– vid Sveriges hemligaste skärgård!
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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
utsikt, men också flera stora
återkommande evenemang –
värda att uppleva!
Välkommen till Askersund
– vi hjälper dig att hitta
ditt äventyr!

Askersunds Turist- &
Evenemangsbyrå
Besöksadress:
Drottning Kristinas väg 2
Besöksadress sommartid:
Askersunds hamn
Postadress: 696 82 Askersund
Tel: 0583-810 88
www.visitaskersund.se
info@visitaskersund.se

Evenemang
2018

Vår- &
Höstmarknad

25 APRIL
& 29 AUG

Gustav Vasa ansåg redan
år 1550 att Askersund har stor potential
som handelsplats och fattade beslut
om att staden skulle hålla marknad.
Dåtidens boskapsmarknader finns kvar
än idag som vår- och höstmarknad. Nu
fylls stadens gator med marknadsstånd,
varor och nöjda besökare. För mer info
googla på ”Lions Askersund”.
28 APRIL–
1 MAJ

Det mullrar i skogarna runt Askersund
av rallybilar som gör upp om placeringar i en av deltävlingarna i Rally-SM
2018. Tävlingen går på fina skogsvägar
med minst 100 km specialsträckor.
www.ronnemk.se

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 21 april
och i samband med Konstrundan.
www.nvbof.se
25–27
MAJ

Askersund Outdoor
Festival

Ett nytt årligt event för en aktiv livsstil i närkontakt med skärgården och
Tivedens djupa skogar. Mässa, provapå-aktiviteter, workshops, föreläsningar,
underhållning, tävlingar, upplevelser
och mycket mera.
www.askersundoutdoorfestival.se
Vi reserverar oss för ev. tryckfel,
felskrivningar och ändringar.

Rally-SM

28 JUNI–
15 JULI

För våra öppettider besök
www.visitaskersund.se
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1–2
JUNI

Kyrkbacksungens
hemlighet

Se den populära familjeteatern som
sätts upp av Lerbäcks Teater. Kyrkbacksungens hemlighet är en medryckande
berättelse som utspelar sig vid sekelskiftet kring barnen på Gästgivaregården, en föreställning med mycket sång
och musik. Föreställningen spelas på
teaterns friluftsscen, inbäddad i grönska
och oavsett väder och vind.
www.lerbacksteater.se

Antik- &
Kuriosamarknad

1
JULI

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

För fler evenemang besök
www.visitaskersund.se
Lerbäcksmarken

4
AUG

7
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. Kortföreställningar på
Lerbäcks Teaters friluftsscenen. Musikunderhållning. Avnjut sommarlunch på
teatern eller hamburgare i marknadsvimlet – valet är ditt!
www.lerbacksmarken.se
9–13
JULI

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

Antikmarknad

En av Sveriges populäraste antikmarknader! Fynda och förnya, välj och vraka
bland föremålen hos 170 utställare. Ett
stående evenemang med fri entré och ca
1 km marknadsbord, som lockar till sig
10 000-tals prylentusiaster. En ”liten”
kvalitetsauktion hålls på Hamntorget.
www.askersundsauktionskammare.se

Nationell hundutställning
Örebro Läns Kennelklubb anordnar en
stor hundutställning i Askersund med
flera tusen utställande ekipage. En omtyckt utställning bland hundägare och ett
fantastiskt tillfälle att bekanta sig med
olika raser, knyta kontakter och chansen
att få se vackra hundar. www.olkk.se

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.
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4-7
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8-11
12-13

Aktivt och hållbart 14-15
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16–19
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Sveriges hemligaste
skärgård

11–12
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Innehåll

MEDVERKANDE FOTOGRAFER:

Creedence Tribute

Creedence Tribute anses av många vara
det bästa hyllningsbandet till Creedence
Clearwater Revival i Europa och efter
förra årets succé ger sig bandet nu
åter ut på höstturné med en helt ny
spektakulär show. Boka in en mysig
helg i Askersund och njut av en härlig
konsert på Sjöängen. Biljetter bokar du
på www.visitaskersund.se

Carina Remröd, Fredrik Andersson,
Maria Säfverblad, Peo Qvick,
Philip Håkansson, Ulla-Carin Ekblom,
Åke Lundström, Christian Karlsson,
Ove Lundqvist, Pavel Koubek,
Per Knutsson, Ingrid Almquist,
Lars-Ivar Jansson, Michael Malmborg,
Kersti Beck Larsson, David Gribing,
Andreas Fransson, Huberty Mars,
Fredrik Nicklasson, Sofia Fredriksson,
Frida Anthin Broberg, Åsa Karlson,
Anette Rosén Müntzing, Mostphotos,
Claudia Lewandowski, Anne Helgesson,
Pia Stenströmer
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Staden
Den lilla staden med stor charm
Mitt i Sveriges hjärta, vid toppen av Vättern ligger Askersund. I denna
lilla stad råder skön atmosfär året om. Askersund är en mysig trästad
precis vid vattnet och det, tillsammans med kullerstenstorg, caféer och
kvarterskrogar gör att du tar dig tid att stanna upp. Men tro inte
att tiden har stannat upp i Askersund, inte är det så!
Askersunds hamn möter upp med en
stor välkomstkram av restauranger och
caféer, små hantverksbodar, utställningar och kiosker. Härifrån sträcker
sig vackra strandpromenaden längs vår
lilla stad och har något att bjuda på för
alla. Följ med turbåten ut i Norra Vätterns fantastiska skärgård eller ta dig
till Borgmästareholmen över charmiga
gångbron och upplev Outdoor aktiviteter – hyr din cykel eller kajak, bo på en
ö mitt i stan eller njut av ett svalkande
dopp vid badplatsen på stranden.
Bred ut din picknickfilt vid strandpromenaden på härliga grönytor med
vyer över Stjernsunds slott och båtlivet
kring staden. 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 resligt intill strandkanten öppnar
sin famn för upplevelse och samvaro.
Arenor för spännande evenemang, bibliotek, utställningar och installationer,
café med tidningshörna och turistinformation; en plats för inspirerande möten!
Ett stenkast därifrån växer även
nya boenden med oslagbar sjöutsikt
fram intill gamla stationshuset och nya
busstorget. Och – det är aldrig längre
än något kvarter till stadens gamla
gränder, mysiga torg och unika butiker.

Askersunds
Landskyrka

En ståtlig kyrkosiluett reser sig
vid södra infarten till Askersund.
Landskyrkan är ett fint exempel
på stormakttidens magnifika byggnadskonst, och av poeten Verner
von Heidenstam kallad ”landsbygdens Riddarholmskyrka”.
Här finns kopplingar till
familjen Oxenstierna-Soop vid
Stjernsunds slott strax söder
om Askersund. Då Landskyrkan
stod färdig år 1670 ersatte den
en medeltida träkyrka som förstördes av ett förödande blixtnedslag. Kyrkans portar står
öppna sommartid och hälsar
välkommen in.

Askersund
– tillgängligt
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 och
har därför tilldelats flaggan ”Flag
of Towns and Cities for all” 10
år i rad. Vid gästhamnen finns
en lyft för rörelsehindrade som
hjälper dig att tryggt komma ner
i båten. I Harge hittar du strandrullstolar för ett härligt dopp
i Vätterns klara vatten. Även
bowlinghallen är tillgänglighetsanpassad – så ut och upplev!

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!

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
strandpromenad eller låt
ön vara startpunkten för
ditt äventyr
i nära vild-

mark, på Vätterns glittrande vågor eller
i Tivedens djupa urskogar.
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
din bopåle 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 god 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!

TIPS!

”Hälsans Stig” är en
uppmärkt, trevlig vandringsslinga som går längs strandpromenaden och genom Askersunds gamla och nya stadsdelar.

Naturen
inpå knuten

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 eller låna en GPS på
Turist- & Evenemangsbyrån.
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Sjöängen
Vid Alsens strand står Askersunds nya och prisbelönta kulturhus Sjöängen.
Ett spännande kulturrum för upplevelser under hela året, en mötesplats för
stora och små, från när och fjärran. Så välkommen in, du också!
Med stolthet och glädje, nyfikenhet och
entusiasm har Askersunds nya mötesplats Sjöängen tagits emot med öppna
armar. I Stora salongen varvas nu konserter och teater i en härlig blandning.
Lokala och nationella artister, musiker
och skådespelare avlöser varandra på
scenen.
Här kan du se de nyaste filmerna
och livesändningar från de stora operascenerna på Närkes största bioduk med
förstklassigt ljud. Konferenser, föreläsningar, mässor och festligheter
– här finns tillfällen
och rum för möten och upplevelser.
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Ständigt nya utsikter

Konsthallen är öppen året runt med
fri entré och olika utställningar.
Vackra konstverk och installationer
pryder Sjöängen både in- och utvändigt. Byggnadens linjer och nordiska
färgsättning står i ett ständigt samspel
med miljön utanför: sjön, ljuset, den
skiftande väderleken och årstidernas
gång.
Vid ditt besök på Sjöängen kan
du också slå dig ner i en skön fåtölj
i biblioteket eller ta en enkel fika i
tidningshörnan. Turistinformation
finns i Sjöängens foajé och under husets generösa öppettider kan du hitta
intressant läsning för din vistelse i
Askersund hela året. Turistbyråns
personal hittar du under högsäsongen
i Askersunds hamn.

Årets Samhällsbyggare

Under året 2017 belönades Askersund
för kulturhuset Sjöängen med priset
”Årets Samhällsbyggare” – en fantastisk
utmärkelse tycker vi!
Gemenskap och samarbete, kunskap och nya lösningar med sikte på
framtiden och hållbarhet genomsyrar
kulturhuset Sjöängen.
Tillsammans med nya högstadieskola,
kulturskolan och föreningar i kommunen fylls Sjöängen med framtidstro och
inspiration. Med sin strategiska placering intill Askersunds Resecentrum är
det lätt att ta sig hit och i lugn och ro
njuta av allt härligt och intressant som
händer på Sjöängen – omgiven av den
lilla trästadens charm med småstadsshoppingen, restaurangerna och våra
mysiga caféer runt hörnet.

Axplock ur Sjöängens program
13
APRIL

En hyllningskonsert till
Ted Gärdestad

Musikgenierna bröderna Gärdestad har gjort en låtskatt som
lever vidare från generation till
generation. I en hyllningskonsert i två akter blandas musiken
med skildringar av personliga
minnen från tiden med Ted.
Njut av låtar som Jag vill ha en
egen måne, Satellit och Himlen är
oskyldigt blå.

Ett hemligt
uppdrag i
Svingelskogen

AUG–
MAJ

Bio är kult i Askersund och popcorndoften som ofta sprider sig i
huset lockar till Stora salongen.
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.
Vi ses på bion!

11 AUG–
25 AUG

6
MAJ

I Svingelskogen bor ett härligt
gäng, som tar oss med på Ett
hemligt uppdrag. Knorre Sork
den äldre har nämligen hittat
en skattkarta… Svingelskogen
är en härlig musiksaga skapad
av Monica Forsberg. På scen:
Hasse ”Kvinnaböske” Andersson, Monica Forsberg, Peter
Flack m.fl.

Skuld och
gröna skogar

Gå på bio!

30 JUNI–
1 JULI

Sommar och allsång hör ihop,
så kom och delta i något unikt!
Världens första allsångsdeckare
som dessutom har världpremiär
på Sjöängen! Hasse ”Kvinnaböske” Andersson, Monica
Forsberg, Peter Flack m.fl.
Föreställningen är en helknasig
mordhistoria som utspelar sig
på 50-talet i Sverige, men det
handlar också om att tillsammans med artisterna klämma i
för kung och fosterland – och
sjunga allsång!

Ecce Homo

Ecce Homo, konstnären Elisabeth Ohlson Wallins omtalade
fotoutställning, är den utställning som har orsakat mest
debatt i svensk historia och har
rankats av tidningen Times som
en av världens tjugo farligaste.
Sedan utställningen invigdes i
Stockholm i juli 1998 har den
väckt känsloladdade reaktioner.
I år fyller den tjugo år!

Creedence
Tribute

17
NOV

Creedence Tribute anses av
många vara det bästa hyllningsbandet till Creedence Clearwater Revival i Europa och efter
förra årets succé ger sig bandet
nu åter ut på höstturné med en
helt ny spektakulär show. Boka
in en mysig helg i Askersund
och njut av en härlig konsert på
Sjöängen. Biljetter bokar du på
www.visitaskersund.se

Askersund 375 år
375 ljus får brinna på tårtan när
Askersund firar ” födelsedag”
under året 2018.
Den 13 juni 1643 fick
Askersund sina stadsprivilegier av drottning Kristina.
375 år senare är
Askersund en
lagom trevlig stad
i sina bästa år. Det
måste firas!
Kalaset inleds
och avslutas
med ett sprakande nyårsfirande i hamnen,en fin tradition och
folkfest i Askersund. Håll utkik efter
festligheter under jubileumsåret! Föreningar, näringslivet och kommunen
bjuder in till olika aktiviteter. Det
blir både jubileumsbakelse och jubileumspralin och på själva födelsedagen den 13 juni är det såklart stort
kalas på torget – kom och fira med oss!

NYFIKEN PÅ
SJÖÄNGEN?

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

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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TIPS
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tä
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n.
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orgen och sjä
på både svampk

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 förtöjningsmöjligheter där det är lätt
att lägga till med båt i skärgården. Här
finns också en liten gångbro som förbinder Stora och Lilla Hjortholmarna
där du kan ströva fritt. Vill du sträcka
på benen ordentligt, så 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
anläggningsplats vid Stora Krokholmen

eller Stora Ullfaxen, strax nordöst 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, vackra Stjernsunds slott
hälsar dig välkommen där.
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 nyrustade gästhamn, där trästaden Askersund väntar och lockar
med mysiga caféer och butiker med
småstadscharm.

Båt- &
kanotuthyrning
ANDREW WRIGHT
Guidade segelbåtsturer samt
uthyrning av segelbåt. 0583-148 00
ASKERSUNDS CITYCAMP &
GÄSTHAMN
Motorbåt med eller utan styrpulpet, roddbåt samt kanot.
0583-140 80
BASE CAMP ASKERSUND /
BORGMÄSTAREHOLMEN
Kajak och SUP. 0583-71 13 30
CAMPING TIVEDEN
Kanot, kajak och roddbåt.
0584-47 40 83
HARGE BAD & CAMPING
Kajak och SUP. 0583-77 01 23
HUSABERGSUDDES CAMPING
Kanot och roddbåt. 0583-71 14 35
OLSHAMMARSGÅRDEN
Motorbåt
0583-504 30
REVELBADETS CAMPING
Roddbåt, motorbåt och kanot.
0583-630 30
TRACELESS IN TIVEDEN
Guidning i träkanoter. 073-024 65 15
VÄTTERNKAJAK / OLSHAMMAR
& MEDEVI
Kajak, SUP och guidning.
0141-23 42 00, 072-552 68 00
ÖSJÖNÄS
Kajak, kanot och roddbåt.
0505-250 22

Iläggningsramper

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

Alla behöver vi hämta energi ibland.
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. Tänk på att
vara lika rädd om naturen som vi är!

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, ja då 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 vårt område beställ vår
fiskebroschyr direkt
till din brevlåda eller
hämta den hos oss på
Askersunds Turist- &
Evenemangsbyrå.
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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.

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

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 28 april–31 aug.
Midsommarafton stängt.

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

För mer info www.wettervik.se
eller ring 070-977 02 63!
GÖR EN UTFLYKT TILL
SKÖNA STJERNSUND!
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Vägbeskrivning & öppettider: www.butikenstjernsund.se

Upplev en liten bit av
Kina i Bastedalen.
En unik plats på Sveriges
trädgårdskarta.

Bastedalens
Kinapark

Se öppettider och vägbeskrivning på
www.bastedalenskinapark.se

SS

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
11

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.

Mariedammsleden

skärgården

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

..

För mer information.
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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.

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. Här hittar du
90 mil mountainbikeleder i olika
svårighetsgrader.

TIPS
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Nya 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.

Kom ihåg att…
...nationalpark är den starkaste
form av skydd av natur. Nationalparker bildas på statlig mark och
syftar till att långsiktigt bevara ett
intressant natur- och kulturlandskap, här får du exempelvis inte
plocka bär och svamp. Inte ens
bryta en gren!
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Aktivt och hållbart
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 Hemsjöns strand. Ta ett dopp i
Hargebadens tempererade pool, låna
strandrullstolen Hippocampe för ett
dopp vid Harge sandstrand om du
har rörelsehinder, eller hitta din egen
badvik vid en av sjöarna runt hörnet.
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 både 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
Minigolf
Skate- och cykelpark
Lekplatser
Skridsko på spolad bana eller sjö
Utegym
Labyrint
Frisbeegolf

TIPS

www.loppiskartan.se
www.swedenbybike.com
www.visitaskersund.se/
gora/handel/lokalproducerat

Stora intryck med små avtryck
Vi värnar om naturen och människan
och därför är det viktigt för oss att
kunna bjuda på upplevelser som vi kan
stå för. Här kan du stanna upp och hitta
aktiviteter för hela familjen på nära
håll. Ett fantastiskt utbud av varierande
natur och intressanta kulturella besöks-

mål når du genom korta bilturer – eller
varför inte sätta sig på cykelsadeln,
känna vinden och låta vägen bli en del
av målet? Hos oss kan du njuta av enkelheten och det som naturen och småskaligheten har att erbjuda: lokalt mathantverk, ekologiska odlingar, traditionellt
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och genuint hantverk, återbruk och
loppisar, satsningar på ny och hållbar
teknik – upplev vårt engagemang för
rikedomen av ett hållbart liv i småstad
och på landsbygd!

BO I TRÄDTÄLT &
I KÅTOR. KAJAKUTHYRNING

SJÖNÄRA TÄLTPLATSER
BISTRO. TÄLTBASTU. BAD

PS: Vi har även uthyrning
vid Medevi och Omberg.

BASE CAMP
ASKERSUND

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

Borgmästareholmen • www.askersundoutdoor.se
go@askersundoutdoor.se • 0583-711 330
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Barnteater
i Lerbäck

28 JUNI–
15 JULI

Se den populära
familjeteatern som sätts upp av
Lerbäcks Teater. Kyrkbacksungens
hemlighet är en medryckande berättelse från sekelskiftet om barnen på
Gästgivaregården, en föreställning
med mycket sång och musik. Föreställningen spelas på teaterns friluftsscen, inbäddad i grönska och oavsett
väder och vind.
www.lerbacksteater.se

Konst i Ring

JUNI–SEP
Barnens skarpa ögon
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 öppet
dygnet runt.

Mullestigen

MAJ–SEP
Gå Mullestigen på
Borgmästareholmen
och lär dig mer om naturen.

Askersunds
Hemvändardag

13 JULI

Lyssna på nutidshistoria och minns berättelser från
förr. Gå på guidning i vårt nya kulturhus Sjöängen och se högstadieskolans fräscha och studieanpassade
lokaler. Ta en kopp kaffe och en
jubileumsbakelse på något av stadens caféer och möt gamla och nya
bekanta. Välkommen hem!

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 alldeles ny, härlig lekplats – Askersunds eget skeppsvrak Oden II, en
tillgänglighetsanpassad yta att tumla
runt på!

Askersunds skatter & träffa djuren
Det är inte alla städer som har ett
minizoo mitt i stan, med 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

Barnveckan i Askersund

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 ”trak16

Österut efter strandpromenaden siktar du vår andra badplats Hagabadet,
och efter strandpromenaden breder
barnens populära klätterträd ut sig…
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!

hembygdsgården finns en geocachingrunda för barn med gömda skatter.
Har du inte egen telefon med GPS så
finns en GPS att låna på Askersunds
Turist- & Evenemangsbyrå mot depositionsavgift. Där kan du också få en liten
skatt om du lyckas få ihop den hemliga
koden!

torsafari i hagen” och
9–13
det kommer finnas
JULI
mängder av prova-påaktiviteter – 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/barnvecka

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 imponerade 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.
Guidade slottsturer går dagligen
15 maj–31 augusti. Passa också på att se
slottet från sin kusliga sida när höstvindarna ruskar i träden och skymningen
faller. Boka en tur med M/S Wettervik
och följ med på Gast- och vålnadsvandring i slottet.

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

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
gruvtåget 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!

Bastedalens
Kinapark

Efterlängtade Kinaparken öppnar åter
sina portar! Omgiven av kalkbrottets
skyddande väggar intill Vätterns strand
finns en trädgård med exotisk karaktär.
Mitt i vårt svenska landskap hittar du
en liten bit av Kina, en park som anlades redan på 1960-talet.
Miljön bjuder på stillsam avkoppling
bland växter, paviljonger, vattenspeglar och broar enligt kinesisk tradition.
Upplev parkens stillhet sida vid sida med
växternas skådespel – en oas för intryck,
avkoppling och eftertanke. Läs mer på
www.bastedalenskinapark.se

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.

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
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Dags att kolla in
läget 200 meter
under jord?

www.knallagruva.se

&

30 rum
65 bäddar

Hyr en egen Herrgård
– ett unikt självservicekoncept i härlig bruksmiljö vid Vättern –

www.aspaherrgard.se
18

Tel: 0583–503 60

ANNONSSIDA

GO BOWLING!
Välkommen till O´Learys Askersund
Restaurang, Sportsbar och
Bowling.
Tel: 0583–70 30 00
www.olearys.se/askersund
Lilla Bergsgatan 6

Norra Vätterns Konstrunda 2018
28 april–1 maj

Res utrikes te’

LERBÄCKSMARKEN

Lördag 7 juli 09.00–16.00
vid Lerbäcks kyrka
100 knallar inom konsthantverk,
mathantverk och byggnadsvård
Ponnyridning • Underhållning
Teater • Barnens marknad • Servering
Höstsalong i september

www.nvbof.se

Välkommen!
Lerbäcksmarken

www.lerbacksmarken.se

Välkommen
till
enriktig
riktig
massör!
Välkommen
en
riktig
massör!
Välkommen
Välkommen
tilltill
en
till
en
riktig
massör!
massör!

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

www.salongnjuta.com
www.salongnjuta.com
www.salongnjuta.com
073-327
073-327
073-327
4949
4949
49 49
Tommy
Ljungfeldt
Lotta
Honk
Tommy
Ljungfeldt
Tommy
Ljungfeldt
Lotta
Honk
Lotta Honk
massage@salongnjuta.com
Tommy
Ljungfeldt
Lotta
Honk
massage@salongnjuta.com
massage@salongnjuta.com

Salong
Njuta
• Sundsbrogatan
13-15
• Askersund
Salong
Salong
Njuta
•Njuta
Sundsbrogatan
• Sundsbrogatan
13-15
13-15
• Askersund
• Askersund
www.salongnjuta.com
• massage@salongnjuta.com
Sundsbrogatan 13–15 • Askersund • 073-327 49 49
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Klockargården Kök och Servering
Hembygdsgården • 0583-71 13 80
info@klockargardenmat.se
www.klockargardenmat.se

GPS: 58.882596, 14.917996

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

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

Klockargården
Klockargården
Klockargården
Kök och
Kök
Servering,
och
KökServering,
ochAskersund
Servering,
Askersund
Askersund
Alltid hemlagat
Alltid hemlagat
Alltid
och äkta
hemlagat
och
i enäkta
rofylld
och
i en
äkta
hembygdsmiljö
rofylld
i en rofylld
hembygdsmiljö
hembygdsmiljö

Lerbäcks Labyrint & Café
Hotel PerOlofGården

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

Café Garvaregården, Hotel och B&B
Sundsgatan 4, 696 30 Askersund
0583-104 45, www.cafegarvaregarden.com
GPS: 58.881055, 14.900208

Wärdshuset
Sundsgården

Lunchbuffé
Lunchbuffé
samt Lunchbuffé
flera
samt
olikaflera
a´la
samt
olika
carte-rätter
flera
a´la
olika
carte-rätter
a´la
Alltidcarte-rätter
Hemlagat!
Alltid Hemlagat!
Alltid Hemlagat!
Nygräddade
Nygräddade
våfflor,
Nygräddade
glass,
våfflor,
bakverk,
glass,
våfflor,
bakverk,
pajer,
glass,sallader,
bakverk,
pajer, sallader,
smörgåsar
pajer, sallader,
smörgåsar
smörgåsar
Försäljning:
Försäljning:
EgenFörsäljning:
syltEgen
och marmelad,
syltEgen
och sylt
marmelad,
Vätternfisk,
och marmelad,
Vätternfisk,
Charkprodukter
Vätternfisk,
Charkprodukter
mm
Charkprodukter
mm
mm
80 platser80inne,
platser
100
80inne,
på
platser
uteserveringen.
100inne,
på uteserveringen.
100 påHandikappvänlig
uteserveringen.
Handikappvänlig
entré
Handikappvänlig
+ RWC
entré + RWC
entré + RWC
Tips! Ni kan
Tips!
åka
Niminitåget
Tips!
kan åka
Ni kan
minitåget
från
åka
hamnen
minitåget
från till
hamnen
Klockargården
från hamnen
till Klockargården
till Klockargården
Hembygdsgården
Hembygdsgården
Hembygdsgården
Tel: 0583-71
Tel: 13
0583-71
80Tel: www.klockargardenmat.se
0583-71
13 80 13
www.klockargardenmat.se
80 www.klockargardenmat.se

Sveas Café Tutingen
Storgatan 21
696 30 Askersund
Tel 0583-141 39
tutingen@sveasbageri.se • sveasbageri.se
Öppettider: Mån-fre 9-18 • Lör 9-17 • Sö 11-17
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Anrika Sundsgården med uteterass vid vattnet.
Dagens lunch, à la carte med lokala råvaror såsom
Vätternröding m.m. Köket öppet alla dagar kl 11–22.

Restaurang & café

Mat & café
I Askersund hittar du ett stort urval av caféer – alla med sina
specialiteter. Här kan du beställa gott fika i mysiga
miljöer. Askersund har flera uteserveringar
där du kan njuta av både mat och sköna
sommarkvällar.

Venus Choklad

ASKERSUND MED OMNEJD
Askersunds Citycamp & Gästhamn
0583-140 80
Askersunds Grill & Sportsbar
0583-102 54
Bellas Spelbutik & Pizzeria
0583-37 05 00
Best Western Hotel Norra Vättern
0583-120 10
Café Källarvalvet 0583-141 30
Café Stockshammar 0583-125 20
Café Sveas Tutingen 0583-141 39
Café Garvaregården 0583-104 45
En trappa upp Restaurang &
Pizzeria La Famiglia 0583-100 44
Klockargårdens Kök & Servering
0583-71 13 80
Lilla Living 070-332 13 63
O´Learys 0583-70 30 00
Pizzeria Mia´s 0583-144 44
Pizzeria Italia 0583-71 15 30
Pä Thai 070-545 19 01
Restaurang Beirut Lounge
0583-100 90
Sjöängens Café Foajé 072-453 87 96
Stjernsunds Slottscafé 0583-126 88
Strandparkens Kiosk & Café
0583-101 60
Asian City Restaurang 072-916 00 53
Venus Choklad 0583-129 29
Wärdshuset Sundsgården 0583-100 88
HAMMAR
Vätternterrassen 0583-77 01 10
HARGE
Hargegrillen 0583-77 01 20
Restaurang Hargebaden
0583-77 00 55
LERBÄCK
Hotell & Restaurang PerOlofGården 0583-405 35
Lerbäcks Labyrint Café 0583-405 35
MARIEDAMM
Trehörnings Masugn & Kaffestuga
070-320 80 70

Venus Choklad – en kärleksförklaring
till alla som älskar god choklad. Venus
Choklad hittar du i Askersunds hamn.
Här tillverkar man handgjorda praliner,
ständigt med nya smaker. Venus
Choklad strävar efter att chokladens
arom, utseende och sammansättning
ska förenas i en sinnenas njutning.

NÄRKESBERG
Kopparbergs Gård 073-026 20 36
OLSHAMMAR
Olshammarsgården 0583-504 30
RÖNNESHYTTA
Rönne Kapell 0583-400 88		

Grillmys vid sjön

Slå dig ner vid en av alla grillplatser.
Vare sig du vill ha picknick i stan
eller rasta på din vandring i ett av
alla våra naturreser vat så finns det
alltid en plats för dig.

ÅMMEBERG
Club House Restaurant 0583-349 44
Hotell Montagne 070-671 38 00
ÅSBRO
Åsbro Kursgård 0582-838 60
Åsbro Pizzeria 0582-513 14
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ICA TORGHALLEN
ÖPPET mån-lör 8-21,
sön 10-21
Torget, Askersund

ICA JOUREN

ÖPPET alla dagar 7-22
Floragatan 14,
Askersund

Mot Örebro

Rv 50

Mot Vretstorp

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

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

MATHANTVERK • SMYCKEN • CAFÉ • INREDNING
KLOCKOR • BRÖD • GLAS • LYX • LAKRITS • EKO

STÖÖKAGATAN 10 och 15

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
22
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Öppet: Vardagar 10-18
Lördagar 10-14

Välkommen till en
riktig Färg-, Tapet- &
Byggnadsvårdsbutik

Askersunds Färghandel
Väderkvarnsgatan 18
696 30 Askersund
www.wisionshuset.se
0583–123 00

Hyr

os
er h

kin
mas

!

oss

VI FÅRATT
T
BYGGUERRA
SN

Din
kompletta
bygghandel!
Välkommen
in till oss!

Mån 6.45–18.00 Tis–Fre 6.45–17.00 Lör 9.00–13.00

-

Lekia

Askersunds kakelmakeri

GPS: 58.279391, 14.901181

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

Askersunds Skoshop

Stjernsunds Slottsbutik

Hedströms Motor

Lilla Torgboden

Sundsbrogatan 3, 696 30 Askersund
Tel 0583-141 10

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

Stjernsunds slott, 696 92 Askersund
Tel 0583-10026
GPS: 58.851532, 14.937654

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

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

Hos oss blandas bekvämt hotellboende i herrgårdsmiljö med romantiskt inredda rum med Bed &
Breakfast i gammeldags miljö. Här finns campingar med sjöutsikt, ställplatser i natursköna lägen och
stugor med skogen inpå knuten. Kombinera med billiga vandrarhem och du har en perfekt mix.
Bara att välja och vraka det som passar dig och din familj bäst.

Hamgården Nature Resort
Tiveden

Rödjorna Tiveden B&B

Olshammarsgården

Baggekärr 8, 695 97 Tived • 0584-474030
info@hamgarden.se • www.hamgarden.se
GPS: 58.79.5812, 14.54.1049

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

Harge Bad & Camping

Rosendals Festgård

Hargebadens Vandrarhem

Aspa Herrgård

Rosendals Stugor

Hotel PerOlofGården

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

Aspa bruk, 696 93 Askersund
Tel 0583-503 60
www.aspaherrgard.se
GPS: 58.46.34.0, 14.48.14.8
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Rosendal 630, 694 99 Skyllberg
Tel 070-217 02 46
barbro@rosendalsfestgard.se
GPS: 58.975391, 14.98746

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

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

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

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

ANNONSSIDA

Boende
Camping/Stugby

ASKERSUND MED OMNEJD
Askersunds Citycamp & Gästhamn
0583-140 80
Husabergsuddes Camping
0583-71 14 35
Tivedsporten 070-783 10 02
Askersunds Ställplats Marinan
070-280 10 13
Base Camp Askersund 0583-71 13 30
HAMMAR
Vätternterrassen 0583-77 01 10
HARGE
Harge Bad & Camping 0583-77 01 23
Hargebadens Stugby 070-664 00 17
Monas Café Strandstugan 070-648 55 69
KÅRBERG
Rosendals Festgård 0583-400 25

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 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

OLSHAMMAR
Rosendals Stugor 0583-501 30

Hotell/vandrarhem/B&B

ASKERSUND MED OMNEJD
Best Western Hotel Norra Vättern
0583-120 10
Café Garvaregården, Hotel och B&B
0583-104 45
HAMMAR
Bastedalens Herrgård 0583-77 02 73
Hargebadens Vandrarhem
0583-77 05 56
Vandrarhemmet Hammar
0583-77 01 10
Vätternterrassen 0583-77 01 10
NÄRKESBERG
GBM Helhetsterapi B&B 070-554 74 85

Pensionat Sundsgården

LERBÄCK
Hotel & Restaurang PerOlofGården
0583-405 35

Café Garvaregården, Hotel
och B&B

ÅMMEBERG
Hotel Montagne 070-671 38 00

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

OLSHAMMAR
Aspa Herrgård 0583-503 60
Olshammarsgården 0583-504 30
MARIEDAMM
Marieholm 073-947 06 47

BO PÅ LANTGÅRD

Monas Café Strandstugan
Hargebaden, 696 94 Hammar
Tel 0583-77 00 40
www.strandstuganharge.se
GPS: 58.784485, 14.97061

GBM Helhetsterapi Lugnets B& B

Emme 407, 694 98 Närkesberg
0705-547485 • gunbritt@gbmhelhetsterapi.se
www.gbmhelhetsterapi.se
GPS: 58.891001, 15.218961

ÅSBRO
Åsbro Kursgård 0582-838 52

Lägenhet/stuga

För mer information gå in på
www.visitaskersund.se
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Ställplats
ASKERSUND
Askersunds Citycamp & Gästhamn
0583-140 80
Askersunds Ställplats Marinan
070-280 10 13
MARIEDAMM
Mariedamms Ställplats
076-812 80 70
OLSHAMMAR
Aspa Båtklubb, Gästhamn &
Ställplats 070-513 02 64
ZINKGRUVAN
Knalla Gruva, Ställplats (endast el)
072-737 43 00
ÅMMEBERG
Askersunds Golfklubb
0583-349 43

TIPS

i
Tillgång till gratis latrintömning
på
tion
rma
info
Mer
d.
Askersun
www.visitaskersund.se

Ställplatser
Natursköna ställplatser i omedelbar närhet till fantastiska
naturupplevelser, sköna stunder i charmig småstad och härliga
evenemang hittar du i Askersund. Ställ dig med utsikt över hamn
och småstadsliv, vid ljuva skärgården eller spännande
gruvmiljö och känn dig välkommen.
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 Vät-

tern på ställplatsen vid strandkanten på
Aspa Båtklubb. Hyr din kajak och glid ut
bland öarna eller koppla loss cykeln och
upptäck Tivedens trolska skogar.
Fascinerande upplevelser kring bergslag och gruvdrift hittar du vid ställplatserna Knalla Gruva 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 – ha koll på badkläder och
vandringskängor, för i Askersund är det
aldrig långt till närmaste badplats eller
vandringsled. Känn dig välkommen!

Jonas Bil & Däckservice
Däckservice alla fordon
Reservdels & tillbehörsbutik
Reparationer personbilar
Reparationer av tunga fordon
Parkgatan 5 • Tel 0583-100 72 • www.jbd.nu
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Bästa Läget!

Vid Askersunds hamn!

www.norravattern.se

tel 0583-12010

Intresserad av bostad? Ring 0583-810 50
www.askersundsbostader.se

CAMPING
STUGOR

L
RAD POO
E
R
E
P
M
TE
BUTIK
SERVICE

F
MINIGOL
L
SPELHAL

ANG
RESTAUR
AD
NATURB

Café Garvaregården, Hotel och B&B
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

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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ASKERSUND-HAMMARS
FÖRSAMLING
Sofia Magdalena kyrka

Hammars kyrka

Öppen vardagar 10.00–15.30.
Torsdagar kl 11.30, 14/6–9/8 poesi & musik i
”Sommartid”.

Landskyrkan

Önskar du besöka kyrkan ring
0583-815 72.

Birgittakyrkan Olshammar

Öppen 1/6–31/8 vardagar 8.30–15.30, 25/6–19/8
vardagar 8.30–18.00, lördag–söndag 12.00–18.00.

Vägkyrka med café Klockarbacken

Öppen som vägkyrka med guider
16/7–29/7 alla dagar 14.00–17.00.

www.svenskakyrkan.se/
askersund-hammars-forsamling

2/7–29/7 måndag–lördag 14.00–18.00,
söndag 11.00–18.00.

Bor du inte här?
Flytta hit!

Följ oss på bloggen:
attvaraenaskersundare.se

Njut av skärgården, de djupa skogarna
och den aktiva staden Askersund.
Vi hjälper dig med både boende
och företagande.

Sofia Fredriksson
Linda Stenmark
Näringslivsutvecklare Inflyttningslots
0583-810 30
0583-810 23

www.askersund.se

Anette Rosén Müntzing
Grafisk form

Adam Ryberg
Grafisk form/
skribent

Anna-Lena Hindorf
Ekonomi/
administration

Maria Gunnarsson
VD/skribent

Ewa Karlsson
Delta Webbyrå AB
Webbutvecklare

Erik Gunnarsson
Delta Webbyrå AB
Strateg/fotograf

VI JOBBAR FÖR ATT DU SKA SYNAS!
På Bild & Kultur i Skyllberg producerar vi allt från annonser, tidningar
och broschyrer till grafiska profiler och böcker. Webbsajter gör vi
tillsammans med grannbolaget Delta Webbyrå AB.

Tel: 0583-131 00 • www.bild-kultur.se
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Askersunds vårdcentral 0583-857 10,
akutnummer 0583-857 98
Magnussons Läkarpraktik 0583-101 66
Sjukvårdsrådgivningen 1177
SOS 112

1

Askersundstandläkarna
0583-100 62
Gårdsjön
Folktandvården 019-602 68 60
Tandläkargruppen 0583-122 30
Tandl. Ulf Hjerpe 0583-144 10
Jourtandläkare i Örebro
019-602 38 00

Mer info på
www.ftiab.se

D

Apoteket Vasen
0583-103 38, 0771-760 760
Försäkringskassan 0771-524 524
Polisen 0771-14 14 00, 114 14
Akuta polisärenden 112
Taxi 0582-61 10 00
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Övrig info

Askersunds torg, parkeringarna
Sjöängen (snabbladdare), Citycamp
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Tandläkare

Återvinningsstationer

Hj

A

Turistinformation

Reningsverket,
Askersund

Laddstationer elbil

Blå bärsv

www.hjartstartarregistret.se

Latrintömning
för husbil

Askersunds Turist- &
Evenemangsbyrå
C 0583-810 88

B

Hjärtstartare

Djursjukhuset Hund & Katt, Kumla
019-26 36 66 (jouröppet)
Hasse Göthlin & Anki Brandts
Veterinärmottagning 0582-134 37
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Borgmästareholmen

7

Do

h na
fors

29
å

Karta
Djupbäcken
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Karintorp

Tycke

Skarbyholm

Åsbro

E20
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Lax
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N Torpa

Snavlunda

Tjälvesta
Breberg

Röfors

Kårberg

Björkå
Långstorp

Svinnersta

Lerbäck
Mörtsjön

Östersjön
Rönnestorp

Falla

Rönneshytta

N Hunna

Starketorp
Sagersta
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Åmmeberg
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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
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Dalmark

Vättern
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Nydalen

Zinkgruvan

Knalla

Harge

Fagertärn
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Svald

Läggesta
Skuru

Laxå
fritidsomr.

Mosshult

N Nyckel
hult

Hult

Stenkumla
Skyllberg

Anten
V Laxsjön

Estabo

Rosendal

Tisaren

Hulta

Kommunfakta
Yta: Totalt 1025,21 km2, uppdelat på

land 819,88 km och vatten 205,33 km .
2

l-

2

Befolkningsmängd: 11 181 personer

(september 2017)
Rude

Hjärtasjön

Kopparberg

dre

Munkerud
Eketorp

utstorp

Folketorp

Närkesberg

sjö
Dalskogen
Öjetorp

Ön

Storsjön

Tillefärdssj.

Åfjärden

Skeppsjön

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,
Munksjö Aspa Bruk AB, Alfapac AB
och Skyllbergs Bruks AB. Andra kända
företag i kommunen är Abigo Medical
AB och Svensk GlasÅtervinning AB.
Förutom industri är handel, turism och
lantbruk stora näringar.

Kändisar från Askersund:

bildkonstnär, Eva Eastwood –
låtskrivare och sångerska, Tom Nordahl
– vinnare av Sikta mot stjärnorna och
melodifestivaldetagare samt Bertil Boo
– sångare och ”Den sjungande bonden”
i Åsa-Nisse filmerna.

Ett axplock av populära
besöksmål:

Sjöängen
Stjernsunds Slott
Knalla gruva och gruvmuseet
Garpa gruva
Landskyrkan i Askersund
Strandpromenaden i Askersund
Harge
Norra Vätterns skärgård
Tivedens nationalpark
Lerbäcks Teater
Fagertärn
Birgittakyrkan i Olshammar
Hembygdsparken i Askersund
Bastedalens Kinapark

Verner von Heidenstam – författare och
poet, Folke Dahlberg – författare och

Mer info på hemsidan www.askersund.se

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

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

Mysig småstadsshopping i Askersund!

Strosa runt och besök butiker, caféer och restauranger i vår pittoreska trästad. Här får
du förutom en mysig shoppingupplevelse även personlig service och fri parkering.
Presentdags? Köp Askersund i Centrums presentkort och låt mottagaren
själv få välja bland upplevelser, mat, shopping eller fika!
För mer info www.askersundicentrum.se • Vi finns även på Facebook!
PRESENT

TITTA IN PÅ SJÖÄNGEN!
Vi är mycket stolta över vårt nya kunskaps- och kulturcentrum Sjöängen
i Askersund! Här kan du gå på bio, teater, shower, föreläsningar och
utställningar. Välkommen också att njuta av en bok eller läsa tidningarna
i vårt vackra kommunbibliotek med utsikt över vattnet. Välkommen!

Program, öppettider & biljetter
hittar du hos oss eller på
www.sjoangen.askersund.se
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