UPPLEV
ASKERSUND
Dagligt aktivitetsprogram och tips på
upplevelser för barnfamiljen i
Askersund med omnejd

Välkommen till Askersund!

Tvivlar ni på att det finns troll och vidunderliga varelser i våra djupa skogar? Då är ni välkomna till Tiveden och
dess trolska landskap, där tanken och fantasin får vingar och där möten med naturen blir en upplevelse för livet.
I området kring Norra Vättern och Askersund finns mängder med fina
badstränder, där dagsutflykter kan kombineras med både upplevelser av mullrande
maskiner från gruvan eller överraskande konstverk på gömda ställen i vildmarken.
I centrala Askersund finns vårt minitåg som kör gratis turer till stadens eget
miniskansen vid den vackert belägna Hembygdsgården. På Barnens Ö kan man få
en och annan fisk om man har tur eller läska sig med en god glass i hamnen.
Att uppleva Askersund bjuder på ständigt nya överraskningar.
Känn er varmt välkomna!

UPPLEV ASKERSUND 2014
VECKOPROGRAM
23 JUNI – 24 AUGUSTI
Dag 1

Tiveden och Vitsand
Klättring genom vargaklämman och upptäcktsfärd vid Konst i ring.
Därefter bygge av sandslott vid Vitsands strand

Dag 2

Gruvmuseum – Bad i Viksjön - Mariedammsleden
En fascinerande utställning kring bergmännens liv med en tur i
gruvtåget. Bad vid ortens idylliska sjö, samt en vandring vid
Mariedamm längs gamla gruvhål och grillning vid sjön

Dag 3

Hembygdsgården och Barnens Ö
Minitåget tuffar från hamnen i Askersund till stadens
Hembygdspark och Miniskansen. Sedan blir det ett besök på
Barnens Ö med lekplats och fiske.

Dag 4

Harge strand med pool och minigolf
Bad vid Harge - i poolen eller vid den kilometerlånga sandstranden.
Tävla om titeln som familjens mästare vid en match på
minigolfbanan.

Dag 5

Ridning, kanot, fiske och bad
En ridtur på ridskolans mysiga hästar och aktiviteter vid skogssjön
med kanot, fiske och bad

Ytterligare information: www.visitaskersund.se

UPPLEV ASKERSUND

DAG 1
Trolska Tiveden och härliga Vitsand

Ni börja er upptäcktsfärd vid Vargaklämman, som ligger direkt intill den
slingriga vägen genom Tiveden. Här finns en trång stengrotta, dit traktens
bönder förr drev vargarna. Klättra ner i den svala grottan, där ni långt in på
sommaren kan hitta isfläckar som spår efter vinterns kalla stormar. Och är du
vig och smidig så kan du följa ljusglimten och åla dig ut ur grottan via den
smala bergsspringan. Stanna upp, så kanske du hör vargarnas ylande…

Därefter blir det en anhalt vid Tivedens Skola och Konst i Ring, för att ge sig ut på en 1,6 km lång
rundslinga där du verkligen får visa prov på dina skarpa sinnen. För det är barnen som först brukar
får syn på allehanda konstigheter bakom stenarna, under granen, invid bäcken, uppå höjden – en
spännande upptäcktsfärd för alla åldrar, där lokala konstnärer har prydd skogen på vidunderligt vis.
Sedan är det dags att göra entré i Nationalparken på barnens sätt. Ni åker till sandstranden Vitsand
vid sjön Trehörningen, som bjuder precis som namnet låter på en fantastisk långgrund badstrand mitt
i den sagolika skogen. Här kan hela familjen koppla av med bad och sol och
det finns även möjlighet att grilla sin medhavda matsäck på iordninggjorda
grillplatser under tallarnas skugga. För den som har spring i benen och vill
upptäcka mer av Tivedens skatter, så finns det flera alternativ på kortare eller
längre vandringar från Vitsand.
Ytterligare information: www.visitaskersund.se

UPPLEV ASKERSUND

DAG 2
Gruvmuseum – Bad i Viksjön – Mariedammsleden
Både små och stora pojkar och flickor brukar finna sin tjusning i att se och
känna på öronbedövande maskiner eller få en glimt av, hur hårt arbetande
bergsmän slet i gruvans vindlande, underjordiska gångar. Gruvmuseet i
Zinkgruvan är ett levande museum ovan jord, där man kan få följa med på en
rundtur med det gamla gruvtåget, provsitta stora bergskastare och hålla för
öronen när bergsmannen borrar med bergsborren i stenblock. Gruvarbetarens
levande berättelser låter dig få en intressant inblick i det myllrande livet under
dina fötter.

Efter detta steniga äventyr känns det rätt med ett dopp i Zinkgruvans egen badsjö Viksjön – en av de
finaste badplatserna i kommunen. Inramad av tallskog ligger sjön i sin skogsglänta och är en populär
samlingsplats även för ortsbefolkningen.
Blev ni inspirerade av bergmannens berättelser och tycker att ni vill se mera av spåren från traktens
gruvarbete så finns det en 9 km lång vandringsled vid Mariedamm. Ni startar
vid den gamla masugnen och stigen leder förbi flera gruvhål, som viskar sin
historia från de vattenfyllda, blänkande gruvschakten. Glöm inte att lasta
ryggsäcken med en smarrig fika eller lite grillkorv, för här finns fina rastplatser
– antingen vid den mäktiga Runsala eken, där det går åt många armar för att nå
runt stammen, eller vid grillplatsen intill sjön Trehörningen.
Öppettider:

Gruvmuseum i Zinkgruvan 23/6 – 8/8 (v 26-32) måndag – fredag
12.00 -16.00, övrig tid på beställning, Gruvmuseet, tel 0583-201
85 eller 0583-202 20, mobil 070-9108484 eller 076-830 04 55

Ytterligare information: www.visitaskersund.se
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DAG 3
Hembygdsgården och Barnens Ö
Gillar ni att fiska, klappa smådjur och åka en tur med ett Minitåg – då ska ni
tillbringa en dag i den lilla Askersund. Tag plats på Minitåget som väntar i
hamnen. Tåget tar er på en liten tur genom Askersund och släpper sedan av dig
vid Hembygdsgården. Där kan ni besöka ”Miniskansen” och bekanta er med
smådjur som får, getter, kaniner, ankor, höns och bi. Här finns det också mycket
att upptäcka i och omkring de gamla husen med fin utsikt över Alsens vatten.
Hembygdsgårdens lekplats bjuder in till en lekstund och börjar det kurra i
magen, så finns det servering i Klockargården med både mat, fika eller glass.
Sedan går Minitåget tillbaka till hamnen.Därifrån kan ni följa strandpromenaden
längs Alsens strand och ta er via Borgmästarbron ut på Barnens Ö. Här finns det

en rolig lekplats med bland annat linbana och fin badstrand. Kom ihåg att packa ner metspöet, för
pssst… hemliga tipset på bästa metarstället är udden bakom gamla dansbanan. Och slår fiskelyckan
till och ni får upp någon abborre, så finns det möjlighet att slå eld i grillplatsen intill. Men skulle det
inte lyckas, ja då finns det ett litet café på ön och så får man berätta lite fiskehistorier istället…
Öppettider:

Minitågets turlista: från hamnen 11.30, 12.30, 13.30, 14.30 - från Hembygdsgården 12.15,
13.15, 14.15, 15.15 Obs! Tåget kör ända upp till Klockargården i
Hembygdsgården.
Hembygdsgården och Servering Klockargården öppet till mitten av
september
Klockargården öppet alla dagar kl 10.00 - 16.00
Lunchbuffé serveras kl 11.00 - 14.00
Helgbuffé serveras kl 12.00 - 15.00
Caféet på Barnens Ö öppet från 1 april till 31 augusti, alla dagar kl.
10-18. Obs! Vid dåligt väder är caféet stängt.

Ytterligare information: www.visitaskersund.se
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DAG 4
Harge strand med pool och minigolf
Bada kan man nästan jämt, inte bara när det är riktigt varmt. Vid Harge, också
kallad Närkes Riviera, hittar ni en kilometerlång ljuvlig sandstrand som är ett
perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här är det lätt att umgås när barnen och
vuxna leker i sanden eller svalkar sig i Vätterns klara vatten i den långgrunda
viken. För de lite mera våghalsiga finns det även ett hopptorn där man kan pröva
sina konster. Som det badparadiset som Harge är, så finns det även en
tempererad pool intill stranden. Vattenrutschbanan och relaxavdelningen med
ångbastu står beredda vid poolen för att förgylla er dag, och köper ni en
dagsbiljett så kan ni alternera mellan Vättervatten och pool så som ert soliga
sinne styr.

Sjön suger, brukar man säga, och då finns det både restaurang, café och kiosk på området. För den
som tycker att den hunnit fått simhud mellan tårna efter allt badande, så finns det sedan möjlighet att
bjuda in till en match på minigolfbanan vid Harge Camping eller ta en sväng på Campingens el- eller
trampbilar.
Öppettider:

Badet och kiosken har öppet mellan 11:00 och 18:00 under tiden
14/6-17/8 (midsommarafton stänger badet 14.30 och vid mycket
dåligt väder är badet stängt).

Ytterligare information: www.visitaskersund.se
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DAG 5
Ridning, kanot, fiske och bad
Djuren från barndomen ger oss härliga minnen för livet. Låt din dag fyllas med
upplevelser där du börjar med att träffa skogsgårdarnas mysiga hästar. Vid Stall
Släte och Stall Annika finns det både mindre ponnyn och större hästar, som
gärna vill bli ompysslade innan ni tar er en tur på gårdens ridbanan. För de lite
äldre barnen och de som kanske också har lite ridvana, så finns det möjlighet
till turridning. Både Stall Annika och Stall Släte erbjuder fantastiska turer, där
ni får uppleva vårt vackra skogslandskap från hästryggen .

Därefter är det dags att njuta av sommaren med lite fiske och bad. Vid Hissjön finns en fin badplats
och ni kan även hyra kanot för att ta er ut på lugna vatten och pröva
fiskelyckan. Kanske ni får upp storgäddan och en fiskehistoria som räcker livet
ut…
Bokning: Stall Annika, Annika Johansson 0704-38 54 94.
Mer info på www.stall-annika.se
Stall Släte, Regina 073-824 69 45 eller stallslate@hotmail.se
Mer info på www.stallslate.n.nu
Kanotuthyrning från 15 juni till 17 augusti.
Bokning på 076-315 04 26, 070-777 11 40 (Magnus och Leif)

Ytterligare information: www.visitaskersund.se

