elljusspår
runtom i kommunen samt Hälsans stig
i Askersund. Eller varför inte ge dig ut
på trolska vandringar på någon av alla
våra vandringsleder. Ett annat tips är
att lära känna traktens vackraste platser
genom att leta efter gömda skatter s.k.
”cacher” genom geocaching.

TIPS
Bada i sjöar och tempererad
utomhuspool
Badrullstol för rörelsehindrade
Cykla med orientering, MTB, cykelrundor och teknikbana
Vandra/jogga i spår och terräng
Paddla kanot/kajak/SUP
Segla med jolle/segelbåt
Rida på leder eller ridskola
Fiske
Bowling
Gym
Tennisbana
Geocaching
Beachvolleyboll
Golfbana
Padel
Minigolf
Skate- och cykelpark
Lekplatser
Skridsko på spolad bana eller sjö
Utegym
Labyrint
Frisbeegolf
Hälsans stig

Småstadsshopping
Butiksägarna i Askersund kan sin sak!
Glittrande guldsmeder, drivna trädgårdsmästare, färgstarka klädhandlare,
unika antikvitetshandlare…
När du strosar runt på stan kanske
du råkar möta den spjuveraktige leksakshandlaren Johan eller någon annan
av personligheterna från SVTs serie
Tjuv & Polis. Vare sig det är en skön
sommardag med glass i hamnen eller
julstämning kring torget så hittar du
ett varierat och personligt utbud med
lokal prägel.

Uthyrning

Askersunds Citycamp & Gästhamn

Experitur – Rentals

GPS: 58.87831, 14.899693

Tel 070-209 74 91
info@experitur.se
www.experitur.se

Tel 0583-140 80

Stadsvandra
i Askersund!
Danielssons krukmakeri

Norströmsgatan 1, 696 30 Askersund
Tel 070-302 73 00
sandradanielsson82@hotmail.com
GPS: 58.87858, 14.90174

Nära & hållbart
Vi värnar om naturen och människan
och vill bjuda dig på upplevelser som vi
kan stå för. Stanna upp och hitta aktiviteter på nära håll för hela familjen.
Ett fantastiskt utbud av varierande
natur och intressanta kulturella besöksmål når du hos oss genom korta bilturer
eller på cykelsadeln – så känn vinden
och låt vägen bli en del av målet! Här
kan du också njuta av enkelheten och
det som naturen och småskaligheten
har att erbjuda: lokalt mathantverk,
ekologiska odlingar, traditionellt och
genuint hantverk, återbruk och loppisar, satsningar på ny och hållbar teknik.

Föreningen Gamla Askersund
Karta finns på Askersunds Turist- &
Evenemangsbyrå.
www.gamlaaskersund.se

Lerbäcks Labyrint & Café
Hotel PerOlofGården

Naturguide Tiveden

Niclas Sörlid, fiskeguide

Tivedens Guider

GPS: 58.760055, 14.804077

GPS: 58.715557, 14.592848

Traceless in Tiveden, guide

Pricken

Tel 073-024 65 15
tracelessintiveden@gmail.com
www.tracelessintiveden.com

GPS: 58.878732, 14.900519

Lerbäck Perolofgården 326,
694 96 Åsbro (Askersund)
Tel 0583-405 35 • www.perolofgarden.se
GPS: 58.959171, 15.063908

Tel 073-043 39 64
nicke.salbo@hotmail.com

Tel 070-578 41 20
www.naturguidetiveden.se
www.facebook.com/naturguidetiveden
GPS: 58.780359, 14.537036

www.tivedensguider.se
Tel 070-439 05 25

TIPS

ww w.loppiskartan.se
ww w.swedenbybike.com
ww w.visitaskersund.s
e/
gora/handel/lokalprod
uce

ww w.mathantverk.se
ww w.gardsnara.se

rat

Tel 070-977 02 63
www.prickens.se
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Barnteater
i Lerbäck

25 JUNI–
26 JULI

Konst i Ring

13 JUNI–

Se den populära
familjeteatern som sätts upp av
Lerbäcks Teater. I år får vi möta en
klassiker ur Astrid Lindgrens sagoskatt: Emil i Lönneberga tar oss med på
sina hyss och upptåg på gården Katthult i Småland. Föreställningen spelas
på teaterns friluftsscen, inbäddad i
grönska och oavsett väder och vind.
www.lerbacksteater.se

Barnens skarpa ögon
30 SEP
brukar vara de som
först upptäcker konstverken längs stigen. Stora och små konstnärer visar
upp sina skapelser längs en 1,6 km
lång vandringsstig genom Tivedens
skogar. Konst i Ring är en uppskattad
utflykt för hela familjen och firar 20
år detta år. Öppet dygnet runt.

Minitåg

22 JUNI–

Att åka tuffetåg hör
16 AUG
liksom sommaren till!
Stadens minitåg tar med dig genom
Askersund på sin väg från hamnen
till hembygdsgården, tur och retur.
Vid hembygdsgården kan du hälsa
på djuren, titta in i de gamla husen
eller ta en god fika eller en bit mat.
Det går även att boka minitåget för
grupper utanför tidtabellen. För
tidtabell och mer information besök
www.visitaskersund.se

För stora & små
Stad med bad och lek
Närhet till vatten gör att du kan ta dig
ett dopp mitt i stan. Strosa över gångbron till Borgmästareholmen, där finns
både badstrand och plats för lek – och
glöm inte metspöet! På landsidan lockar en härlig lekplats – Askersunds eget
skeppsvrak Oden II, en tillgänglighetsanpassad yta att tumla runt på! Öster-

ut i slutet av strandpromenaden siktar
du badplatsen Hagabadet, och på väg dit
passerar du barnens fantastiska klätterträd. Är du sedan sugen på mera bad?
Då är det bara en mil till Hargebaden –
”Närkes Riviera”, med tempererad pool
och en välbesökt långgrund badvik vid
Vätterns strand. Simma lugnt!

Askersunds skatter & träffa djuren
Det är inte alla städer som har ett
minizoo mitt i stan, men det har
Askersund. Ta minitåget från hamnen
och hälsa på ankungar, kaniner, getter
och höns i hembygdsgården med
välbevarade gamla byggnader från
trakten, samt café och restaurang.
I naturreservatet Stadsparken intill

hembygdsgården finns en geocachingrunda för barn med gömda skatter.
Du använder din egen telefon med
GPS. På Askersunds Turist- & Evenemangsbyrå kan du sedan få en liten
skatt om du lyckats få ihop den hemliga
koden som gömmer sig i cacherna!

Barnveckan firar 10 år!
Lekfullheten blommar i Askersund när
pirater intar hamnen och tränar sig i
hoppborgen. Spring i benen belönas
i populära ”Glasse-loppet” med både
glass och medalj och Tiveden Kids lockar äventyrslystna små och stora barn
med resor och aktiviteter till trolska
skogen. Skattjakten är i full gång och i
Lerbäck kan man följa med på ”traktor16

6–9 JULI

safari i hagen” och det kommer finnas mängder av prova-på-aktiviteter
– ja, hela veckan fylls med teater
och bio, musik och mycket mera.
Här finns massor med gratis aktiviteter där hela familjen kan umgås
och trivas. Programmet för Askersunds barnvecka hittar du på:
www.visitaskersund.se/barnveckan

Stjernsunds slott

Vackert beläget på en udde i Alsen ligger
Stjernsunds slott, en nyklassicistisk pärla
som anses ha en av Sveriges bäst bevarade interiörer från 1850-talet. Kunniga guider berättar om den praktfulla
paradvåningen, sångarprinsen Gustafs
gästvåning och tjänstefolkets källare.
Titta in i prins Augusts biljardrum med
tillhörande punchveranda. Och kanske
känner du fru Cassels närvaro när du
strövar genom slottets gemak och korridorer?
Den välskötta slottsparken är värd
att besöka året runt. Här finner du även
vagnsmuseum, slottsbutik, café med
restaurang och mejerimuseum. Under

sommaren går det att
kliva ombord på turbåten M/S Wettervik
i Askersunds hamn
och angöra slottet i
samband med en tur
ut i norra Vätterns
skärgård. Stjernsund
var också en av filminspelningsplatserna
under 2019 för TV-serien Tjuv & Polis,
vars rafflande upplösning skedde på
Kungsbryggan nedanför slottet.
Guidade slottsturer går dagligen
15 maj–31 augusti.

Knalla Gruva
i Zinkgruvan
Upptäck en värld som ligger gömd
långt under våra fötter och ta gamla
gruvhissen ner 200 meter under jord!
Följ med på guidade turer med rutinerade bergsmän. Biljetter till nerfart
bokar du på Askersunds Turist- &
Evenemangsbyrå, åldersgräns 10 år.
Ovan jord visar Gruvmuseet i Zinkgruvan spännande utställningar om gruvdrift och levandegör traktens historia.
Här dånar bergborren och gamla gruv-

tåget tuffar
i sakta mak.
Här finns
maskiner,
fordon,
kläder,
utrustning,
mineral- och fotoutställningar, och sist
men inte minst en kolossal modell över
den mäktiga gruvan. Ta dig en titt på
livet under jord!

TIPS

Stjernsunds gårdsbutik ligger i
anslutning till slottsallén. Besö
k
äggboden eller handla närprodu
cerade produkter. Äggleden är
en
vacker vandringsled mellan Stje
rnsund och Askersund som passerar
den inspirerande heminredningsbutiken Stockshammar.

TIPS

s
I området kring Knalla gruva finn
la
gam
från
a
täck
upp
massor att
tiders gruvdrift. Besök Västerby
och Garpa gruvor eller vandra
Mariedammsleden som passerar
gamla gruvhål, och se spår av
järnhantering från förr vid välbevarade masugnsområden.

Base Camp på Borgmästareholmen
Vildmark runt hörnet, bokstavligt talat, det är Base Camp Askersund. På
stadens lilla ö, alldeles nära Askersunds
torg, erbjuds stadsnära friluftsliv för
både livsnjutare och äventyrare, för ensamvargen eller grupper. Kunniga guider på ön hjälper dig att hitta din aktivitet: paddla lugnt
längs stadens
vackra strandlinje
eller låt ön vara
startpunkten för
ditt äventyr i
nära vildmark,
på Vätterns
glittrande vågor
eller i Tivedens
djupa urskogar.

Med fokus på barnen arrangeras Outdoor Kids under Barnveckan – en härlig
vecka för de yngsta!
Intill kaminens goa värme och med
fågelperspektiv på din omgivning kan
du övernatta i öns häftiga trädtält! Bosätt dig i en bekväm kåta eller slå ner
dina bopålar intill stranden och tälta
med utsikt över småstadslivet vid vattnet. Plocka fram munspelet vid elden
eller svettas i bastutältet, ta ett dopp
eller pröva fiskelyckan.
Kanske vill du äta en måltid eller fika i
öns anrika byggnader, vackra skyttepaviljongen och dans- och kägelbanan eller ta
en kvällspromenad över gångbron in till
gemytliga Askersund – här finns äventyret och avkopplingen för dig!

Vaka vid
en kolmila!
När kolmilorna tänds i skogarna är
det fest. De omsorgsfullt byggda
milorna bär traditionsenligt kvinnonamn för att ge lycka och bra kol.
Upplev ett urgammalt hantverk och
titta in i kolarkojorna, smaka på
kolbullar med lingon och fläsk och
lyssna på vemodiga, vackra visor.
För mer information besök
evenemangskalendern:
www.visitaskersund.se
17
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ANNONSSIDA

Här serveras vällagad mat
av fina råvaror. Allt från kött
och fisk till italiensk pizza
och handgjorda hamburgare.
Välkommen till
Cassandras Steakhouse
vid Torget!
0583-71 15 30
cassandrasrestaurang.se

est.2018

Vi erbjuder dagens lunch med husmanskost,
à la carte, pizza, sallader och kebabrätter.
Bar med fullständiga rättigheter, musik &
event och stor uteservering vid Askersunds
torg.

0583-100 44 • www.entrappauppaskersund.com
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Välkommen till
Stjernsunds slott
Följ med på visning av ”Sångarprinsens” inredningar från
1850-talet, promenera i parken, besök Vagnmuseet,
Mejeriet och Slottsbutiken.
Slottscaféet serverar en god lunch, smörgåsar och läckra
bakverk i en fantastisk miljö intill vattnet. Hemlagat och
närproducerat naturligtvis.
Slottet är öppet 15 maj–31 aug. Visningar dagligen.
Caféet öppet dagligen 1 maj–31 aug.
Midsommarafton stängt.

Av Astrid Lindgren

Av: Astrid Lindgren

Spelas 20 juni - 21 juli
2019
Spelas 25 juni
- 26 juli 2020

Mer info: 0583-100 04 (slott) 0583-126 88 (café)
www.vitterhetsakad.se

Biljetter bokas på 0583 - 404 02 eller

www.lerbacksteater.se
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Öppet Vardagar 10-18
Helger 10-14

GÖR EN UTFLYKT TILL
SKÖNA STJERNSUND!
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Vägbeskrivning & öppettider: www.butikenstjernsund.se

S A FA
B IHäng med R

Res utrikes te’

Välkommen!
Lerbäcksmarken

www.lerbacksmarken.se

I

LERBÄCKSMARKEN

Lördag 4 juli 09.00–16.00
vid Lerbäcks kyrka
100 knallar inom konsthantverk,
mathantverk och byggnadsvård
Ponnyridning • Underhållning
Teater • Barnens marknad • Servering

ut i bigården och se
hur det är att vara biodlare.
Provsmaka honung!

Hyddans
Zon och Gård

FLOATING
ZONTERAPI
HOTSTONEMASSAGE
B & B • HONUNG
Tidsbokning 072-961 69 10
hyddans@gmail.com
www.hyddans.se

Norra Vätterns Konstrunda 2020
1–3 maj kl 10–17

Svenskt Porslinsmuseum
Välkommen till landets största samling av svenskt porslin 1750-2000:
”Porslin vi minns, glömt eller aldrig sett”.
Utflyktsmål med bruksmuseum, miljöer, interiörer, guidad parkvandring. Stor
50-talsutställning! Vid byggnadsminnet Godegårds säteri 30 km sö Askersund.

Öppet: juni-aug lörd-sönd 11-18, i juli alla dagar (fred stängt)

Servering • www.godegard.se • 0141-802 00

Höstsalong 22 aug – 1 nov

www.nvbof.se

MATHANTVERK • GULD & SILVER • CAFÉ • TAPETSERI • KLOCKOR
BRÖD • GLAS • LUNCH • LAKRITS • BAKVERK • AIRBNB

STÖÖKAGATAN 10 och 15 • ASKERSUND
19

Mat & café
Vätternröding, kulglass, räkmacka eller en värmande tomatsoppa?
Låt sommaren fyllas av goda stunder!
”Sjön suger”, som man sa förr. Det betyder helt enkelt att man blir hungrig av
att vara på sjön. Man blir hungrig av att
turista också! I Askersunds hamn finns
flera hamnbodar med bra utbud av lätta
rätter och runtom i staden finns trevliga restauranger och caféer. Kliv på

minitåget och njut av en god lunch eller
fika på Klockargården vid Askersunds
hembygdgård. Andra matställen och
caféer hittar du både i och utanför stan.
Olshammarsgårdens kök är en klassiker, liksom hamnens glass. Njut av en
stilfull stund på Stjernsunds slottscafé,

frossa på en god räkmacka vid kiosken
i Zinkgruvan eller förirra dig till caféet
vid Labyrinten i Lerbäck. Och missa
inte läckerheterna från Vättern: röding
och sik. Botanisera i listan Restaurang
& café och hitta ditt eget favoritställe.

Sanneruds Bygata 21
69597 Tived
www.fika-kaffe.se
info @ fika-kaffe.se
+46 70 275 90 11

KLOCKARGÅRDEN
KÖK OCH SERVERING
– I den goda matens tjänst –

073–811 13 80
www.klockargardenmat.se
20

Sveas Café Tutingen
Storgatan 21
696 30 Askersund
Tel 0583-141 39
info@sveasbageri.se • sveasbageri.se
Öppettider: Mån-fre 9-18 • Lör 9-17 • Sö 11-17

Restaurang & café
Askersunds Citycamp & Gästhamn
Stapelängen 6, 696 30 Askersund
Tel 0583-140 80

Café Garvaregården, Hotel
och B&B

GPS: 58.87831, 14.899693

Sundsgatan 4, 696 30 Askersund
Tel 0583-104 45, www.cafegarvaregarden.com
GPS: 58.881055, 14.900208

Handlar’n i Åmmeberg

Hargegrillen

Vårbyvägen 1, 696 75 Åmmeberg
Tel 0583-341 50
www.handlarn.se
GPS: 58.865787, 14.998881

Hargebadsvägen 1, 696 94 Hammar
Tel 0583-77 01 20
GPS: 58.794792, 14.971898

Restaurang

• SJÖTULLEN •
BAR • GRILL • RESTAURANT

Olshammarsgården

Heidenstamsvägen, 696 73 Aspabruk
Tel 0583-504 30 • olshammarsgarden@
olsgarden@home.se
outlook.com
• www.olshammarsgarden.se
www.olshammarsgarden.se
GPS: 58.774786,
58.774786,14.796181
14.796181

Restaurang Sjötullen
Norströmsgatan 2
Tel 070-776 82 18

GPS: 58.878732, 14.900519

ASKERSUND MED OMNEJD
Antes fiskbod 072-869 78 61
Asian City Restaurang 072-916 00 53
Askersunds Citycamp & Gästhamn
0583-140 80, 070-592 82 30
Askersunds Grill & Sportsbar
073-908 03 86
Base Camp – Borgmästareholmen
0583-71 13 30
Bellas Spelbutik & Pizzeria
0583-37 05 00
Best Western Hotel Norra Vättern
0583-120 10
Borgmästarinnans Café 073-052 53 88
Café Garvaregården 0583-104 45
Café Stockshammar 0583-125 20
Café Sveas Tutingen 0583-141 39
Cassandras steakhouse 0583-71 15 30
En trappa upp Restaurang 0583-100 44
Hamngrillen 073-908 03 86
Klockargården 073-811 13 80
Peters Glassbod 0583-101 60
Pä Thai 073-931 71 77
Restaurang Flora 0583-144 44
Restaurang Sjötullen 0583-100 90
Seglarkiosken 073-908 03 86
Smörgåsboden, hamnen 0583-100 77
Stjernsunds Slottscafé 0583-126 88
Strandparkens Kiosk & Café
073-599 75 75
Venus Choklad 0583-129 29
Verket Restaurang & Bowling
0583-70 30 10
Wärdshuset Sundsgården 0583-100 88
HAMMAR
Vätternterrassen 0583-77 01 10
HARGE
Hargegrillen 0583-77 01 20
Restaurang Hargebaden 0583-77 00 55

Sibylla Askersund

Laxåvägen 1, 696 91 Askersund
www.sibylla.se
GPS: 58.877861, 14.894457

Stigmansgården Stugor & Café
Bocksjö Mon
Tel 073-500 26 27
www.stigmansgarden.se
GPS: 58.688097, 14.618747

LERBÄCK
Hotell & Restaurang PerOlofGården
0583-405 35
Lerbäcks Labyrint Café 0583-405 35
MARIEDAMM
Trehörnings Masugn & Kaffestuga
0703-20 80 70
OLSHAMMAR
Olshammarsgården 0583-504 30
RÖNNESHYTTA
Rönne Kapell 0583-400 88		
ZINKGRUVAN
Zinkgruvan Kiosk och Grill 0583-204 92

Verket Restaurang & Bowling
Lilla Bergsgatan 6, 696 30 Askersund
Tel 0583-70 30 10, kontakt@bowlingverket.se, www.bowlingverket.se
GPS: 58.878324, 14.906429

Zinkgruvan Kiosk & Grill
Åmmebergsvägen 8, Zinkgruvan
Tel 0583-204 92
GPS: 58.81390, 15.10845

ÅMMEBERG
Club House Restaurant 0583-349 44
ÅSBRO
Åsbro Pizzeria 0582-513 14

21
21

ANNONSSIDA

Delikatesser från Frankrike,
Italien och England!
Franska dukar och keramik!
Storgatan 15
Hamnmagasinet

Hamnmagasinet
Hamnmagasinet

www.madamenature.se
Se våra öppettider på www.madamenature.se • Norströmsgatan
1, Hamnmagasinet, Askersund • 070-231 99 59

MÅN–FRE
7–22
LÖR–SÖN
Välkommen till Askersunds lilla
stormarknad önskar Eric med personal!
8–21
Torsten Karlssons väg 1, tel 010-741 85 50

Butiksbakat bröd • Brett ekologiskt sortiment • Prisvärd matglädje sju dagar i veckan
Mot Vretstorp

Mot Örebro

Öppet

dygnet runt

Rv 50

ICA TORGHALLEN
ÖPPET mån-lör 8-21,
sön 10-21
Torget, Askersund

ICA JOUREN

ÖPPET alla dagar 7-22
Floragatan 14,
Askersund

Handla i vår butik
på nätet!

Mot
Laxå

Mot Motala

ASKERSUND

SYDNÄRKES bästa och
mesta färskvarubutiker!
Nybakat varje dag (Alla butikerna)
ATM Uttagsautomat (Torghallen)
Svenska spel, ATG (Sojas, Torghallen)
Manuella delidiskar (Torghallen)

SOJAS ICA-HALL

ÖPPET alla dagar 9-20
Askersundsvägen 63,
Vretstorp
22

Tel: Torghallen 0583-871 70 | Sojas 0582-66 00 95 | Ica Jouren 0583-109 16

ANNONSSIDA

Jonas Bil & Däckservice
Däckservice alla fordon
Reservdels & tillbehörsbutik
Reparationer personbilar
Reparationer av tunga fordon

Torgparken
1 –
- Presenter
Askersund
Souvenirer
0583 711060

Garn – Handarbeten

www.thefinalaskersund.weebly.com
Blommor
– Lastbils- & maskinmodeller

1:50/1:25 Tekno/WSI/EMEK

Handarbeten - Garn - Souvenir - Blommor - Presenter Modell Lastbilar och Maskiner 1:50/1:25

www.thefinalaskersund.weebly.com
Torgparken 1 – Askersund
0583-71 10 60

Parkgatan 5 • Tel 0583-100 72 • www.jbd.nu

Besök www.visitaskersund.se
Hyr

Askersunds kakelmakeri

Askersunds Skoshop

Boutique Britta

Europa Mode

Sundsgatan 20, 696 30 Askersund
Tel 073-841 00 97
www.kakelmakeriet.se
GPS: 58.882693, 14.899823

Torget, Askersund
Tel 0583-106 81

GPS: 58.880195, 14.902965

Sundsbrogatan 7, 696 30 Askersund
Tel 0583-121 50
www.facebook.com/Askersundsskoshop
GPS: 58.879518, 14.902103

Storgatan 22, 696 30 Askersund
europa.mode@hotmail.com
Tel 076-208 55 86
GPS: 58.88014, 14.902396
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Bergqvist Järn & Bygg AB
Smidesvägen 3, 696 33 Askersund
Tel 0583-120 35
www.bergqvist-jb.com
GPS: 58.891106, 14.916869

www.kallestradgard.se

-

Lekia

Storgatan 18, 696 30 Askersund
Tel 0583-71 13 11
www.lekia.se
GPS: 58.879299, 14.902619

Lilla Torgboden

Sundsbrogatan 3, 696 30 Askersund
Tel 070-643 41 10
GPS: 58.279391, 14.901181

Hedströms Motor

Parkgatan 3, 696 33 Askersund
Tel 0583-106 20 • 070-256 09 79
www.hedstromsmotor.eu
GPS: 58.886919, 14.913074
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Sov gott

I Askersund finns en bra mix av boende för alla smaker: bekvämt hotellboende i herrgårdsmiljö med
romantiskt inredda rum, prisvärda vandrarhem eller charmiga Bed & Breakfast i gammeldags miljö.
Här finns campingar med sjöutsikt, ställplatser i natursköna lägen och stugor med skogen
inpå knuten. Bara att välja och vraka det som passar dig och din familj bäst.

Pensionat Sundsgården
Aspa Herrgård

Café Garvaregården, Hotel
och B&B

Hamgården Nature Resort
Tiveden

Hargebadens Vandrarhem

Harge Bad & Camping

Hotel PerOlofGården

Olshammarsgården

Rosendals Festgård

Rosendals Stugor

Aspa bruk, 696 93 Askersund
Tel 0583-503 60
www.aspaherrgard.se
GPS: 58.46.34.0, 14.48.14.8

Hargebadsvägen 98, 696 94 Hammar
Tel 0583-77 05 56
www.hargebadensvandrarhem.se
GPS: 58.782438, 14.976919

Heidenstamsvägen, 696 73 Aspabruk
Tel 0583-504 30 • olshammarsgarden@
olsgarden@home.se
outlook.com
• www.olshammarsgarden.se
www.olshammarsgarden.se
GPS: 58.774786,
58.774786,14.796181
14.796181
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Sundsgatan 4, 696 30 Askersund
Tel 0583-104 45, www.cafegarvaregarden.com
GPS: 58.881055, 14.900208

Hargebadsvägen 89, 696 94 Hammar
Tel 0583-77 01 23
www.hargefritid.se
GPS: 58.787064, 14.974022

Rosendal 630, 694 99 Skyllberg
Tel 070-217 02 46
barbro@rosendalsfestgard.se
GPS: 58.975391, 14.98746

Baggekärr 8, 695 97 Tived • 0584-47 40 30
info@hamgarden.se • www.hamgarden.se
GPS: 58.79.5812, 14.54.1049

Lerbäck Perolofgården 326,
694 96 Åsbro (Askersund)
Tel 0583-405 35 • www.perolofgarden.se
GPS: 58.959171, 15.063908

Rosendal, 696 93 Aspa bruk
Tel 0583-501 30 • 070-322 06 84
rosendalstugor@gmail.com
GPS: 58.769068, 14.801974

ANNONSSIDA

Boende
Camping/Stugby

Café Garvaregården, Hotel och B&B

ASKERSUND MED OMNEJD
Askersunds Citycamp & Gästhamn
0583-140 80, 070-592 82 30
Askersunds Ställplats Marinan
070-280 10 13
Husabergsuddes Camping
0583-71 14 35
Base Camp Askersund 0583-71 13 30
Hundcamp/ställplats Tivedsporten
070-783 10 02

I hamnen. Helmysigt i gammaldag stil med hembakt som tema.
Bullar, kakor, bakelser, smörgåsar, avnjutes i kulturmiljö inomhus eller
i den mysiga innergården vid den lilla fiskdammen. Välkomna.
Telefon: 0583-104 45 ✿ info@pensionatsundsgarden.se
www.pensionatsundsgarden.se

HAMMAR
Vätternterrassen 0583-77 01 10
HARGE
Harge Bad & Camping
0583-77 01 23
Hargebadens Stugby
070-664 00 17

Hotel & Café & Restaurang

Nära Lerbäcks Labyrint – Teater & Tiveden

KÅRBERG
Rosendals Festgård 0583-400 25

Lerbäck, Perolofgården 326
694 96 Åsbro, Sverige

www.perolofgarden.se

Lerbäck, Perolofgården 326
69496 Åsbro, Sverige

www.perolofgarden.se

OLSHAMMAR
Rosendals Stugor 0583-501 30

tel: 0583-405 35
info@perolofgarden.se

Hotell/vandrarhem/B&B

tel: 0583 40 535
info@perolofgarden.se

Bästa Läget!

ASKERSUND MED OMNEJD
Best Western Hotel Norra Vättern
0583-120 10
Café Garvaregården B&B o Hotel
0583-104 45

Bästa läget – vid Askersunds
hamn!
Vid Askersunds hamn!
Bästa Läget!

Vid Askersunds hamn!

www.norravattern.se

tel 0583-12010

www.norravattern.se

tel 0583-12010

HAMMAR
Bastedalens Herrgård 0583-77 02 73
Hargebadens Vandrarhem
0583-77 05 56
Vandrarhemmet Hammar
0583-77 01 10
Vätternterrassen 0583-77 01 10

Bästa Läget!

Vid Askersunds hamn!

www.norravattern.se
tel 0583-120 10
www.norravattern.se

LERBÄCK
Hotel & Restaurang PerOlofGården
0583-405 35

tel 0583-12010
NÄRKESBERG
GBM Helhetsterapi B&B
0705-54 74 85
OLSHAMMAR
Aspa Herrgård 0583-503 60
Olshammarsgården 0583-504 30

Rödjorna Tiveden B&B

Skyttatorp Rödjorna, 695 96 Tived
Tel +46 73 975 10 97, www.tiveden-bb.se
info@retraite-zweden.com
GPS: 58.789524, 14.650941

Stenkällegårdens Camping Tiveden
Tel 0505-600 15
kontakt@stenkallegarden.se
www.stenkallegarden.se
GPS: 58.680998, 14.598856

Lägenhet/stuga

För mer information gå in på
www.visitaskersund.se/bo
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Ställplatser
Välj din ställplats med utsikt över hamn och
småstadsliv, vid ljuva skärgården eller spännande
gruvmiljö och känn dig välkommen.

TIPS

i Askersund.
Tillgång till gratis latrintömning
ersund.se
task
Mer information på www.visi

I Askersund finns ställplatser för alla smaker. Här kan
du bo centralt, bara ett stenkast från Askersunds gamla
kvarter. Blicka ut över hamnen från Askersunds Citycamp & Gästhamn och Askersunds Ställplats Marinan,
där småstadslivet med sitt stora utbud av aktiviteter,
shopping och evenemang lockar året runt. Eller njut
av skärgårdslivet vid Norra Vättern på ställplatsen vid
strandkanten på Aspa Båtklubb. Hyr din kajak och glid
ut bland öarna eller koppla loss cykeln och upptäck
Tivedens trolska skogar.
Upplevelser kring bergslag och gruvdrift hittar
du vid ställplatserna Knalla Gruva, Lönns Kurva och
Mariedamm. Ströva runt bland historiska byggnader,
besök spännande gruvmuséet eller övergivna gruvor.
Eller känner du för en runda på golfbana? Rulla då in
vid Askersunds GK intill Kärraviken i Åmmeberg.
Och du – ta med badkläder och vandringskängor,
för i Askersund är det aldrig långt till närmaste badplats eller vandringsled.

Ställplats
ASKERSUND
Askersund Citycamp & Gästhamn
och Sundsängen (ej förbokning)
0583-140 80, 070-592 82 30

OLSHAMMAR
Aspa Båtklubb, Gästhamn & Ställplats
070-513 02 64

Askersunds Ställplats Marinan
070-280 10 13

TIVEDEN
Revelbadets Camping
0583-630 30

MARIEDAMM
Mariedamms Ställplats
076-812 80 70

Tivedsporten Eco Camp
070-783 10 02

Aspa Båtklubb, Olshammar
Norrviksvägen 4, 69673 Aspabruk
Tel 070-513 02 64
www.aspabatklubb.se
GPS: 58.759821, 14.804871
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Revelbadets Camping Laxå
070-674 78 62, 070-267 56 74
info@revelbadetscamping.se
www.revelbadetscamping.se
GPS: 58.904612, 14.718236

ZINKGRUVAN
Knalla Gruva, Ställplats (endast el)
072-737 43 00
Lönns Kurva 070-243 61 77
ÅMMEBERG
Askersunds Golfklubb
(för golfspelare) 0583-349 43
Åmmebergs Båtklubb, Gästhamn
& Ställplats 070-229 71 20

Ställplats Mariedamm
Tel 0768-12 80 70
lau@telia.com

GPS: 58.854341, 15.167999

ANNONSSIDA

Allemansrätten
Visste du att du använder dig av allemansrätten när du går en promenad,
paddlar kanot och kajak eller bara filosoferar på en sten. Allemansrätten är
en unik möjlighet för oss alla att röra oss fritt i den svenska naturen. Men
vi behöver också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare men även för andra besökare. Alltså inte störa – inte förstöra.
För mer information hämta din egen folder om allemansrätten hos oss på
Turistbyrån eller titta in på: www.naturvardsverket.se/allemansratten
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Intresserad av bostad? Ring 0583-810 50
www.askersundsbostader.se

nden

V id sjön U

Välkommen!

Baggekärr 2 i Tived
0584-47 40 83
www.campingtiveden.se

www.hargefritid.se Tel: 0583-77 01 23

Välkommen till Hargebadens Stugby. Semesterstugor 4- och 6-bäddar, fullt utrustade för självhushåll. Info/bokning: 070-664 00 17, hargestugby@hotmail.com
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Landskyrkan

Öppen jun–aug: mån–fre kl 8.30–15.30.
22 juni–16 aug: mån–fre kl 8.30–18.00 &
lör–sön kl 12.00–18.00.

Vägkyrka med Café Klockarbacken
29 juni–31 juli mån–lör kl 14.00–18.00 &
sön kl 11.00–18.00.

Birgittakyrkan, Olshammar

Vägkyrka 6 juli–19 juli, alla dagar kl 14.00–17.00.

Hammars kyrka

Önskar du besöka kyrkan ring 0583-815 50.
askersund-hammars.forsamling@svenskakyrkan.se •
www.svenskakyrkan.se/askersund-hammars-forsamling

Sofia Magdalena kyrka

Öppen mån–fre kl 10.00–15.30.
11 juni–13 augusti tors kl 11.30:
“Poesi & musik i sommartid“

VI GÖR ALLT FÖR DIN BIL!
En heltäckande bilverkstad inom Bosch
Car Service – den största oberoende
bilverkstadskedjan i världen.

Kom & sjung
med oss tisdag 7 juli
vid Glasseloppet
under Barnveckan!

Hos oss kan du få hjälp med alla typer
av bilreparationer och bilservice för
samtliga märken – bensin-, diesel- och
eldrivna bilar.

20 mars 2021 firar
vi 20-årsjubileum
som artister.
Vi ses på
Sjöängen!

Åmmebergsvägen 7
696 74 Hammar
Tel. 0583-77 00 12
www.garagethammar.se

Boka oss på: www.systrarnak.se

Välkommen till Askersund!
Vill du bo eller driva företag här?
Vi har samlat den information du
behöver på ett ställe:

www.askersund.se/flyttahit

Gå på bio!

Bio är kult i Askersund och popcorndoften sprider sig i Kulturhuset
Sjöängen. Här kan du se de nyaste filmer för både barn och vuxna på
Närkes största bioduk och ljud i Dolby Atmos-kvalitet.
Aktuellt bioprogram hittar du i evenemangskalendern på
www.visitaskersund.se eller www.bio.se. Vi ses på bion!

Bio
www.bio.se
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Bra att veta
Läkare

Hjärtstartare

Återvinningsstationer

Askersunds Turist- &
Evenemangsbyrå 0583-810 88

Laddstationer
C elbil

Mer info på
www.ftiab.se

D

Info på www.uppladdning.nu

Blå bärsv

A
Tandläkare

Reningsverket,
Askersund

Turistinformation

B

www.hjartstartarregistret.se

Latrintömning
för husbil

Distriktsveterinärerna 010-122 86 60
Djursjukhuset Hund & Katt, Kumla
019-26 36 66 (jouröppet)

Askersunds vårdcentral 0583-857 10,
akutnummer 0583-857 98
Magnussons Läkarpraktik 070-103 00 42
Sjukvårdsrådgivningen 1177
SOS 112

Apoteket Vasen
38, 0771-760 760
Försäkringskassan 0771-524 524
Polisen 0771-14 14 00, 114 14
Akuta polisärenden 112
Taxi
Pake AB (endast förbeställning)
070-832 04 34
Sverigetaxi Hallsberg
0582-61 10 00
Stadskvarn

Koviken och Stora Hammarsundet

Gårdsjön

Folktandvården 019-602 68 60
Tandläkargruppen 0583-122 30
Tandl. Ulf Hjerpe 0583-144 10
Jourtandläkare i Örebro
019-602 38 00

0583-103
Igelsjön
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Övrig info

Rastplatser

1Askersundstandläkarna 0583-100 62
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Byfogden

Klockarholmen

Vättern

Stensholmen

Borgmästareholmen

7

29

Do

h na
f

Karta
Djupbäcken

Tisarbaden
Karintorp

Tycke

Skarbyholm

Åsbro

E20

Luckebo

Törntorp
Åsen
Lax
ån

N Torpa

Snavlunda

Tjälvesta
Breberg

Röfors

Kårberg

Björkå
Långstorp

Svinnersta

Lerbäck
Mörtsjön

Östersjön
Rönnestorp

Falla

Rönneshytta

N Hunna

Starketorp
Sagersta
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Ö Laxsjön

Knu

ASKERSUND
Åmme

Åmmelången

Duns

Lind

Mörthult

Bergshult

Alsen

Dalen

Markebäck

Örkaggen

205

Åmmeberg

Edö

Dohnafors

Grytsj.

Håkantorp

Långsjön

Mariedamm
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St. Björstorp

Långvik

Orkaren
Isåsen

Bjurtärnen

Hammar

Åviken
Tikanäs

Duvfj.

St. Ykullen
Algrena

Aspa bruk

Bastedalen

Dalby

Mårsätter

Lunna

N Asplången

Sänna

Kristine-

Hargev.
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Olshammar
S Kärra
St. Forsa
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Öv. Forsa

Dalmark

Vättern

Rå
Nydalen

Zinkgruvan

Knalla

Harge

Fagertärn
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Svald

Läggesta
Skuru

Laxå
fritidsomr.

Mosshult

N Nyckelhult

Hult

Stenkumla
Skyllberg

Anten
V Laxsjön

Estabo

Rosendal

Tisaren

Hulta

Kommunfakta
Yta: Totalt 1025,21 km2, uppdelat på

land 819,88 km2 och vatten 205,33 km2.

-

Befolkningsmängd: 11 345 personer
(nov 2019, Källa: SCB 20191130)
Rude

Hjärtasjön

Kopparberg

dre

Munkerud
Eketorp

utstorp

Folketorp

Närkesberg

sjö
Dalskogen
Öjetorp

Ön

Storsjön

Tillefärdssj.

Åfjärden

Skeppsjön

TIPS

I Askersund arbetar vi ständigt med
att förbättra möjligheterna att resa
hållbart. Hitta din hållbara resa här:
www.sj.se
www.lanstrafiken.se
www.swebus.se
www.skaraborgaren.nu
www.nettbuss.se
Planera din resa här:
www.resrobot.se
www.reseplanerare.norrlandsresan.se

Bildades: Askersunds stad fick stadsrättigheter 1643. Privilegiebreven är
undertecknade av drottning Kristina.
Askersunds kommun bildades 1971
genom en sammanslagning av tre kommuner: Askersund, Lerbäck och
Hammar.
Näringsliv: Antalet registrerade före-

tag i kommunen är drygt 1300, varav
de största är Zinkgruvan Mining AB,
Ahlstrom-Munksjö AB, Alfapac AB,
ITS Logistikpartner AB och Abigo
Medical AB. Andra kända företag i
kommunen är Skyllbergs Bruks AB och
Svensk GlasÅtervinning AB. Förutom
industri är handel, turism och lantbruk
stora näringar.

Mer info på hemsidan
www.askersund.se

Kändisar från Askersund:

Verner von Heidenstam – författare och
poet, Folke Dahlberg – författare och
bildkonstnär, Eva Eastwood –
låtskrivare och sångerska, Tom Nordahl
– vinnare av Sikta mot stjärnorna och
melodifestivaldetagare, Bertil Boo –
sångare och ”Den sjungande bonden”
i Åsa-Nisse filmerna samt 10 lokala
”tjuvar” från SVTs Tjuv & Polis.

Ett axplock av
populära besöksmål:
Stjernsunds slott
Knalla gruva och gruvmuseet
Garpa gruva
Landskyrkan i Askersund
Strandpromenaden i Askersund
Hargebaden
Norra Vätterns skärgård
Tivedens nationalpark
Kulturhuset Sjöängen
Lerbäcks Teater
Fagertärn
Birgittakyrkan i Olshammar
Hembygdsparken i Askersund

Skaffa dig
en bra karta

På Askersunds Turist- & Evenemangsbyrå finns
både gratiskartor och detaljerade områdeskartor
till försäljning. Nedladdningsbara kartor hittas på
www.visitaskersund.se

Parkering
P-skiva

På flera ställen i Askersund krävs parkeringsskiva. P-skivan är
gratis och hämtas på Turist- & Evenemangsbyrån, i receptionen
på Rådhuset eller i någon av stadens butiker. Läs respektive
informationsskylt för att se hur länge du får parkera kostnadsfritt.

Långtidsparkering

Parkeringsplatser där det är tillåtet att stå 24 timmar finns på
flertalet ställen. För mer info kontakta Askersunds Turist- &
Evenemangsbyrå.
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Bild & Kultur AB

ANNONSSIDA

ASKERSUND I CENTRUM
PRESENTERAR STOLT...
Staden med många unika
butiker med härlig bredd i
sina sortiment! I Askersund
får du personlig service och
fri parkering.
Välkommen att shoppa, fika,
äta mat eller bara strosa runt
i trivsam miljö.

I lilla foldern med
blåa porten hittar
du en bra karta
över utbudet!

Följ oss på sociala medier!
Vi heter ”Askersund i Centrum”

Dags att kolla in
läget 200 meter
under jord?

www.knallagruva.se
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