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Välkommen att uppleva
Lindesberg - Bergslagens själ.
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Välkommen
Gör upplevelsen av
Lindesberg till din egen....
Ta del av vår spännande historia från bergshanteringens tid, som bidragit till att göra Sverige till
vad det är idag. Eller se det med dagens ögon; en stad och bygd som sjuder av aktivitet och som
inte faller i sömn under vinterhalvåret.
Flera av de lokaler som tidigare använts i bergsbruket har idag fått nytt liv och skapar på så sätt
helt nya upplevelser. Vem hade väntat sig att hitta
chokladpraliner i Stripa gruvas lokaler? Eller nordens största ölburkssamling i det gamla
pappersbruket i Frövi? Eller att få ta del av teater och musik i den gamla hyttmiljön i Löa?
Närheten till naturen gör det också lätt att ta sig ut på egna äventyr med eller utan karta.
En stadsnära vandring runt Lindessjön eller en etapp på Bergslagsleden, du väljer själv.
Mountainbikeleder och andra cykelvägar utgår också härifrån.
Kanske är det upplevelsen av att ”bara vara” du söker? På sommaren behöver man inte gå långt
för att stöta på en uteservering, med en meny som inspirerats av mat från världens alla hörn.
Som sagt, valet är ditt och upplevelsen din egen!

Vill du veta vad som
händer i Lindesberg idag?
Besök
evenemangskalendern:
upplevlindesberg.se
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Se & uppleva
See & Experience

Vart du än vänder dig så är historien nära men hade du väntat dig att hitta
chokladpraliner vid Stripa gruva? Nordens största ölburkssamling i det
gamla pappersbruket i Frövi eller en tibetansk stupa mitt bland
sädesfälten i Fellingsbro?
Vänta dig det oväntade!
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Fellingsbro hembygdsgård
Vid Fellingsbro hembygdsgård har man bevarat ett
flertal gamla byggnader t.ex. Stenstagården–ett boställe för
korpraler och underofficerare från 1778 och Fågelsången–
ett husartorp. Tröskvandringen, som förr hade häst och oxe
som dragkraft, drivs idag med elmotor för demonstrationer.
www.hembygd.se/fellingsbro

At Fellingsbro Community Centre, several old
buildings have been preserved, e.g. Stenstagården, a
dwelling for lance-corporals and non-commissioned
officers from 1778, and Fågelsången, a hussar croft. The
thresher, which used to be pulled by a horse or ox, is now
run with an electric engine for demonstrations.
www.hembygd.se/fellingsbro

Fornaboda Travbana
En av Sveriges populäraste sommar-travbanor. Ta med
släkt, vänner och picknick-korgen. Satsa en slant på en
vinnare eller njut bara av folklivet i gröngräset. En utmärkt
dagsutflykt för hela familjen. Tävlingssäsong maj-augusti.
www.lindetrav.se

One of Swedens most popular trotting tracks in
the summer. Even if you are not a gambler it makes an
excellent day trip for all the family.
www.lindetrav.se

Frövifors pappersbruksmuseum
Ett unikt bevarat pappersbruk från sekelskiftet. Förutom
pappersbruket, med en i stort sett orörd arbetsmiljö, finns
här olika utställningar. Nordens största ölburksutställning
och ”Tsu Tsumi” som visar japansk förpackningskonst, och
en förpackningsutställning från ”Stenålder till rymdålder”.
Sommaren 2018 visas tre nya utställningar, alla på temat
böcker. Till utställningarna kopplas en del drop-in
verksamhet och vissa dagar kan man också göra sitt eget
papper i handpappersverkstaden.
www.froviforsmuseet.com

A unique, preserved paper mill from the turn of the
century. As well as the paper mill, with an almost untouched working environment, there are several exhibitions:
the biggest beer can exhibition in Scandinavia; ‘Tsu Tsumi’,
which shows Japanese packaging art and a packaging
exhibition from ‘Stone Age to Space Age’. Three new
exhibitions are shown this summer, 2018. All of them are
based on the theme books. Some days you can also try
making your own paper in the hand paper workshop.
www.froviforsmuseet.com

Löa hytta
Den gamla bergsmanshyttan i Löa berättar om bergsbruk
och järnhantering från en svunnen storhetstid. Under delar
av sommaren kan man här gå en teatervandring kallad
Hyttans hemligheter. Övrig tid kan man boka en guidad tur
i hyttan som togs ur drift 1907, men som idag är upprustad
som den såg ut i slutet av 1800-talet.
www.bergslagen.com
www.hyttanshemligheter.se

The old miner’s foundry in Löa tells the story of the
mining and iron industry. Löa Foundry was closed in 1907,
and today it is equipped as it looked at the end of the 19th
century. Go on a guided tour of the foundry and find out
how the iron ore was smelted and the iron handled
during that time.
www.bergslagen.com

Munkhyttans skolmuseum
Den gamla skolan som var i bruk mellan åren 1863–1931 är
idag iordningställd som skolmuseum. Upplev hur en vanlig
skoldag kunde se ut för hundra år sedan.
www.hembygd.se/linde

The old school that was in use between 1863
and 1931 has now been turned into a school museum.
Experience what a normal school day could be like
a hundred years ago.
www.hembygd.se/linde
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Nostalgibyn i Hosta
Det som började som en hobby hos familjen i Hosta
har nu växt till en hel liten by i riktig 50-talsanda.
Bli nostalgisk i den genuina macken med alla dess tillbehör.
Besök biografen eller kiosken. Handla i butiken med
attiraljer från 50-talet. Passa också på att ta en fika på
caféet med äkta 50-talsmöbler och jukebox. Motorträffar
med underhållning vissa onsdagskvällar under sommaren.
www.nostalgibyn.se

What started as a hobby with the Hosta family has
now grown into a whole village in a real 50s setting. Feel
nostalgic in the genuine petrol station with all its fittings.
Visit the cinema or kiosk, or buy paraphernalia from the
50s in the shop. Enjoy a coffee in the café with genuine
50s furniture and a jukebox. Motor meets with
entertainment some Wednesday evenings in the summer.
www.nostalgibyn.se

Perssons Magasin
I byn Löa är Perssons Magasin svårt att missa. Det stora
sädesmagasinet inrymmer idag vackra, funktionella
konsthantverk skapade av konsthantverkare från
Bergslagen. En våning upp finns ett loppis där man hittar
det mesta. I rotkällarna finns numera ett konstgalleri i tre
lokaler där utställningar kan beskådas. Vita stugan inhyser
ett kafé och en liten butik med lokalproducerade varor.
www.perssonsmagasin.se

In the village of Löa, Perssons Magasin is difficult to
miss. The big granary now houses beautiful and functional
art and craft created by craftsmen from Bergslagen. On the
upper floor there is a second-hand market where you can
find most things, and the root cellar is now an art gallery
in three rooms where you can enjoy the exhibitions. The
white cottage is now a café and small shop with locally
produced products.
www.perssonsmagasin.se

Siggebohyttans Bergsmansgård är ett välbevarat
bergsmanshem från 1860-talet. Här finns
väggdekorationer, brödkakor på takstänger, sexkantiga
kaminer och mängder av fina föremål att titta på. Gå en
vandring genom de 14 rummen och upplev hur en
välbärgad bergsman levde. Museibutik samt kaffestuga
som erbjuder en vilopaus med förfriskningar.
www.olm.se/besok-oss/museet-i-lanet.html

Siggebohyttans Bergsmansgård is a well-preserved
miner’s home from the 1860s. There are wall decorations,
round bread on ceiling racks, hexagonal stoves and lots of
nice objects to look at. Walk around the 14 rooms and
experience how a well-to-do miner lived. Museum shop
and a café that offers a nice place to rest and refreshments.
www.olm.se/besok-oss/museet-i-lanet.html

Stripa Gruvmiljö
Stripa gruva är idag ett byggnadsminne och har
även utsetts till Årets industriminne 2010. Det är den enda
bevarade kompletta järnmalmsgruvan i sitt slag och här
erbjuds visningar av gruvområdet och tillhörande
byggnader.

Stripa Mine was named Industrial Monument of the
Year 2010. It is the only preserved complete iron ore mine
of its kind. There are guided tours of the mining area and
buildings.
Nowadays, there are a few companies and societies in the
mining area that together help to create a living mining
environment for several senses. Bergslagspraliners café and
praline manufacture, Stripabryggeriet (micro brewery and
restaurant), Stripasmederna (smithwork society) and Stripa
karpfiske (carp fishing).
www.stripa.se

På gruvområdet finns flera verksamheter som
gemensamt skapar en levande atmosfär för flera sinnen.
Bergslagspraliners café och pralintillverkning,
Stripabryggeriets mikrobryggeri och restaurang, Karlssons
kulturverkstadmed sitt silversmide, Stripasmederna och
Stripa Karpfiske. Alla har hittat sin plats i gruvans
omgivning och lokaler.
www.stripa.se

Stupan
Ett tibetanskt fredsmonument, norr om Fellingsbro.
Invigdes av Nobels fredspristagare Dalai Lama. Stupan är
alltid öppen för besök, visning efter överenskommelse.
www.buddhismen.nu

A Tibetan peace monument north of Fellingsbro.
Opened by Nobel Peace Prize winner the Dalai Lama.
Stupan is always open for visits. Guided tours by
arrangement.
www.buddhismen.nu
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Natur
Nature

I Lindesberg är det alltid nära till naturupplevelser som kan få dig att tappa andan.
Här kan du ta en avkopplande promenad runt en sjö, uppleva naturen från en kanot eller
ta en fartfylld tur genom skogen på en mountainbike.
Ta klivet utanför dörren och samla minnen för livet!
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Naturreservat
Nature Reserves

Kindla
Kindlaområdet är ett av de största naturreservaten i länet och
också vår mesta vildmark. Inom reservatet har bara funnits några
få torp och här finns 120-åriga skogar som påverkats väldigt lite av
modern avverkning. I området finns flera rastplatser och
vandringsleder som gör det möjligt att gå en runda på 7–10
kilometer. Kindlaområdet är starkt kuperat och når hela 426
meter över havet. Den mäktiga utsikten upplevs bäst från
utsiktsplatsen vid Kindlahöjden.
The Kindla area is one of the biggest nature reserves in
the county. The reserve has only had a few crofts, and the
120-year-old forests have hardly been affected by modern felling.
The area has several rest places and footpath loops of 7–10
kilometres. The Kindla area is very hilly and 426 metres
above sea level.

Munkhyttan
I fjärilsreservatet längs Munkhyttebäcken trivs två sällsynta arter,
asknätfjärilen och väddnätfjärilen, vilka kräver mycket
speciella förutsättningar för att överleva. Längs Munkhyttebäcken
går Fjärilsstigen, en spångad stig där man kan gå genom
fjärilarnas livsmiljöer utan att riskera att skada dem. En eldplats
finns vid Munkhyttebäcken rakt nedanför skjutbanan.
Informationstavlor finns vid reservatet.
In the butterfly reserve along brook Munkhyttebäcken, two
rare species thrive: scarce fritillary and marsh fritillary. They
require very special conditions to survive. The butterfly trail runs
along the brook and is a path with footbridges on which you can
walk through the butterflies’ habitats. There is a fireplace by the
brook.

Lejakärret
På ett gammalt gruvfält, där bland annat kopparkis brutits växer
en rad orkidéer, många i stort antal. En lättgången stig leder runt i
området, som bjuder på många upplevelser av våra vackraste
orkidéer. Ruiner efter byggnader och gruvhål visar tydliga spår
från den tidigare gruvhanteringen. Informationstavlor finns som
beskriver området
In an old mining area, where chalcopyrite has been mined,
several species of orchids grow. A path that is easy to walk leads
around the area and offers many chances to experience our most
beautiful orchids. Ruins from buildings and pits show clear signs
of previous mining.

Mer information om dessa, och flera andra naturreservat, finns på
Turistbyrån. Vänligen respektera de regler som gäller i
naturreservaten.
More information about these and many other nature reserves
can be found at the Tourist Office. Please observe the rules that
apply in the nature reserves.
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Kloten
I naturreservatet Malingsbo/Kloten finns den lilla byn Kloten.
Hit går inga bussar eller tåg och här finns inga affärer. Men
det finns desto mer av vildmark och naturupplevelser, för den
som verkligen vill njuta av vad naturen ger. Boende finns i
flera former, camping, vandrarhem och stugby. I Klotens
Fritidsby finns stugor med 5-8 bäddar, kanot- och
båtuthyrning och försäljning av fiskekort. Gott om
fiskevatten och vandringsleder runt knuten.
www.kloten.nu

The small village of Kloten is in the nature reserve of
Malingsbo/Kloten. There are no buses, trains or shops there.
But there is all the more wilderness and nature experiences for
those who really want to enjoy what nature has to offer. Several
types of accommodation are available: camping, youth hostel
and holiday village. Klotens Fritidsby has cottages with 5-8 beds,
canoe and boat hire, and sells fishing permits. There are many
good fishing waters and footpaths round the corner.
www.kloten.nu

Nordic discovery i Kloten erbjuder aktiva naturupplevelser
året om, som ledarledda turer, bäver- och älgsafaris.
Uthyrning av bl.a. kanoter, kajaker och cyklar samt
kanottransport till kanotlederna. Här ligger också
vandrarhemmet Wilderness lodge.
www.nordicdiscovery.se

Nordic Discovery in Kloten offers active nature experiences all
the year round, such as leader-led tours, and beaver and moose
safaris. Hire of canoes, kayaks and cycles, and canoe transport
to the canoe routes. The youth hostel Wilderness lodge is also
located here.
www.nordicdiscovery.se

Klotenlägret är en verksamhet med läger för i huvudsak
skolungdomar. Men aktiviteterna passar även för vuxna.
Med minst 20 personer, med huvudpunkt på skolungdom,
kan äventyrspaket bokas. Äventyrsbanan är en höjdpunkt,
men mycket mer ingår.
www.kloten.se

Klotenlägret runs camps primarily for students, but the activities
are also suitable for adults. Adventure packages can be booked
for a minimum of 20 persons, with the focus on students. The
adventure course is a highlight, but much more is included.
www.kloten.se

Vandra
Hiking

Bergslagsleden
Med sina 28 mil är Bergslagsleden en av Sveriges längsta
vandringsleder. Leden som är indelad i 17 etapper startar i
naturreservatet Malingsbo-Kloten och sträcker sig ner till
Tiveden. Längs leden finns storslagna utsikter, vida storskogar
och vilda djur. Men även inbjudande badsjöar och total frihet.
På många ställen syns tydliga spår efter järnhanteringens
tid i Bergslagen. Etapperna är olika långa och har olika
svårighetsgrad. Etapperna. 1-7 är de som passerar genom,
eller är närmast, just vårat område. Taxi med fasta priser
finns till de etappmålen, Tfn: 0581-102 10, bokas dagen innan.
www.bergslagsleden.se

At 280 km, Bergslagsleden is one of Sweden’s longest
footpaths. The footpath is divided into 17 stages and starts in
the nature reserve of Malingsbo-Kloten and continues down
to Tiveden. There are magnificent views, large forests and wild
animals along the path, as well as inviting swimming lakes and
complete freedom. Clear traces of the mining period in
Bergslagen can also be seen in many places along the way.
The stages differ in length and difficulty. Stages 1-7 pass
through, or are nearest, our area. There are taxis with fixed
prices to the ends of these stages, Tel: +46 (0)581-102 10,
booked the day before.
www.bergslagsleden.se

Rundslingor: Vill man komma tillbaks till samma plats man
utgick ifrån finns några alternativ. Förutom den stadsnära
Lindessjön runt finns även Rundslinga Uskavi, som med sina
12 km kan vara en lagom dagstur. Den och andra rundslingor
för vandring och cykel finns samlade i en Outdoor-guide som
finns på Turistbyrån.
www.bergslagsleden.se

Round tours: There is a guide containing 25 different round
tours for both hiking and biking. Pick up your copy at the
tourist office.
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Vandra
Hiking

Lasse-Maja leden
Gå en vandring i området där den sägenomspunna tjuven
Lasse-Maja föddes och växte upp. Vandringen är ca 12 km lång
och sträcker sig från Morskoga krog till Ösarhyttan. Gå på de
stigar han sprang på som barn och där sägnen säger att något
av tjuvgodset kan vara gömt. Informationshäfte med karta
finns på Turistbyrån.

Walk through the area where the legendary thief
Lasse-Maja was born and grew up. The walk is approx. 12 km
and runs from Morskoga to Ösarhyttan. Walk along the paths
on which he ran as a child and, where legend has it, some of
the stolen goods may be hidden. An information leaflet and
map are available from the Tourist Office.

Cykla/Paddla

Cycling/Canoeing
Runt Lindesberg finns flera möjligheter att cykla, både
Mountainbike och på landsväg. Mountainbike-lederna,
som startar i Fritidsbyn, består av tre rundor med olika
svårighetsgrad. Den kortaste är 1,5 km och den längsta 20
km. Kartor finns att köpa på Turistbyrån, eller ladda ner från
hemsidan www.bergslagencycling.com.
För landsvägscykling finns flera turförslag med olika
längd och med start i Lindesberg. På Turistbyrån
finns turförslag med karta att hämta.
Tfn: 0581-811 70, turistinfo@lindesberg.se
Ett flertal paddelleder hittar man i Bergslagen. Den led som
utgår från Lindesberg är Arbogaån Södra. Ledkartor till den
och de andra paddellederna i området finns på Turistbyrån.
Bra möjligheter att paddla finns också i Kloten, där den smala
sjön Långvattnet och dess angränsande sjöar lämpar sig
utmärkt för detta.

The area around Lindesberg offers many cycling
possibilities for mountain biking as well as road cycling.
The mountain bike trails, which start in Fritidsbyn, consist of
three loops of different levels of difficulty. The shortest is 1.5
km and the longest 20 km. Maps are available to buy from the
Tourist Office or download from the homepage at
www.bergslagencycling.com.
For road cycling, there are several tour suggestions of
different lengths starting in Lindesberg. The Tourist Office
has tour suggestions and a map.
Tel: +46(0)581-811 70, turistinfo@lindesberg.se
There are several canoeing routes in Bergslagen. The route that
starts from Lindesberg is Arbogaån Södra. Route maps for this
and other canoeing routes in the area are available from the
Tourist Office. There is also good canoeing in Kloten where the
narrow lake Långvattnet and the adjoining lakes offer excellent
canoeing waters.

Kanot/båtuthyrning
Canoe/boat hire
Klotens Fritidsby (även båt)
Tfn: 0580-883 00,
www.kloten.nu
Nordic Discovery - i Kloten (även kajak)
Tfn: 0580-310 07, 070- 255 19 84,
www.nordicdiscovery.se
Uskavigården-Usken (även kajak och båt)
Tfn: 0587-33 00 25,
www.uskavi.se
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Vreten-Fåsjön (endast båt)
Tfn: 0587-33 01 78,
www.vreten.org

Göra
To do

Här finns mycket att göra.
Vi har upplevelser för alla smaker, såväl äventyrliga som rofyllda.
Våga prova på något nytt i år!
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Bio
På Folkets hus bio visas flera filmer i veckan. Många
premiärvisningar hittar man här och även
operaföreställningar som sänds live från Metropolitan.
Salongen har 210 platser, samt 4 rullstolsplatser. Här sätts
även teaterföreställningar upp. Se vad som visas på bion på:
www.upplevlindesberg.se

Folkets Hus cinema shows several films a week and
opera performances are broadcast live from Metropolitan.
The auditorium has 210 seats as well as 4 wheel chair seats.
There are also theatre performances.
See what’s on at the cinema:
www.upplevlindesberg.se

Energikällan
Äventyrsbad för hela familjen med fri badtid, så planera in
en heldag. Förutom motionsbassängen finns massagepool,
virvelkanal, gejser, vattenkanon och en 47 m lång
vattenrutschbana. koppla av i relaxavdelningen med
bubbelpooler, caldarium, ångbastu och torrbastu. Caféet
serverar förutom kaffe/läsk med dopp även smörgåsar och
enklare maträtter som korv/köttbullar med mos/pommes
och pannkaka.
Här hittar ni också Acticgym, med Nautilusmaskinerna och
konditionsavdelning. Engångspass erbjuds.
www.energikallan.se

In door Water park for all the family. As well as an
exercise pool there is a massage pool, whirlpool canal,
geyser, water cannon and 47 m waterslide. You can swim
as long as you like, so plan a whole day. The café serves
coffee/soft drinks, sweets as well as sandwiches and light
dishes such as sausages/meatballs with mashed
potatoes/chips, and pancakes.
There is also a gym with the latest Nautilus machines
and a fitness area. One-off passes are available.
www.energikallan.se

Lindesberg Arena och Bowling
I Lindesberg Arena är det alltid liv och rörelse. Här tränar
och tävlar elitidrottare sida vid sida med andra idrottare
och motionärer. Här finns också inspirerande konferenslokaler med en vacker utsikt över Lindessjön. På arenan
arrangeras evenemang av olika slag året om. I arenan finns
också bowlinghalleni anslutning till restaurangen. Utanför
Arenan finns ett utegym och även möjlighet att hyra
bastuflotten i Bottenån. www.lindesbergarena.se

At Lindesberg Arena there is always something going
on. Elite and other sportspersons train and compete side by
side with exercisers. There are inspiring conference
facilities with beautiful views over Lake Lindessjön.
Different kinds of events are also arranged here all year
round. The arena also has a bowling alley with 8 lanes in
connection to the restaurant.
www.lindesbergarena.se

Lindessjön runt
Den populära vandringsleden runt sjön ger en skön
promenad med mestadels sjöutsikt. Leden är 7-9 km lång,
beroende på vilken väg man väljer. Hur lång tid det tar beror
förstås på vilket tempo man håller men också på om man
väljer att stanna efter vägen. Efter vägen finns nämligen
flera grillplatser, och en amfiteater att vila benen vid. Räkna
med minst 1,5 timme för att gå runt, oftast lite mer.
Karta finns att hämta på turistbyrån.

The popular footpath round the lake is a nice walk,
mostly with lake views. The footpath is 7-9 km long,
depending on which route you choose. How long it takes
naturally depends on how fast you walk and if you stop on
the way. Along the way there are fire places and an
amphitheatre where you can rest your legs. There is also an
outdoor gym for those who don’t find the walk challenging
enough. Expect the round to take at least 1.5 hours to walk
and usually a bit more. Map and description available at the
tourist office.

M/S Råsvalen
Ta en tur med Turistbåten M/S Råsvalen upp längs
Bottenån. En avkopplande resa att ta med familjen eller
vännerna på. Turerna har olika längd och avgår enligt
turlista under sommaren med start från Kyrkbryggan.
Båten kan även chartras för grupper vid andra tidpunkter.
25 sittplatser.
www.msrasvalen.se

Take a tour on the tourist boat M/S Råsvalen up along
River Bottenån. A relaxing trip with family or friends. The
tours vary in length and depart according to the timetable
during the summer from Kyrkbryggan. The boat can also be
chartered for groups at other times. 25 seats.
www.msrasvalen.se
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Paintball (Teknik och fritid)
Utmana din familj eller dina vänner i Paintball. Spela på en
12 000 kvadratmeter stor skogsbana med varierad terräng.
Banan ligger precis intill Borsvägen i Lindesberg.
Ingen tidsbegränsning på spel. Max 30 spelare samtidigt.
www.teknikochfritid.com

Challenge your family or friends to paintball. Play
on a 12,000 square metre forest course with varied terrain.
The course is located next to Borsvägen in Lindesberg.
There is no time limit on games. Max 30 players at one
time.
www.teknikochfritid.com

Plantmarknaden Trädgård & Café
Plantmarknaden är en av Sveriges mest välsorterade
trädgårdsbutiker med stort utbud av växter och
trädgårdstillbehör. Rosavdelning med 450 olika sorter,
träd och buskar, perenner, sommarblommor, kryddväxter
och mycket mer. Dessutom en avdelning med möbler och
verktyg för trädgården samt visningsmiljöer för marksten,
murar, och vatten i trädgården. Klappa djuren i djurgården
eller prata med papegojan Athos. Vila sedan fötterna med
en fika på Café Lusthuset.
www.plantmarknaden.com

Plantmarknaden is one of Sweden’s best-stocked
garden centres with a wide range of plants and garden
accessories. There is a rose section with 450 different
varieties, trees and bushes, perennials, summer flowers,
herbs and much more. There is also a section with
furniture and tools for the garden, and a display area for
paving stones, walls and water in the garden. Pet the
animals in the animal garden or talk to the parrot Athos.
Then rest your feet with a coffee at Café Lusthuset.
www.plantmarknaden.com

Reidarsgården, 3 km öster om Lindesberg. Här kan man
boka en 2-timmars ridtur i skogen på bra underlag, på
hästar av olika raser. Minst 2 personer, viss ridvana krävs.
På gården finns även många andra, lite ovanligare djur.
Boka ett gårdsbesök och träffa alpackor, kaniner och
minigrisar. Möjlighet finns också att ta med alpackorna
på en tur.
www.reidarsgarden.se

Reidarsgården is located 3 km east of Lindesberg.
Here you can book a 2-hour ride in the forest on nice
going, on horses of different breeds. Minimum 2 persons
and some riding experience required. The farm also has
many other, slightly more unusual, animals. Book a farm
visit and meet the alpacas, rabbits and mini-pigs. It is
possible to take the alpacas on a tour.
www.reidarsgarden.se

Slofallets islandshästar finns i S. Allmänningbo 3,5 mil
nordost om Lindesberg. Här anordnas turridning på
islandshästar för 2-8 personer, men även ridläger för alla
åldrar, familjeridläger och semester med islandshäst.
Möjligheter till övernattning i stuga. Gårdsbesök.
www.slofalletsislandshastar.se

Slofallets Islandshästar is located in south
Allmänningbo, 35 km north-east of Lindesberg. Riding
tours on Icelandic horses for 2-8 persons as well as riding
camps for all ages, family riding camps and holidays with
Icelandic horses.
www.slofalletsislandshastar.se
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Staden då och nu
På Blombergska gården står modellen ”Modellstaden
Lindesberg 1920” Linde Fornminnes- och
hembygdsförening visar genom sitt pågående
modellbygge hur staden såg ut under 1920-talet.
För visning, tfn: 070-330 65 49 eller 070-237 48 57.

Blombergska Gården has a model of the town from
1920 ‘Modellstaden Lindesberg 1920’. Linde Fornminnesoch Hembygdsförening (regional history society), with its
ongoing model building, shows what the town used to look
like during the 1920s. For a showing, call: +46(0)70-330 65
49 or +46(0)70- 237 48 57.

På senare år har staden fått ett nytt, färgsprakande inslag.
Genom projektet ”Paint the city” har flera, tidigare
gråmurriga, husväggar fått nytt liv med väggmålningar.
Olika konstnärer har fått uppdraget och motiven varierar.
Ta en tur och titta på målningarna. Karta och beskrivningar
finns på Turistbyrån.

In recent years, the city has acquired a new, colourful
element. Through the project ‘Paint the city’ many
previously grey house walls have been given new life with
wall paintings. Different artists have been commissioned
and the subjects vary. Take a tour and see the paintings.
A map and descriptions are available at the Tourist Office.

Västra Fallets turridning är beläget i Ingelshyttan 2 mil
norr om Lindesberg. Här erbjuds ridturer på islandshästar
ut i de kringliggande bergslagsskogarna. Allt från
”prova-på” turer för nybörjare till längre turer med fika
för den mer erfarna ryttaren. Kan bokas i grupper om
1- 6 personer. Här anordnas också ridläger.
www.vastrafallets-turridning.se

Västra Fallets Turridning is located in Ingelshyttan,
20 km north of Lindesberg. It offers riding tours on
Icelandic horses in the surrounding forests. Everything
from ‘try-it-out’ tours for beginners to longer rides for
more experienced riders. Can be booked for groups of
1-6 persons. Riding camps are also arranged.
www.vastrafallets-turridning.se

Äventyrsgolf
Äventyrsgolf för hela familjen. Varje bana har två
svårighetsgrader. För de allra minsta finns även åkbara
bilar och båtar. Prova på att vaska upp ditt eget guld som
du sedan tar med hem.
www.4aventyr.se

Adventure golf for the whole family. Each course
has two levels of difficulty. There are also cars and boats for
the very youngest to go in. Try washing for your own gold,
which you can take home.
www.4aventyr.se
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Gårdsbutiker
Farm shops

Bergslagen är fullt av smakupplevelser och en hel del har vi att erbjuda
i Lindesberg. Gör ett besök i någon av våra gårdsbutiker och varför inte ta
med smaken av Bergslagen hem?
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Bergslagsboden
I Öskebohyttan ca 2 mil öster om Lindesberg hittar ni denna
brödproducent. Surdegsbröd på bara ekologiskt stenmalet
fullkornsråg är en av många produkter som finns i butiken.
Superlimpan är en specialitet. Exempel på andra produkter
är lingonpaj, lammkött, lammchorizo, ägg, ost, och
ekologiskt mjöl.
www.bergslagsbodens.se

This bread producer is located in Öskebohyttan,
approx. 20 km east of Lindesberg. Leaven bread made only
from organic stone-ground wholemeal rye flour is one of
the many products in the shop. The super loaf is a speciality.
Examples of other products include lingonberry pie, lamb,
lamb chorizo, eggs, cheese and organic flour.
www.bergslagsbodens.se

Bergslagspraliner
Lokalt producerade chokladprodukter. Chokladkakor, kola,
fransk nougat och chokladtoppar i skogens alla smaker.
Men framförallt praliner i alla möjliga skepnader hittar ni
här. Bergslagspraliner håller till i Stripa gruvmiljö och här
kan även en chokladprovning bokas.
www.bergslagspraliner.se

Locally produced chocolate products. Chocolate bars,
toffee, French nougat and chocolate cones in all the flavours
of the forest. But, above all, chocolate creams of all shapes
and sizes. Bergslagspraliner is located in the Stripa mining
area (Stripa Gruvmiljö). Chocolate tastings can also be
booked.
www.bergslagspraliner.se

Blå stolen
Utanför Fellingsbro ligger gårdsbutiken Blå stolen. Här
finner man alster som akvareller, litografier, kort, brickor,
böcker med mera. Även leksaker, heminredning,
presentartiklar, hembakat och varor efter säsong.
www.blastolenshop.se

Blå stolen is a farm shop located outside of Fellingsbro.
Here you find watercolor paintings, litographies, postcards,
trays, toys, home decoration and books. Also home baked
goods and some locally produced food according to season.
www.blastolenshop.se

Gårdsbutiken i Balsta
Balsta ligger en mil norr om Fellingsbro. I gårdsbutiken
finns lokalproducerade livsmedel från gården och från
andra odlare i trakten, t.ex. honung, ägg, sylt, saft, salami
och enbärskorv. Här finns också lammskinn från egna djur,
ullgarn, ulltröjor och keramik.
www.balstadgardsbutik.se

Balsta is located 10 km north of Fellingsbro. The farm
shop sells locally produced food from the farm and other
local growers in the area, e.g. honey, eggs, jam, squash,
salami and juniper berry sausages. There is also lambskin
from their own animals, wool yarn, wool jumpers and
ceramics.
www.fellingsbro.eu/balstabutik

Hägernäs rökeri och Torphyttans matbod
I Sverkestaåns strömmande vatten föds Regnbåge upp. Den
är sedan råvaran i rökeriets fiskprodukter som är färsk fisk,
varmrökt fisk, citronmarinerad eller gravad fisk, hel eller
filé. Såser och fiskröror. Varorna säljs i rökeriet men också
i Torphyttans matbod som ligger strax utanför Lindesberg.
I matboden finns även andra lokalproducerade varor till
försäljning.
www.hagernasrokeri-fiske.se

Rainbow trout are farmed in the flowing water of River
Sverkestaån. The fish are used for the smoke house’s fish
products: fresh fish, smoked fish, lemon-marinated or
pickled fish, whole or filleted; sauces; and fish spread.
The products are sold at the smoke house as well as in
Torphyttans Matbod just outside Lindesberg. The food
shop also has other locally produced products for sale.
www.hagernasrokeri-fiske.se

Lindesbergs Musteri
I Fornbohyttan strax norr om Lindesberg ligger detta
musteri. Äppelmust av 100% äpple är det som produceras
och säljs här. Har man egna äpplen kan man få musten av
dem med sig hem. I butiken kan även finnas annat
lokalproducerat efter säsong.
www.lindesbergsmusteri.se

This apple-juice factory is located in Fornbohyttan just
north of Lindesberg. Apple juice made 100% from apples is
produced and sold here. If you bring your own apples, you
can take the juice home. The shop also sells other seasonal
local produce.
www.lindesbergsmusteri.se

Storå Bär & Grönsaker
Ekologisk odling av bär och grönsaker. Här finns möjlighet
till självplockning, men även att handla färska grönsaker.
Allt efter vad säsongen erbjuder.
www.syochsa.se

Organic berries and vegetables. Pick your own or buy
fresh vegetables in the shop, according to the season.
www.syochsa.se
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Äta & Fika
Eating out

Ingen behöver gå hungrig i Lindesberg.
Här finns ett stort utbud av restauranger med en meny som inspirerats av mat från
världens alla hörn. Under sommarhalvåret kan du avnjuta både fika och mat på
någon av våra mysiga uteserveringar.
Låt dig väl smaka!
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Restauranger
Restaurants

Bella´s café och salladsbar
Café med lite smått och gott samt en salladsbar att
komponera sin egen sallad från.
Bytesgatan 15, Lindesberg
Tfn: 072-296 54 75
China garden
En av våra äldsta restauranger med många av de
klassiska kinesiska rätterna på menyn.
Dagens lunchbuffé mån-fre.
Kristinavägen 51, Lindesberg
Tfn: 070-760 40 63

Enellys
Hamburgerestaurang i amerikansk stil med flertalet
olika hamburgare på menyn naturligtvis, men även
mexikansk barbeque och sallader.
Stafettgatan 3, Lindesberg
Tfn: 0581- 120 30

Matpalatset
Serverar pizza, kebab och sallader men har
även kolgrillat på menyn.
Kristinavägen 16, Lindesberg
Tfn 0581 - 100 33

James kök
Klassisk husmanskost. Dagens lunch mån-fre.
Köpingsvägen 35, Lindesberg
Tfn: 0581-87184

Restaurang Bergsmannen
Klassiska och gröna smaker.
Generös, säsongsanpassad salladsbuffé.
Dagens lunch mån-fre.
Ishockeygatan 3, Lindesberg
Tfn: 0581-841 39

Krydda restaurang & bowling
Restaurangen som ligger vid Lindessjöns strand lagar
mat från grunden. A´la carte meny ons- lör.
Lunchbuffé serveras mån- fre. Fullständiga rättigheter.
Lindesberg Arena, Nyborgsgatan 1, Lindesberg
Tfn:0581-105 50

Restaurang Golfbiten *
På Lindesbergs golfklubb kan man sommartid
även äta en bit mat. Dagens lunch mån-fre.
Fullständiga rättigheter.
Dalkarlshyttan, Lindesberg
Tfn: 070-760 40 63

Lasse-Maja bar & kök
Meny för trerätters middag i trivsam atmosfär i ett av
Lindesbergs äldsta bevarade byggnader.
Fullständiga rättigheter.
Smedjegatan 8, Lindesberg
Tfn: 0581 – 23 20 00

Restaurang & Pub Fenix
Restaurang med klassisk á la carte meny.
Fullständiga rättigheter.
Kungsgatan 21, Lindesberg
Tfn: 0581-151 15

Lindegårdens Värdshus
Klassisk husmanskost. Dagens lunchbuffé mån-fre.
Banvägen 18, Lindesberg
Tfn: 0581-136 73

Salute
Serverar äkta italiensk pizza och pasta-rätter.
Fullständiga rättigheter.
Bytesgatan 17, Lindesberg
Tfn: 0581-106 36

Lindesbergs stadshotell
Stadshotellet serverar dagens lunchbuffé mån-fre.
Tapaskvällar flera dagar i veckan.
Kungsgatan 24, Lindesberg
Tfn: 0581-124 50
Linde Sushi Japansk & Wok
Sushi och japanskt, samt wokade rätter, även för
avhämtning. Lunchbuffé mån-fre.
Kristinavägen 31D, Lindesberg
Tfn: 0581-77 44 44

Wokhouse
Stort utbud av rätter från det asiatiska köket.
Fullständiga rättigheter.
Köpmangatan 10, Lindesberg
Tfn: 0581-61 15 50

Majas sportbar
Möjlighet att följa senaste sporthändelserna på
TV-skärmar, medan något från sportbarens
pub-meny intas. Fullständiga rättigheter.
Smedjegatan 8, Lindesberg
Tfn: 0581-23 20 00

*Sommaröppet/open during summer
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Pizzerior & gatukök
Pizza & grill

Björklida Grill
Bergsvägen 49, Fellingsbro
Tfn: 0581- 62 05 62

Linde Pizzeria & Restaurang
Kristinavägen 30, Lindesberg
Tfn: 0581- 130 00

Pizzeria Mozarella
Kristinavägen 9, Lindesberg
Tfn: 0581-103 30

Gulds Pizzeria
Solvägen 2, Guldsmedshyttan
Tfn: 0581-411 67

Nillas pizzeria
Centralvägen 21, Frövi
Tfn: 0581-305 66

Pizzeria Milano
Järnvägsgatan 2, Lindesberg
Tfn: 0581-180 01

Grillköket
Molinders väg 2, Lindesberg
Tfn: 0581-100 74

Picasso Pizzeria & Restaurang
Järnvägsgatan 6 , Frövi
Tfn: 0581-317 77

Pizzeria Monte Carlo
Kristinavägen 31, Lindesberg
Tfn: 0581-137 84

Kalles Pizza
Sveavägen 14, Storå
Tfn: 0581-402 08

Pizzabutik Mona Lisa
Bergvägen 22, Fellingsbro
Tfn: 0581-62 11 59

Z10
Kristinavägen 24, Lindesberg
Tfn: 0581-101 63

Kebabhuset
Kristinavägen 47, Lindesberg
Tfn: 0581- 100 70

Pizzeria Kungen
Centrumplan, Storå
Tfn: 0581- 406 50

Pizzeria Svea
Lövstagatan 14, Frövi
Tfn: 0581- 306 61

Café
37:an Godisbutik & Café
Norrtullstorget, Lindesberg
Tfn: 0581-177 33

Frosths konditori
Kristinavägen 16, Lindesberg
Tfn: 0581-104 11

St Mary Café Kingsgården
Kungsgatan 31, Lindesberg
Tfn: 0581-100 55

Babsans 50-tals fik*
Nostalgibyn i Hosta, Fellingsbro
Tfn: 0581-321 97

Glasscafé, Äventyrsgolfen*
Kristinavägen 4, Lindesberg
Tfn: 070 2118366

Vreten sommarcafé*
Öskevik, Nora
Tfn: 0587-33 01 78

Bergslagspraliner
Stripa Gruvområde,
Gruvbackevägen 8,
Guldsmedshyttan
Tfn: 070-25 62 605, 073-83 69 854

Perssons magasin*
Västra Löa, Kopparberg
Tfn: 0581-300 00

Wienerkonditoriet
Kristinavägen 33, Lindesberg
Tfn: 0581-104 94

Café Lusthuset*
Plantmarknaden, Lindesberg
Tfn: 0581-101 75

Schubert Bröd & Café
Järnvägsgatan 3, Frövi
Tfn: 072-207 96 96

Å-kafét i Löa
Östra Löa 108, Kopparberg
Tfn: 0580-300 32

Café Oscar*
Rådhustorget, Lindesberg
Tfn: 0581-124 50

Siggebohyttans Kaffestuga*
Siggebohyttan, Öskevik
Tfn: 0763- 111 111

*Sommaröppet/open during summer
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Bo

Accomodation

Hur vill du bo under semestern?
Lockas du av campinglivet eller trivs du bättre i historisk herrgårdsmiljö?
Hos oss finns ett stort och varierat utbud, valet är ditt.
Sov gott!
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Centralt

Norr om Lindesberg

In the centre

North of Lindesberg

Fritidsbyn
3 km från Centrum
4 campingstugor med 4 bäddar i varje. Ett gemensamt
utrymme finns med kök och duschmöjligheter.
Tfn: 073-0893656
www.laget.se/ifklindesberg

Bläckhornets rum
4 km N om Lindesberg
Bo i stuga eller lägenhet på gård vid Lindesbergs
Musteri. I närheten av riksväg 50 och
Fornaboda travbana.
Fornbohyttan 108, Lindesberg, Tfn: 073-994 99 68
www.blackhornetsrum.se

Lindesbergs Citycamping
1 km från centrum
Nära centrum, precis innan Lindesbergs Golfklubb,
finns 10 st uppställningsplatser utan el. Det finns en
servicestation för påfyllning av vatten och luft samt
tömning av toalett. Sköts av Lindesbergs Golfklubb
som även har 12 st platser med el.
Jungfruhagsvägen 2, Lindesberg, Tfn: 0581-870 55
www.lindesbergsstugby.se

Drakabäcken
15 km N om Lindesberg
Frukosthotell inrymt i brukets gamla disponentbostad.
Charmigt och familjevänligt med bekvämt avstånd
från riksväg 50.
Bergsgården, Guldsmedshyttan, Tfn: 0581-415 00
www.drakabacken.se

Lindesbergs Stadshotell och Vandrarhem
Ett genuint stadshotell med vackert läge vid
Lindessjön. På undervåningen är vandrarhemmet
inrymt, där man bor i dubbel- eller flerbäddsrum.
Kungsgatan 24, Lindesberg, Tfn: 0581-124 50
www.lindesbergsstadshotell.se

Gusselby camping
10 km N om Lindesberg
Året runt öppen familjecamping vid sjön Råsvalen.
Plats för husbil, husvagn och tält. Även små stugor
finns att hyra. Gräsytor, lekplats och kiosk sommartid.
Källbäcken 155,Gusselby, Tfn: 0581-502 40,
070-392 32 30
www.caravanclub.se/camping/gusselby

Lindesbergs hotell & stugby
1 km från Centrum
I anslutning till golfbanan, ligger de modernt inredda
stugorna. Varje stuga består av två lägenheter som går
att hyra året om. Hotellet består av 10 st dubbelrum.
Jungfruhagsvägen 1, Lindesberg, Tfn: 0581-870 55
www.lindesbergsstugby.se

Råsvalslund
16 km N om Lindesberg
Bekvämt boende på herrgård. 8 sovplatser.
Måste förbokas.
Råsvalsvägen 5, Guldsmedshyttan
Tfn: 0581-417 00
www.rasvalslund.se
Stripa gruvpensionat
15 km N om Lindesberg.
Bo på pensionat i den före detta gruvarbetarebostaden.
Här finns också litteratur och kuriosa kring
gruvhantering.
Malmvägen 6, Guldsmedshyttan,
Tfn:0581-419 90, 073-814 49 96

Söder om Lindesberg
South of Lindesberg

Hult Säteri
15 km S om Lindesberg
Säteriets huvudbyggnad är byggd under tidigt
1800-tal. Inredningen är tidstypisk men bekvämt
modern och inget rum är det andra likt.
Järle, Nora, Tfn: 0587-500 70, 076-016 28 73
www.hultsateri.se

Nybergets vandrarhem
25 km NV om Lindesberg
Mellan två sjöar i vacker omgivning hittar man det här
vandrarhemmet. Bergslagsledens etapp 3 slutar här
och etapp 4 tar vid.
Nyberget, Storå, Tfn: 0581-415 11, 070-579 86 96
www.nybergsbyn.se

Prästryggens camping
20 km SO om Lindesberg
Sommaröppen camping med stor badplats vid sjön
Väringen i Frövi. Här finns också kiosk, minigolf, WC/
dusch och tvättmöjligheter.
Prästryggen, Frövi, Tfn: 073-992 91 15
www.prastryggenscamping.se

Ställplats Löa Hytta
28 km N om Lindesberg, 1 km från väg R50
Handikappanpassad toalett och soptunna.
Dusch och vatten 400 m vid Löa Idrottsplats.
Endast för husbilar.
Tfn: 070-538 17 03

Vandrarhemmet Bullefanten
20 km S om Lindesberg
Vandrarhemmet ligger i den gamla arbetarbostaden
invid Fröviforsån. Stugan har både enkel- och
dubbelrum. Koltorpsvägen, Frövi, Tfn: 0581-376 74
eller 0581-372 09
www.froviforsmuseet.com

Perssons Magasin B&B
17 km N om Lindesberg
Boende med frukost i den levande byn Löa,
med sin spännande historik.
Västra Löa, Kopparberg, Tfn: 0580-300 00,
070-627 14 94
www.perssonsmagasin.se
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Norr om Lindesberg

Öster om Lindesberg

North of Lindesberg

East of Lindesberg

Wilderness lodge
44 km N om Lindesberg
Vandrarhem med självhushåll i det natursköna Kloten,
med vildmarken och upplevelser inpå knuten.
Handelsbobacken, Kloten, Tfn: 070-255 19 84,
073-035 00 75
www.nordicdiscovery.se/bed-breakfast

Finnåkers kursgård
27 km O om Lindesberg
Bo i anrik bruksmiljö nära sjön Oppäsen. Här finns
både rum med hotellstandard, vandrarhemsboende
och boende i egen stuga.
Finnåker, Fellingsbro, Tfn: 0581-62 60 00
www.finnakers-kursgard.se

Grindhammaren
27 km NO om Lindesberg
Bo i en liten stuga på en gård i Ramsberg.
Natur och hästar runt knuten.
Grindhammarsvägen 1, Ramsberg, Tfn:073-681 83 29
www.grindhammaren.wordpress.com

Gröna Ånäs
28 km N om Lindesberg
Bed & Breakfast på en gård i vackra omgivningar.
Östra Löa 430, Kopparberg
www.gronaanas.se

Ölsjöbadets camping
30 km NO om Lindesberg
Camping i lugn naturmiljö vid Ölsjöns strand.
Badplats med brygga, hopptorn, lekplats och kiosk.
Ölsjövägen 2, Ramsberg, Tfn: 073-050 80 73
www.ramsberg.se

Klotens fritidsby
45 km N om Lindesberg
Stugby med fullt utrustade stugor för självhushåll.
Nära till många aktiviteter i naturen runt omkring
Kloten fritid och konferens, Kopparberg,
Tfn: 0580-883 00
www.kloten.nu

Väster om Lindesberg

Privat boende

Uskavigården
15 km V om Lindesberg
Lugnt, familjevänligt och drogfritt boende vid
sjön Usken. Stugby med fullt utrustade stugor,
campingplats och vandrarhem. Bad med brygga,
minigolf och kiosk sommartid.
Tre sjöars väg, Nora, Tfn: 0587-33 00 25
www.uskavi.se

Lejohnboden
1 km från Centrum
Tfn: 070-260 94 53
www.lejohnboden.se

West of Lindesberg

Private accomodation

Lillstugan
Centrum
Tfn: 0581-154 77, 073-412 83 23
www.lillstuganlindesberg.se

Vretens kursgård
14 km V om Lindesberg
Bo i lugn och drogfri miljö intill Fåsjön. Camping och
vandrarhemsboende. Café och kiosk sommartid samt
uthyrning av båt och fiskeutrustning.
Östra Öskevik, Nora, Tfn: 0587-33 01 78, 070-208 35 81
www.vreten.org

Lindevillan			
Centrum
Tfn: 070- 227 72 46
www.lindevillan.se
Luntängens gård
17 km O om Lindesberg
Tfn: 073-525 93 35
www.luntangens-gard.se

Toije Gård
31 km SO om Lindesberg
Här kan man bo som Bed & Breakfast-gäst.
Personligt inredda sovrum och en rejäl lantfrukost
i det ljusa köket.
Toije 124, Fellingsbro, Tfn: 0581 - 63 10 62
www.toijegard.se

Sjöstugan
Centrum
Tfn: 076-264 18 65
Bergslagens Stugförmedling
Förmedling av privata stugor
Tfn: 0581-120 50
www.bergslagen.se
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Vinter
Winter

Lindesberg går inte i ide över vintern.
Här finns aktiviteter både inomhus och utomhus att sysselsätta sig med!

Skidor
Skidspår finns vid Fritidsbyn och Lindesbergs golfklubb.
I det mer snösäkra Kloten finns flera spår uppkörda.
www.skidspar.se

Skridskor
När vädret tillåter plogas en skridskobana på Lindessjön.
I Kloten finns även möjlighet att åka långfärdsskridskor.
www.nordicdiscovery.se, Tfn. 073-035 00 75

För den som är lite
mer frusen och vill hålla sig
inomhus erbjuds också andra alternativ:

Inomhus finns allmänhetens åkning i vår ishall
ca 4 dagar/vecka.
www.lindloven.com, Tfn. 0581-148 88

Äventyrsbadet Energikällan,
www.energikallan.se, Tfn. 0581-815 30
Bowling på Restaurang Krydda,
www.kryddalindesberg.se, Tfn. 0581-105 50

Promenad

Folkets hus bio visar ett stort utbud av filmer.

Den vackra slingan runt Lindessjön går att
promenera hela året eftersom den plogas på vintern.
Hämta din karta på Turistbyrån.

Curlinghallen har en ”prova-på-kväll” i veckan,
www.lindecurling.se, Tfn. 0581-61 16 07
Lindesberg Arena, en multiarena där man kan ta del
av spännande matcher i t.ex. handboll och volleyboll.
www.lindesbergarena.se, Tfn. 0581-817 70

Turridning på Islandshästar går utmärkt
även på vintern:
www.vastrafallets-turridning.se, Tfn. 070-879 18 21
www.slofalletsislandshastar.se, Tfn. 070-495 98 15

Fritidsbanken Lindesberg
Låna dina skidor eller skridskor på
fritidsbanken i Lindesberg.
Norrtullsgatan 9, Lindesberg, Tfn. 0581-817 64

För att se allt som händer i arenan, vilka biofilmer som visas och övriga evenemang, gå in på

www.upplevlindesberg.se
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Lindesbergs Turistbyrå
Stationshuset, Järnvägsgatan 2
711 30 Lindesberg
Tfn: +46(0)581-811 70
turistinfo@lindesberg.se
www.lindesberg.se

Turistinformation:
www.bergslagen.se

