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Även om det kanske inte känns så just nu så närmar vi 
oss våren med stora steg. Kanske vill du redan nu börja 
fundera på vart du vill resa i vår och sommar. 

Passa på att upptäcka platser i Sverige du kanske inte 
tänkt på att besöka innan. I det här numret kan du läsa 
om en rad kommuner och destinationer, alla med sin 
personliga charm och unika natur, som står redo att ta 
emot dig med öppna armar. Kanske blir du till och med 
sugen på att flytta till en ny stad?

Om du funderar på att besöka västsverige kan du snart 
resa med flygföretaget Västflyg som debuterar på sträckan 
Bromma – Trollhättan Vänersborgs Flygplats. Från 
och med 28 mars kan du flyga direkt till västsverige 
från Stockholm, snabbt och enkelt. I västra delen av 
Sverige finns en blomstrande turistnäring där du kan 
ta del av naturupplevelser av alla möjliga slag. I Bohus- 
län, närmare bestämt på Tjörn, finns konst och natur i 
världsklass vilket du kan läsa mer om i detta nummer.  

Om du inte vill resa långt kan du koppla av med en 
återhämtande spavistelse eller fly vardagen och ta in 
på hotell en natt. Vandra Sörmlandsleden eller var med 
om en riktig naturupplevelse när tranorna anländer 
till Hornborgasjön – ett säkert vårtecken. Men glöm 
inte att när allt fler upptäcker Sverige får vi vara extra 
noga med att vårda och vara försiktig med vår ömtåliga  
natur, för framtidens skull. 
 

Trevlig läsning!

Rosanna Rundlöf
Redaktör
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TJÖRN
– VÄLKOMMEN TILL ISLAND OF ART

På Tjörn, sex mil norr om Göteborg, kan du njuta av konst och natur i världsklass. Den vackra, bohuslänska ökommunen  
erbjuder såväl Nordiska Akvarellmuseet som Skulptur i Pilane, ett unikt kulturlandskap bland saltstänkta klippor. 
Dessutom finns goda möjligheter att vandra eller cykla mellan konstupplevelserna. 

Skulptur i Pilane är en konstupplevelse utöver det vanliga. 
Pilane är naturens egen konsthall under bar himmel där 
man för 16:e året i rad presenterar nya konstverk. Mitt i 
naturlandskapet bland mångtusenåriga fornlämningar 
finns magnifika konstverk och skulpturer i världsklass. 
Bland annat kvinnohuvudet vid namn Anna, som är 14 
meter hög och skådar ut mot västerhavet. 

 – Det är en otroligt mäktig upplevelse att skåda detta 
bohuslänska landmärke som kan ses ända från Marstrand i  
söder till Skaftö i norr, berättar Lena Karlstedt, turistchef  
i Tjörns kommun. 

Tjörn – Island of Art innehåller även Nordiska Akvarell- 
museet som är magiskt beläget i Skärhamn. Sedan år 2000 har  
här visats konst i världsklass. Mellan 30 januari - 18 april  
pågår en utställning som bygger på Gunilla Bergströms 
donation av originalbilder från böckerna om Alfons Åberg 
till museets konstsamling. Årets stora sommarutställning 
pågår mellan 8 maj - 4 september, i år med konstnären René 
Magritte. På museet finns även kreativa verkstäder där 
både barn och vuxna kan testa att måla akvarell. På museet 
finns också Restaurang Vatten, där kan du äta en god lunch 
eller kanske avnjuta en god fika. 

Som en del av Tjörn – Island of Art ingår Pater Noster – Ett  
hem vid horisonten. Ett besöksmål med det historiska land- 
märket, Heidenstams mästerverk, den legendariska fyren  
Pater Noster. Här kan du övernatta i fyrvaktmästarens hem. 
Ett hotell som utnämnts till världens bästa hotellkoncept. 

Sundsby Säteri – väl värt ett besök 
På Sundsby Säteri finns en spännande historia och mycket  
att upptäcka. Här kan man äta lunch eller fika på Margaretas  
Kök & Skafferi, besöka bageriet, ha picknick eller strosa 
runt i den vackra trädgården. Här kan barnen leka i en 
fantastiskt härlig miljö. 

 – Ett antal vandringsleder utgår från säteriet och härifrån 
kan man vandra ut i naturen, upp på höjder och berg och 
njuta av den makalösa havsutsikten. På Tjörn är man alltid 
nära havet, säger Lena Karlstedt.

Över tusen öar 
Tjörns kommun innefattar över 1 500 öar av olika storlek, 
alla med sin speciella prägel. Åstol har tät bebyggelse med 

Det lilla kustsamhället  
Kyrkesund där man kan  
ta en personfärja över  
till Härön. På Härön finns  
fina vandringsleder och 
en trevlig restaurang i 
ett gammalt Magasin, 
Magasinet på Härön. 
Foto: Maria Johannesen

Pater Noster – Ett hem vid horisonten. 
Utsedd till världens bästa hotellkoncept – Ahead 
Global Foto: Erik Nissen
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Skärhamn, centralorten på Tjörn. Här finns  
en fin gästhamn, Nordiska Akvarellmuseet, fin 
bryggvandring och flera trevliga restauranger 

och café. Flera butiker och en fiskaffär där 
man kan frossa i havets läckerheter. 

Här ser du gaveln på den vackra byggnaden med 
den fantastiska konsten - Nordiska Akvarellmuseet. 
De grå små ateljéerna kan nyttjas av konstnärer,  
men kan även hyras av besökare.

härlig arkitektur och gamla skärgårdshus medan Härön 
präglas av trädlösa ängsmarker med fina vandringsleder 
och badmöjligheter. 

Dyrön har en vulkanisk berggrund som bildat vackra 
mönster på ytan. Här kan man vandra i kuperad terräng 
eller på en lättillgänglig led i otroligt vacker miljö. På flera 
av öarna finns mysiga kaféer, restauranger och badplatser. 
Här badar man året om!

På Tjörn och öarna runt omkring finns många fina vand- 
ringsleder som i pandemins tider varit ett andningshål för 
många. Det finns även flera cykelvägar och i närheten av 
Rönnäng anordnas guidade kajakturer som ger dig möjlig- 
het att komma riktigt nära djur och natur. 

Flera av Tjörns öar når man enkelt med färja. Om man har till- 
gång till egen båt finns ytterligare hundratals öar att besöka.

 
Läs mer på tjorn.se 

Sundsby säteri. I huset finns  
restaurang och café. Margaretas  

Kök & Skafferi. På säteriet finns  
gårdsbutiker, bland annat SilverWijk,  

med fina smycken och inredningsdetaljer 
formgivna av Emelie Wijk.

Pater Noster – Ett hem vid horisonten. 
Utsedd till världens bästa hotellkoncept – Ahead 

Global Foto: Erik Nissen

Skulpturen heter Anna, 
skapad av konstnären 
Jaume Plensa. Hon är 14 
meter hög och står placerad 
högt upp på en klippa  
i kulturlandskapet i Pilane.  
Foto: Peter Lennby 

På Tjörn kan man ta del av ett  
brett utbud av evenemang under året.

Sillens Dag den 6 juni, då firar vi med sill i många 
smaker, Årets sill utses. Sillen som handelsvara har 
haft stor betydelse för Tjörns utveckling genom 
tiderna.

Festivalen Uttryckt 17-20 mars, På Tjörn  
är ordet fritt! En festival där människans olika uttry-
ckssätt och yttrandefriheten står i fokus.

Scenkonstfestivalen Avtryck 7-9 oktober. Utspritt  
på hela Tjörn, för alla målgrupper. Spetsig 
scenkonst, utmanande, internationella aktörer.

Det är ett litet urval av evenemang som kan 
upplevas. Se mer i vår evenemangskalender.  
Där publiceras fler evenemang löpande.  
tjorn.se/evenemang
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Tidigare trafikerades sträckan Bromma – Trollhättan  
Vänersborgs Flygplats av ett annat flygföretag, men i och  
med pandemins intåg lades linjen ner. Efterfrågan på en ny 
aktör har varit stor och Västflyg välkomnas av både affärs-
resenärer och privatpersoner.

Västflyg ägs av tre välkända entreprenörer som alla har för- 
ankring i regionens näringsliv: Svante Andersson (Stenhaga  
Invest), Per Arwidsson (Arwidsro) samt Carl Silfverschiöld  
(Kobergs Förvaltning AB). Pia Källqvist är ordförande i 
Västflygs styrelse och som egen företagare med verksamhet 
både i Grebbestad och Stockholm, förstår hon vikten av 
flygets betydelse. 
 – Jag brinner för att hela Sverige skall kunna leva och utveck- 
las på ett hållbart sätt. För att uppnå detta fullt ut måste vi 
ha en väl fungerande infrastruktur med fokus på samspelet 
mellan människan, miljön och framtida utveckling.

Västsverige har en väl utvecklad industri bland annat inom 
teknik och film, samtidigt som det finns en blomstrande  
turistnäring. I och med den korta flygresan på 55 minuter 
kan man på ett smidigt sätt ta del av natursköna upplevelser 

vid bland annat Vänern. Här kan man vandra på Hunneberg 
eller åka på älgsafari, och vid havet kan man delta i ostron- 
eller musselsafari, och mycket mer. För golfälskare finns 
möjligheten att spela slottsgolf, bo på ett slott och spela  
på vackra slottsbanor.

Med lyhördhet för kunderna, marknaden och miljön 
kommer Västflyg flyga med lokal besättning i en Saab 340 
med plats för 33 passagerare. Att välja en mindre flygplans- 
modell var ett självklart val för att kunna minska bränsle- 
åtgången och därmed få lägre utsläpp. 
 – Vårt mål är att så snart tekniken tillåter fossilfria flyg- 
ningar – vara en av pionjärerna, säger Jenny.

Västflyg är det personliga flygföretaget som månar om att 
skapa nära kundrelationer, bland annat kommer morgon-
resenärerna få njuta av frukost med guldkant som serveras 
på porslin från Rörstrand. Pålitligt, personligt och enkelt är 
ledord som sammanfattar hela Västflygs verksamhet.

Läs mer och boka dina  
flygbiljetter på vastflyg.se

Den 28 mars debuterar Västflyg på sträckan Bromma – Trollhättan Vänersborgs Flygplats. Med initialt 24 avgångar från 
söndag till fredag kan både affärsresenärer och privatpersoner ta sig snabbt och enkelt mellan Stockholm och västsverige. 
 – Västflygs prioritet är kundernas tid och därför har vi tagit fram en tidtabell som erbjuder tur och retur möjligheter  
samma dag, säger Jenny Iodlovsky Norrby, vd på Västflyg.

VÄSTFLYG  
– EFTERLÄNGTAD AKTÖR SOM ÅTER GÖR DET  
MÖJLIGT ATT FLYGA TILL OCH FRÅN VÄSTKUSTEN

Jenny Iodlovsky Norrby 
Vd på Västflyg

© Saab AB 



I vandringspaketet ingår:
• Övernattning i dubbelrum
• Frukost
• Fri tillgång till vår relaxavdelning
• Vandringskarta och fiskekort
• Lunchkorg

Pris i dubbelrum
775 kr/person

Bokning
Tel: 0521-26 00 00 
Mail: info@ronnum.se

Checka in på Ronnums Herrgård, snöra på vandrings-
skorna och bege dig ut på en av de 16 olika vandringsle-
derna i Hunnebergs ekopark. 
 Några smultronställen väl värda att besöka är utsikten 
vid Predikstolen, kalkgrottorna vid Hunnebergs fot och 
det 30 meter höga vattenfallet Brudslöjan/Skäcktefallet. 
Växt-och djurlivet är unikt för hela Sverig e men de popu-
läraste djuren är naturligtvis de vilda älgarna.
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Vandra och njut 
av herrgårdslivet.

Ta på dig promenadskorna och ge dig ut på en 1,4 mil lång 
naturupplevelse. Edsvidsledens bjuder på vacker natur, 
storslagna utsiktsplatser, härlig blåbärsskog och gammal 
ekskog. Avsluta vandringen med trerätters på anrika 
Albert Kök Hotell & Konferens  vackert beläget vid Göta 
Älv med utsikt över forsarna och hela älvrummet nedanför. 
Här njuter du av prisbelönt mat från det lokala skafferiet. 
Restaurangen tillhör de 15 högst rankade i White Guide i 
Västsverige.

Boka vandringspaket: 1 395 kr/person
I paketet ingår:

• Lån av ryggsäck med matsäck; baguette & kaffe
• Trerätters supé
• Övernattning i dubbelrum
• Frukostbuffé

Bo och vandra i  
naturskön miljö!

Bokning: alberthotell.com
Tel: 0520 129 90, info@alberthotell.com

Strömsberg, 461 57 Trollhättan
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EUROPCAR I OMSTÄLLNINGEN 
TILL EN GRÖN MOBILITET

Det hållbara resandet fortsätter att växa i popularitet och  
vi rör oss mer och mer mot ett samhälle där delnings- 
ekonomin allt oftare ersätter ägandet. Europcar arbetar dedi- 
kerat för att förse landets resenärer med ett multimodalt 
kunderbjudande, som samtidigt tillför ett ökat momentum 
åt den eldriftsomställning som just nu pågår i samhället.

Pådrivare för att elektrifiera Sveriges fordonsflotta
 – Cirka en tredjedel av vår hyrbilsflotta är laddbar, medan  
samtliga transportbilar kan köras på HVO100, det vill säga 
100 procent förnybar diesel, säger Cathrin Iden, Chief 
Commercial Officer på Europcar. 

Mobilitetsföretaget utökar hela tiden sin fordonsflotta med  
alternativa drivmedel och moderföretaget Volkswagen Group  
har satt ambitiösa klimatmål för hela koncernen. Som 
dotterbolag till koncernen har Europcar möjlighet att tidigt 
erbjuda sina kunder de senaste modellerna.

En av Sveriges och Europas främsta aktörer inom biluthyrning, Europcar, finns representerade i Sverige med cirka 180 utlämningsställen och finns 
från Trelleborg i söder till Kiruna i norr. Bolaget jobbar hårt för att vara den drivande leverantören av hållbar mobilitet och i ett pågående arbete mot 
att kunna erbjuda ett multimodalt kunderbjudande har Europcar under det senaste året erbjudit uthyrning av den eldrivna motorcykeln SEAT MÓ 
och husbilen VW Grand California, samtidigt som flera andra partnerskap och samarbeten har presenterats.

 – Även om vi gör vårt bästa för att stötta elektrifieringen  
råder det fortfarande en viss räckviddsångest i landet, där 
man oroar sig över att bli stillastående utan närhet till en  
laddstation, säger Cathrin. Därför arbetar vi nära våra 
verkstäder för att underlätta för våra kunder att utforska 
fördelarna med eldrift. Vi erbjuder till exempel dig att 
prova elbil eller laddhybrid medan du lämnar in din egen 
bil över dagen. Du kan också korttidsleasa en bil hos oss i 
30 dagar i taget utan bindningstid. Framför allt ser vi det 
som vår samhällsroll att hjälpa våra kunder komma igång 
och besvara deras frågor. Vi ser med glädje på det ökade 
intresset som de visat!

Tänker hållbart hela vägen
Bolaget försöker ständigt utveckla erbjudandet av kombi- 
nerade mobilitetslösningar där branschöverskridande 
samarbeten kommer behövas för att uppnå EU:s klimatmål 
för 2030. Genom Europcars samarbeten med MTRX och 
Vy Tåg kan du som resenär boka en el- eller hybridbil i 
anslutning till din tågresa på de flesta av Sveriges orter.

 – Ta tåget till bilen. Genom att erbjuda en el- eller hybrid- 
bil så blir hela resan betydligt mer klimatsmart även om 
du fortsätter resan med bil. Vi försöker alltid utgå från de  
bästa och smartaste mobilitetslösningarna och här för- 
söker vi uppmuntra kunder att tänka till kring den egna 
mobiliteten. Kan till exempel ert företag gynnas av en 
bilpool med hyrbilar istället för att investera i en ny tjänste-
bilsflotta? Istället för att ta två bilar inför familjens fjällresa, 
varför inte hyra en större bil med plats för alla, för en både 
ekonomisk och klimatsmartare lösning, säger Cathrin.

Europcar jobbar mot en 2025-strategi där hållbarhetstän-
ket genomsyrar det dagliga arbetet. 
– Vi försöker minimera vårt eget klimatavtryck i stort och 
smått, och åker till exempel gärna kickbike eller elcykel 
tillbaka efter vi lämnat av en leverans. Och med hjälp av 
fortsatta partnersamarbeten försöker vi nå steget längre 
och underlätta för ännu fler av våra kunder att göra mer 
kloka och klimatsmarta val, avslutar Cathrin Idén.

Europcar är ett av Europas ledande biluthyrningsföretag 
och finns representerat med 3700 stationer och 195 000 
bilar i 140 länder. Europcar drivs i Sverige av Europeisk 
Biluthyrning AB som är ett dotterbolag till Volkswagen 
Group Sverige AB. Läs mer på europcar.se



Na�åget
Norrland

Puderfrossa är  
bara en dröm bort

Stockholm–Riksgränsen från 702:- 
Klicka hem din resa på vy.se
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SÖLVESBORG 
 HEMESTRA PÅ ”BLEKINGES RIVIERA”

I Sölvesborg är du alltid nära havet, vart du än är. Här finns 
långa vita stränder, varav flera är långgrunda och passande 
för barnfamiljer. Sandviken är den mest besökta och Torsö är  
en lokalfavorit.

– Oavsett var man är har man nära till klarblått vatten och 
kritvita stränder. Under en varm dag undrar man varför man 
ens ska åka utomlands, säger Sanna Persson och Sara Dahl-
berg som är näringslivsutvecklare på Sölvesborgs kommun. 

Hanö är ett av kommunens mest populära besöksmål. Varje 
år besöks ön av 40 000 besökare. Ta färjan och gör en utflykt, 
ät gott och ta del av naturen. Här finns både en barnvänlig 
strand och härliga klippbad. 

– Här tankar man energi. I naturreservatet kan du se unika 
fågelarter och vilda dovhjortar. Man får en riktig savann- 
känsla när man ser de springa över fälten, berättar  
Sanna Persson. 

Om man inte vill ligga på stranden kan man ta en heldag-
sutflykt och besöka de lokala gårdsbutikerna. Här kan 
man köpa allt ifrån grönsaker och blommor till kläder och 
heminredning. Eller ta en glass eller fika.
– Gårdsbutikerna är väldigt uppskattade och genuina. 
Det är ett trevligt utflyktsmål för hela familjen, säger  
Sara Dahlberg.

5 tips från Sölvesborgs kommun

• Vandra i naturreservat. Sölvesborg har hela 14 stycken och 
de flesta ligger längs kustlinjen med varierande natur, växter 
och fågelarter som lockar fågelskådare från hela landet. I 
samband med reservaten finns vackra vandringsleder. 

• Sölvesborg har en av Sveriges bästa golfbanor som  
ligger vacker beläget längs vattnet och efter Europas längsta 
cykel- och gångbro. Även om man inte spelar golf är det en 
härlig plats att vara på.

• Den medeltida, vackra stadskärnan har en välbevarad  
historia och många fina butiker och matställen. Det är en 
helhetsupplevelse att gå runt och titta på husen och gatorna 
och hur allt är uppbyggt.

• Blekinge Adventure Festival går av stapeln 2-4 september 
och samlar Blekinges utbud av friluftsliv. Aktörerna kommer 
erbjuda aktiviteter som paddling, dykning, matlagning över 
öppen eld, ridning och yoga. Här kommer det finnas något 
för alla. 

• Den 6-9 juli går Stadsfestivalen Killebom av stapeln. Det är  
en festival för alla åldrar och det bästa är att det finns något  
för alla.  Allt från fartfyllda karuseller och partytält, till lugnare  
bakgårdar som erbjuder stillsammare musik och kulturinslag. 
Varmt välkomna till denna anrika festival som firar 50 år nästa år!

Planerar du ett besök till Sölvesborg?
I appen VisitSölvesborg hittar du info om alla aktiviteter, 
besöksmål, restauranger, boenden och allt som händer  
i Sölvesborg.

Du behöver inte resa långt för att uppleva medel- 
havsaktiga stränder, sagolika skogar och glittrande 
hav. Oavsett om du drömmer om friluftsäventyr eller 
lata dagar på stranden finns något för dig. 



1 ANKOMST 
Produkten anländer till fabriken,  
direkt från våra kunder, våra egna 
butiker eller kundservicecenter.

2 SORTERING 
Produkten inspekteras manuellt.  
Kan den återställas så går den  
vidare i processen, annars går den  
till återvinning. Ingenting kastas.

3 RENGÖRING &  
 ÅTERIMPREGNERING

Produkten tvättas och vattentäta 
produkter återimpregneras.

4 LAGNING 
Om produkten behöver lagas så görs 
det med den ursprungliga designen  
och Haglöfs kvalitetsstandard i åtanke.

5 KVALITETSKONTROLL 
Produkten kvalitetskontrolleras så att  
de uppfyller Haglöfs kvalitetsstandard.

6 MÄRKNING & PACKNING 
Nu är produkten en Haglöfs Restored-
produkt! Den märks med en egen 
etikett, packas i ny förpackning  –  
redo för att hitta en ny ägare och  
nya äventyr.

Nyfiken på hur 
Haglöfs Restored-
processen funkar? 

haglofsrestored.com

På Haglöfs gör vi produkter för att inspirera  
dig till att uppleva naturen, och vi vill såklart  
att du ska kunna fortsätta vistas i den även  
i framtiden. Det är därför vi skapade Haglöfs 
Restored, en kollektion som är precis lika 
funktionell och fin som vår vanliga kollektion, 
men med extra fördelar för miljön. För genom 
att återställa gamla produkter som ingen 
längre vill ha, så minskar vi på avfall, utsläpp 
och vattenanvändning i produktionsprocessen 
– samtidigt som fortfarande högkvalitativa 
material hålls borta från soptippen längre.  
Vi gör det mesta och det bästa av det vi redan 
har. Så när du köper en Haglöfs Restored-
produkt så innebär det inte bara att du får hem 
kvalitetsutrustning, utan du bidrar också till en 
mer återhållsam värld. Ganska bra, eller hur?

SECOND HAND GEAR,  
FIRST HAND ADVENTURES



Möt våren i Sörmland!

Visit Sörmland@visitsormland www.visitsörmland.se

Här finns något för alla åldrar och 
äventyrsnivåer. Oavsett om du är på jakt 
efter vårens stora äventyr, letar efter en 
rolig familjeaktivitet eller vill njuta av lugnet 
och se gräset växa så hittar du det här i 
Sörmland. Du vet väl också att Sörmland 
är Sveriges Slottsdestination, perfekt för 
dig som vill upptäcka Sveriges historia!

Se till att du följer oss på sociala medier 
så du inte missar dagsfärska tips och 
massvis av inspiration.  

Hos oss finns det massor att upptäcka! 

Tips till barnfarmiljen
På www.visitsörmland.se hittar du 
artiklar med tips på roliga skogsäventyr, 
inomhusaktiviteter och fartfyllda dagar. 
I Sörmland finns aktiviteter för hela 
familjen. 

Tips till den vuxna besökaren
För dig som reser själv, med en partner 
eller vän finns det tips om härliga 
staycations, trevliga utflyktsmål och ett 
helt gäng med mysiga barer.
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Kulturintresserad? I Finspång finns det många spännande  
platser att uppleva! Häfla Hammarsmedja ligger trolskt  
och visar hur vardagen såg ut för människor i en liten bruks- 
ort för över 100 år sedan. Guidade visningar låter dig ta del  
av hammarsmedjan, klensmedjan och sågverket, med 
teknik och utrustning bevarad från när den siste smeden 
gick hem 1924.

Rejmyre Hantverksby omgärdar Reijmyre Glasbruk och 
är en kulturmiljö skapad av människor med passion för 
hantverk, konst och historia. Byns juvel är bruket, vars 
tillverkning av munblåst glas startade redan 1810. Därmed 
är den en av Sveriges allra äldsta hyttor som fortfarande är 
i drift. Numera sker produktionen i liten industriell skala 
men fortfarande för hand.

Pampiga byggnader i fokus
Det går även att besöka St:a Maria kyrka – som ligger 
naturskönt och rymmer några av norra Europas mest 
unika målningar från tidigt 1400-tal. Eller vill du uppleva 
pompa och ståt? Då ska du besöka Finspångs slott, ett av 
Sveriges äldsta barockslott omfamnat av den underbara 
Engelska slottsparken. I slottets orangeri ligger Turbin- 
museet, som i sina utställningar berättar om Finspångs 
stolta resa från Louis de Geers kanoner till Siemens hög- 
teknologiska turbiner.  

Bo och ät gott under ditt besök
I Finspång kan du fritt välja mellan boenden – allt från slott  
till koja. Här finns timmerstugor i Ljusfallshammar, vand- 
rarhem i Lotorp flygeln på Finspångs slott. Eller varför inte 
en äventyrsgård i Flasbjörke?

Och när hungern faller finns Pizzamakarna redo att väl-
komna dig. En vedugnspizzeria belägen i Igelfors gamla 

lanthandel, mitt i en sjudande landsbygd av småskaligt 
företagande. Förutom pizzor med lokala toppings erbjuds 
bubbelprovningar, parfymworkshops och mycket mer.  
Passa även på att ta en tur till Finspångs bryggeri och deli- 
skafferi – en gammal Konsum-butik omvandlad till ett ställe 
för unika kulinariska upplevelser. Testa äkta hantverksbrygd  
kombucha och nysurad, delikat surkål eller kimchi. Missa  
inte heller de förstklassiga lokalt producerade ostarna,  
surdegsbröden eller charkprodukterna. 

En försmak på årets sommsarsäsong
Redan Kristi Himmelsfärd-helgen har du chansen att smaka  
på några av Finspångs godbitar. Då går Kraften i Finspång- 

FINSPÅNG BJUDER IN 
TILL EN UPPLEVELSE FÖR 
ALLA DINA SINNEN
Mitt emellan de vilda djuren i Kolmården, de äventyrliga baden i Varamon och sagovärlden  
i Vimmerby finner du det verkliga äventyret. Med 368 namngivna sjöar, 26 naturreservat och 
ett rikt utbud av vackra vandringsleder är Finspång en av Sveriges främsta friluftskommuner  
– perfekt för dig som älskar att koppla av och ladda kraft i naturen. 

Foto: Sofia Hellstedt

Häfla Hammarsmedja.
Rejmyre.
Foto: Robert Davidsson

O-ringen.

helgen av stapeln! Som en smygstart av sommarsäsongen 
med alltifrån folkfest under Tillväxt Finspång Stadslopp, 
Finsponga marken och utomhuskonserter, till besökshelg 
där alla verksamheter har öppet med erbjudanden, upp- 
levelser och aktiviteter. 

Läs mer om allt som Finspång  
har att erbjuda på destinationfinspang.se



Ladda ner appen och följ 
med på en digital guidning 
i historiska förtecken!

Lansering av ny guide:  

Sverigefinska 
berättelser 

 

App Store Google Play

24 febr
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Längs Bysjön hittar du en av Sveriges mest natur- 
sköna golfbanor. En klassisk bana med 18 hål som tar 
dig genom ett vackert eklandskap. Här sover du gott 
på det hemtrevliga och familjära golfhotellet Villa 
Baro, där din vistelse präglas av personlig omtanke. 

Läs mer på visitatvidaberg.se

Med appen ”Be here then” kan du på ett spännande 
sätt uppleva det gamla Åtvidaberg. Genom att rikta 
din mobil mot en befintlig byggnad kan du snabbt se 
hur den sett ut en gång i tiden och ta del av dess his- 
toria. I dagsläget finns drygt 20 platser inlagda, men 
den uppdateras löpande med fler intressanta bygg-
nader och stopp runt om i samhället. 

I Åtvidaberg är naturen alltid nära. Kommunen  
är känd för sina många, vackra ekmiljöer och natur- 
reservat. Här bjuds även på glittrande vyer över 
de 200 sjöarna och många vattendragen. Passa på  
att låta naturen ladda dina batterier bland ett rikt  
växt- och djurliv. 

Upplev naturen till fots längs Östgötaleden. Här  
erbjuds sju mils vandring i varierat landskap genom  
Åtvidabergs kommun. Här finns enklare vandring som  
passar alla men även högt belägna utsiktspunkter. 
Du kan välja mellan kortare rundslingor och längre 
vandringar med övernattning längs vägen. En populär  
slinga av enklare karaktär är Bysjön runt. En sju kilo-
meter lång vandring som bjuder på både natur- och  
kulturupplevelser. Starta gärna vid Edbergafältet för 
möjlighet till parkering och WC. Här finns även en året- 
runt-camping och en kiosk som är öppen sommartid. 

Om du befinner dig i närheten av Bysjön kan du ta till- 
fället i akt att uppleva världens enda fungerande sol- 
kanon. Under maj till och med augusti skjuts nämligen 
en salut från Solkanontornet varje dag klockan 13. 

Med en stolt historia som bruksort i ryggen är  
Åtvidaberg idag en kommun med stark framåtanda.  
I de historiska industrikvarteren runt Gamla torget  
har man satsat på ett kulturcentrum som rymmer 
både bibliotek, ungdomens hus 1357, turistinfor- 
mation och utställningslokaler. Här kan du strosa  
runt i de gamla kvarteren och ta del av museer, hant- 
verkare och butiker. 

STARK FRAMÅTANDA I 
HARMONISKA MILJÖER

Verksgatan.

Åtvidabergs lyckade läge gör att det lockar med närhet till både kust och storstad. Här kan du njuta 
av mindfulness i vacker natur samt ta del av när dåtid möter nutid längs samhällets historiska gator. 

Kulturcentrum/biblioteket. Solkanonen.
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Tyst retreat  
11-13 mars

Under en helg får  
deltagarna mental vila och 
tystnad för inre ro och nya 
insikter. Tillsammans med 
äventyraren Annelie Pompe 
och hälsopsykologen Cecilia 
Duberg får du uppleva ett 
av de viktigaste äventyren 
som finns, nämligen den inre 
resan mot att möta dig själv. 
Genom meditation, yoga och 
workshops får du träna på att 
förhålla dig till dig själv och 
sätta intentioner i livet.

STANNA UPP
OCH ANDAS UT I VÅR

När du klär av dig dina vanliga kläder, stänger av mobilen 
och sätter på dig en yukata, den japanska bomullsrock som 
samtliga gäster får bära, lämnar du en del av din vardagliga 
identitet. Du kommer närmare dig själv och kan börja 
reflektera över vad du behöver för att skapa återhämtning 
och balans i vardagen. 

Efter tvagningsritualen, där du sitter på en liten pall och 
tvättar dig genom att sakta hälla varmt vatten över dig 
för att komma ned i varv, börjar din resa mot det som är 
Yasuragi. Ordet betyder ”den djupa utandning du gör när 
du verkligen släpper taget”. Det är först då som den riktiga 
återhämtningen kan börja.

Många människor lever idag med en hög stressnivå som accepterats som ett normaltillstånd, men som  
i längden leder till både psykisk och fysisk ohälsa. Hos Yasuragi i Stockholm får du återhämtning samtidigt  
som du upplever de rogivande sederna och atmosfären i en konceptuellt japansk miljö. 

Därefter kliver du ned i det japanska badet där den behag- 
liga temperaturen frigör hormonet oxytocin, vilket kan 
dämpa stress och ångest och öka välbefinnandet. 

Efter att ha kopplat av i de varma källorna och basturna kan  
du utforska aktivitetsutbudet med allt från zenmeditation  
till sov gott-yoga och klasser där du får lära dig andnings- 
övningar. Du kan även boka en massage eller kropps- 
behandling anpassad efter årstiden.

Det japanska badet är helt skärmfritt och många stänger av 
mobilen helt under sin vistelse.  Eftersom alla bär samma 
klädsel kan du släppa tankar och intryck kring din och 

andras identitet. Ju fler intryck och distraktioner som tas 
bort, desto snabbare kommer nervsystemet att lugna ner 
sig. Först när vi gå ner i parasympatiska nervsystemet kan 
kroppen börja läka fysiskt och mentalt. 

Den avslappnade miljön, närheten till naturen och de  
varma baden hjälper kroppen komma ner i varv. Likaså 
när du mediterar och lär dig andas djupt. Allt detta bidrar 
till att lugna ner våra nervsystem och hjärnaktivitet för  
att slutligen komma djupare ner i oss själva. 

I återhämtningen finns en glädje som inte är beroende av  
yttre faktorer. Här kan man landa och känna sig helt till- 
freds, precis som man är. 

Japansk mat för alla sinnen
Maten är en viktig del av konceptet. Förutom a la carte 
och sushi-restaurangen Saishoku finns Teppanyaki Kiri 
där du får en exklusiv matupplevelse för alla sinnen. Varje 
bord har en egen kock som tillagar maten framför gästerna 
på en stekhäll. Menyn består av sju rätter med japanska 
smaker. Ordet teppan betyder stekhäll och yaki betyder 
grilla. Kiri betyder dimma, och förhoppningsvis omsluts 
du av atmosfären på samma vis som dimman över ett öppet 
landskap i skymningen. 

Läs mer på yasuragi.se 

Nyhet!
Nu öppnar Teppanyaki Kiri även för de som endast  
vill boka en middag på Yasuragi. Ta med dina vänner  
eller kollegor och upplev ett restaurangbesök  
utöver det vanliga.



Öland - en plats där 
minnen föds!

Låt axlarna sjunka ner, fyll lungorna med Ölandsluft och känn dig 
varmt välkommen till solens och vindarnas ö! 

Din semester börjar  
här: www.oland.se
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högsta rauk. I hamnen kan man köpa rökt fisk eller äta  
en bit god mat på hamnkrogen. Ihre Gård är en familje- 
gård med anor från 1700-talet, men numera en STF- 
anläggning som erbjuder både fyrbäddsrum och stugor.  
Det ligger cirka tre mil norr om Visby och på området 
finns café och butik samt ett stort utbud av utomhus- 
aktiviteter som padel, boule, volleyboll och pool.

Se mer på gotlandsboenden.se

boka boende i semesterbyarna: Fårösund, Lickershamn  
och Ihre Gård. Fårösund ligger på norra Gotland och 
har en lugn, barnvänlig och trivsam miljö. Läget utgör 
en perfekt utgångspunkt för utflykter och med färjan 
tar man sig snabbt över till populära Fårö.

Lickershamn är beläget ett par hundra meter från 
stranden och omgiven av en underbar natur. Här finns 
ett mindre raukområde där Jungfrun står – Gotlands 

Gotlandsboendens målsättning är att ge kunderna en  
oförglömlig semester genom att erbjuda allt ifrån  
mysiga stugor vid havet, bekväma lägenheter mitt i  
Visby till lyxigt hotellboende strax utanför ringmuren. 
 
2019 invigdes First Hotel Kokoloko som ligger med tio 
minuters gångavstånd från Visbys stadskärna. Det är 
ett perfekt “luxury family” boende för familjer med  
lite äldre barn som gillar att vara aktiva. Hotellet har  
pool, spabad, bastu, utomhusgym, minigolf, fotbolls- 
biljard och pingisbord. Flera av rummen är utrust- 
ade med kök och det finns möjlighet för upp till sju  
personer att bo ihop. 

 – Hotel Kokoloko har en unik miljö och från takter- 
rassbaren har man en vidunderlig utsikt över havet  
och kan njuta av magiska solnedgångar, säger Åsa.

Visby lägenhetshotell är ett annat boendealternativ 
som erbjuder fräscha och välutrustade lägenheter,  
endast 800 meter från ringmuren. Här finns pool och  
grillmöjligheter på innergården. Önskar man bo mer  
centralt med puls och restaurangliv utanför husknuten  
rekommenderas boende på Stora Torget, Birkagatan 
eller Österport. För den som vill komma närmre havet, 
men ändå ha gångavstånd till stan, är Ravinstigen  
ett bra alternativ.

Gotland har en unik natur med en blandning av  
raukar, kustremsor, stränder och tallskogar. Vill man  
semestra i en mer rustik miljö i mysiga stugor, kan man 

GOTLANDSBOENDEN 
– ETT SEMESTERBOENDE FÖR ALLA
Gotland är en solsäker ö som bjuder på glittrande hav, öppna landskap och vackra  
solnedgångar. Att hitta ett lämpligt boende, framförallt under sommarsäsongen kan  
vara utmanande, men Gotlandsboenden erbjuder logi som passar allas behov. 
 – Vår styrka är vårt breda utbud av hotell, lägenheter och semesterbyar,  
säger Åsa Andorff, hotell och verksamhetschef på Gotlandsboenden.

Semesterbyn Ihre Gård – vår familjegård  
där verksamheten tog sin början.

First Hotel Kokoloko – en av många  
boenden du kan njuta av hos Gotlandsboenden.



Arla Köket Krispig stekost är härligt spröd med en saftig yta 
och mjuk insida. Den goda, milda smaken har en fin balans 
mellan sötma och sälta.
Stekosten passar utmärkt i vegetariska rätter såsom burgare, 
grytor, sallader, tacos, stroganoff och andra favoriter. Recept 
hittar du på arla.se



Sportlovspriser 
hos Interjakt!

Reglera värmen via mobilen, eller med tre enkla värmenivåer som styrs via 
en knapp på bröstet, beroende på vilken väst du väljer. Ett måste för alla som 
gillar att vara ute, men kanske inte älskar kylan. Nu även i barnstorlekar.

Använd rabattkoden på haunterwear.com eller visa upp annonsen i din lokala 
Interjaktbutik, för att ta del av erbjudandet. Erbjudandet gäller 1-28 feb 2022. 
För mer information om våra produkter besök www.haunterwear.com eller gå 
direkt till www.interjakt.com för att hitta närmaste butik.

www.interjakt.cominfo@interjakt.com 

 Interjakt @interjakt

Haunter Appstyrd Värmeväst 
inkl. powerbank
Ange koden: SPORTLOV1

1199:-
Ord. pris: 2195:-

Haunter Värmeväst 
Svart inkl. powerbank
Ange koden: SPORTLOV2

999:-
Ord. pris: 1695:-

Haunter  Värmeväst Barn  
Svart inkl. powerbank
Ange koden: SPORTLOV3

899:-
Ord. pris: 1095:-
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Med sitt fantastiska läge precis intill Mälaren har Västerås 
ofta is under en lång tid och tack vare engagerade aktörer 
och en ideell förening finns fina plogade banor för prome-
nader, skridskor och skidåkning. Utrustning finns att hyra 
på flera ställen i anslutning till isarna och det finns gott om 
restauranger och kaféer längs mälarstranden att besöka. 

Friluftscentret Aktivt Uteliv på Björnö erbjuder massor av 
aktiviteter för hela familjen året runt. Här finns mountain-
bikeleder, höghöjdsbana och fina plogade skridskobanor. 
Äter gott gör du från Wåffelbarens magiska meny. Vill du 
övernatta så finns stugor på ön men även gott om hotell i 
centrala Västerås bara några skridskoskär bort. 

Vedbobacken som vunnit pris som årets hemmabacke erbju- 
der skidåkning både på längden och utför med snögaranti  
hela säsongen. Skidanläggningen bjuder på fem nedfarter av 
varierad svårighetsgrad. Här kan barnen boka in sig på den  
populära skidskolan för att bli trygga i sin utförsåkning.  
Intill anläggningen finns en pulkabacke som håller öppet 
samma tider som anläggningen. 

	 –	En	perfekt	backe	för	dig	som	vill	låta	dina	
barn	testa	på	utförsåkning	/	Mamma	till	tre.

I det hundra år gamla ångkraftverket bredvid vattnet hus-
erar både det populära The Steam Hotel och actionbadet  
Kokpunkten. Unna dig en natt med god mat och spa i fantas- 
tisk miljö på hotellet eller ta med familjen på ett hisnande 
och blött äventyr som ligger vägg i vägg. Actionbadet har 

UTEÄVENTYR LÄNGS 
MÄLARENS STRAND 

Att ute är det nya inne vet vi vid det här laget. Västerås är det perfekta resmålet för 
aktiviteter anpassade för hela familjen. Här finns gott om härliga selfiespots där du 
kan skapa minnen till ditt eget fotoalbum.

Västerås sex största besöksmål!

Anundshög  
Ett av Sveriges främsta fornlämningsområden.

Karlsgatan 2  
Här finns Västmanlands läns museum  
och Västerås konstmuseum. 

Kokpunkten Actionbad  
Sveriges första actionbad med hisnande  
åkattraktioner på över åtta våningar. Ett blött  
äventyr för hela familjen. 

Skultuna Messingsbruk  
400 år och fortfarande modernt. En härlig  
blandning av historia, shopping samt fika  
och mat i nyöppnade Bistro Bruket. 

Vallby Friluftsmuseum  
Ett av Sveriges största friluftsmuseum.

Västerås Domkyrka  
Kyrkan med anor från 1200-talet som stoltserar  
med stjärnor i Guide Michelin. Även en promenad  
på Kyrkbacken intill rekommenderas. 

Tips på boendepaket och mer information om  
vad som finns att se och göra under din vistelse  
i Västerås hittar du på visitvasteras.se

satsat mycket på ljud- och ljuseffekter för att förstärka 
spänningen i attraktionerna. Självklart finns även en rolig 
avdelning anpassad för de yngsta barnen. 

	 –	Att	tävla	mot	mamma	i	Double	Racer	var		
roligast	på	hela	dagen	/	Nikki	11	år.
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SJÖRIKET KINDA 
– EN KOMMUN FULL 
AV GRÖN GEMENSKAP 
EN TRYGG (TILL)VÄXTPLATS MED ETT VIDUNDERLIGT VATTENRIKE 

I Sjöriket Kinda har du nära till natur och vatten var 
du än befinner dig, Kinda kanal rinner genom hela 
kommunen och erbjuder njutningsfulla upplevelser.  
Här hittar du sjöliv och sjödoft året runt och har möj- 
lighet att leva ett aktivt liv med nära till skola och  
service på hemmaplan. I grannkommunen Linköping  
kan du njuta av storstadens utbud. Helt enkelt det 
bästa av två världar! 

I Sjöriket Kinda hittar du mer tid för livet och familjen. Du 
lever ett med naturen och det är lätt att leva på ett hållbart 
vis. Här är det öppet och välkomnande med en stark social 
gemenskap. Här hittar du hållbarhet för generationer. 

 – Kinda är framför allt ett paradis för barnfamiljen. Det är 
tryggt, nära och familjärt. Här erbjuds ett brett idrottsutbud  
och ett piggt friluftsliv. Här hittar du ett grönt entreprenör- 
skap och utvecklingsmöjligheter. Hit flyttar barnfamiljen som  
vill ha balans i livet, trygghet för barnen och nära till natur 
och vatten. Det är helt enkelt här man vill leva!, säger Malin 
Forsberg, kommunikationsansvarig i Kinda kommun.

Sjöriket Kinda
Sjöriket Kinda är kommunens platsvarumärke. Om man tittar  
på kartan är det lätt att förstå varför. 
 – Namnet föll sig rätt så naturligt då Kinda är fullt av sjöar, 
vi brukar säga att den som vill kan bada i en ny sjö varje 
dag året runt. Kinda Kanal som rinner genom kommunen 
har historiskt sett varit otroligt viktig för trakten och är det 
fortfarande för oss. Här hittar du rekreation och lugn året 
runt, berättar Malin Forsberg. 

”Rimforsa – mer än ett arbetsbord”
Som en del i marknadsföringsbolaget Visit Swedens internat- 
ionella reklamkampanj har orten Rimforsa i Kinda kommun  
blivit en av de utvalda platserna att representera Sverige. 
Rimforsa, som givit namn till ett av IKEAS arbetsbord, ska nu  
lyftas fram som mer än ett arbetsbord. Genom att visa platserna  
bakom de världskända IKEA-produkterna ska Visit Sweden  
skapa nyfikenhet kring Sverige som turistresmål. 

 – För Kinda kommun är det väldigt betydelsefullt och 
framförallt är det ett bevis på det goda arbete som bedrivs  
i kommunen av våra entreprenörer, säger Malin Forsberg. 

Hur är våren i Kinda? 
 – Våren är underbar i Kinda, blomstrande. Under våren 
blommar bland annat orkidén Adam och Eva i Idhult, vilket 
brukar vara ett välbesökt ställe. Trollegater, en av Sveriges  
största urbergsgrottor finns strax utanför Rimforsa och ryktet  
säger att det fortfarande smyger omkring troll i grottorna.  

Definitivt något som behöver undersökas! Här hittar du också  
många naturreservat som visar bredden på olika naturmiljöer  
i kommunen. Är du inte naturintresserad så finns ett kultur- 
utbud som spänner sig mellan modern 
konst och hembygdsgårdar. Annars är 
det full fart med cykel, vandring och 
kanot som finns att prova på.

Läs mer på  
sjoriketkinda.se 



Välkommen till Skanör, Falsterbo, Höllviken och Vellinge
med omnejd och upplev semesterkänsla året runt!

Besök semesterkansla.se för mer inspiration och följ @semesterkansla på sociala medier!
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Sofia Andersson Lundberg.



Sportlovet i Härnösand
Det är inte långt till nästa äventyr

harnosand.se/sportlov
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UPPLEV FRILUFTSLIVET I FLEN  
– SÖRMLANDS HJÄRTA

	 –	Sörmlandsleden	går	genom	omväxlande	 landskap	med	
vildmark,	kulturbygd	och	historiska	minnesmärken.	Längs	
leden	finns	övernattningsmöjligheter	med	skärmskydd	men		
man	kan	även	ta	in	på	hotell	eller	vandrarhem.	Här	finns	
något	 för	 alla,	 berättar	 Mikael	 Larsson,	 näringslivschef	 i		
Flens	kommun.

Sörmland	 är	 känt	 för	 sin	 vackra	 svenska	 natur	 och	 sina	
slott	 och	 herrgårdar	 och	 det	 finns	 många	 möjligheter	 att	
kombinera	vandringen	med	att	bo	och	äta	gott.	

Cykel-	 och	 vandringslederna	 i	 Flen	 passerar	 ofta	 förbi		
sevärdheter	som	Stenhammar	Slott,	ett	typiskt	sörmländskt		
herrgårdslandskap	där	kungen	huserar.	Strax	utanför	Mellösa		
ligger	statsministerresidenset	Harpsund.	Här	kan	man	prom-	
enera	i	omgivningen	strax	utanför	parken.	Sparreholms	slott,		
Hedenlunda	slott	och	Rockelstad	slott	är	väl	värda	ett	besök.		
Upplev	fantastisk	kulturmiljö,	god	mat,	fint	boende,	museer	
och	möjlighet	till	slottsbad	och	aktiviteter.	

Om du vill uppleva friluftssverige på riktigt är Flen den perfekta kommun att besöka. Flen är en inbjudande 
destination med 170 sjöar, Sörmlandsleden, ett rikt friluftsliv och många rid-, cykel- och kanotleder. Flen är även 
lätt att nå med endast en timme med bil eller tåg från huvudstaden.

Om	man	vill	äta	god	mat	kan	man	besöka	Bruket	i	Hällefors-	
näs	 och	 äta	 middag	 på	 Axellent,	 även	 kallad	 Bruksrest-	
aurangen.	Eller	varför	inte	Blaxsta	vingård	som	är	en	av		
världens	nordligaste	vingårdar	med	krog	och	hotell.	Man	kan	
även	besöka	Malmköping,	en	pittoresk,	gammal	trästad,	med		
anor	 från	 1700-talet.	 En	 charmig	 ort	 med	 en	 av	 Sveriges	
finaste	campingar	och	badplatser	vid	Hosjön.	

Vid	sjön	Båven	i	Skebokvarn	ligger	Kanotcenter	Skebokvarn	
som	hyr	ut	cyklar	och	campingutrustning,	allt	för	en	riktig	
friluftssemester.	I	Flen	finns	även	flera	ridleder	och	ställen	
som	erbjuder	turridning	i	natursköna	omgivningar.	

Flen	har	typisk	svensk	natur	med	sjöar,	skogar,	kullar	och	
öppna	 fält.	 Kommunen	 kallas	 även	 för	 Sörmlands	 hjärta,	
eftersom	 den	 ligger	 mitt	 i	 och	 är	 den	 enda	 kommun	 som	
endast	gränsar	till	andra	sörmländska	kommuner.	Under	de	
två	senaste	åren	har	man	sett	ett	ökat	besökstryck.	

Kommunen	är	ytmässigt	stor	och	här	finns	2700	fritidshus	
varav	många	varit	bebodda	under	pandemin.	

	 –	Om	man	inte	har	varit	här	tidigare	så	rekommenderar	vi	
att	passa	på	att	besöka	kommunen	och	kanske	bosätta	sig	
här	så	småningom.	Flen	är	en	fantastisk	boendemiljö	med	
nära	till	allt.	Vi	hälsar	alla	hjärtligt	välkomna	till	kommunen	
i	vår	och	sommar!,	avslutar	Mikael	Larsson.	

Läs mer om besöksmålen  
på visitflen.se 

Malmköping  
Foto: Anette Holmqvist.

Sparreholms slott 
Foto: Flens kommun



ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS 27

FORTSATT SATSNING PÅ  
HÅLLBARHET VID HORNBORGASJÖN

Ett säkert vårtecken är när tranorna anländer till vackra 
Hornborgasjön, 20 km norr om Falköping. Varje vår samlas 
runt hundratusen besökare för att skåda de dansande fåg- 
larna. Precis som förra året står man inför en osäker säsong  
med smittspridningen. Tack vare ett bra samarbete över 
förvaltningsgränserna kunde man i fjol styra upp ett säkert  
evenemang och transäsongen rullade med ett jämnt besöks- 
flöde utan höga besökstoppar, vilket man hoppas kunna 
bedriva även i år.

 – Hornborgasjön är ett efterfrågat besöksområde och sam- 
tidigt ett känsligt naturområde som kräver varsam hantering 
och stor respekt. Länsstyrelsen och Visit Hornborgasjön har 
under flera år jobbat med att förbättra flödet i området. Vi 
samarbetar för att ta ansvar i takt med att människor blir mer 
naturintresserade. Samtidigt försöker vi tillgodose behoven  
hos företagen avseende produkt- och affärsutveckling. Varje  
besök ska vara berikande och inte förstörande. Arbetssättet  
vi har kring Hornborgasjön och Trandansen är absolut över- 
förbart på andra områden i Sverige som har känslig natur.

Under de senaste två åren har resandet inom Sverige ökat  
och på många platser uppstod stora folksamlingar. Ute blev  
det nya inne, och nya krav ställs på kommunens och det  
offentligas roll. 

Falköping har ett organiserat samarbete med kommunerna i Skara och Skövde samt med Länsstyrelsen i Västra Götaland  
kring Visit Hornborgasjön. En viktig hållbarhetsfråga är att jobba över förvaltningsgränserna med målet att säkerställa ett känsligt  
naturvårdsområde och en levande landsbygd till gagn och nytta för såväl lokalbefolkning, besöksnäringsaktörer som besökare. 

 – Jag är stolt över att vi har hittat ett sätt att jobba långsiktigt tillsammans i vår kommun oavsett förvaltning. Vi har olika uppdrag och  
kompetenser, men när vi krokar arm blir det riktigt bra. Ansvarstagande är en förutsättning för att naturen ska hålla in i framtiden, menar  
Klara Börjesson Ahlqvist, turistchef i Falköpings kommun.

 – Hållbarhetsfrågan i en kommun handlar om ansvar och  
långsiktighet. Lika viktigt är det med politiska beslut i denna  
riktning, att de skall stadfästas i uppdrag och på så sätt 
säkerställa att turismfrågan finns med i samhällsplaneringen  
och att arbetet över förvaltningsgränserna möjliggörs. 

 – Man kan inte marknadsföra platser som redan har  
alltför många besökare, då blir det en oönskad effekt som  
resulterar i att varken besökare eller invånarna trivs. Vi 
måste förändra arbetssättet och tillsammans med förvaltare 
av naturvårdsområden kanalisera besökarna. Dialog före 
marknadsföring. 

Klara Börjesson Ahlqvist förtydligar att resan inte kommer bli  
lätt, men att man tillsammans måste vårda våra fantastiska 
landskap och den sköra naturen, för framtidens skull.

 – Det ska bli spännande att ta kliven mot en hållbar desti- 
nation på riktigt – i alla led, så gott vi kan. Det gäller att 
säkerställa ett känsligt naturvårdsområde och en levande 
landsbygd för lokalbefolkningen, företagen och besökarna.

 
Läs mer om Visit Hornborgasjön  
på visithornborgasjon.se 

Foto: Jesper Anhede

Foto: Tuana



En resa i tid  
och rum för  
alla sinnen  
och åldrar

©
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 Nya perspektiv på IKEA
IKEA Museum ligger i världens första IKEA varuhus som öppnades 1958 och renoverades till  
originalskick 2016. Här kan du ta del av utställningen ”Berättelsen om IKEA” – våra rötter, vår nutid  
och framtid. Upptäck också våra andra utställningar, restaurang KÖKET och din favoritsouvenir  
i museibutiken. IKEA Museum är en familjedestination som erbjuder upplevelser för alla sinnen  
och åldrar – året om. Varför inte stanna lite längre och upptäcka mer? Ett stenkast bort kan du bo  
på världens enda IKEA Hotell. Lär känna oss på IKEAmuseum.com

Miniatyrernas     
    underbara värld

Minivärlden Ljungby är en plats som är svår att värja sig mot när du 
väl är där. Ett besöksmål i miniformat på cirka tusen kvadratmeter. 
Fantastiska modelljärnvägar, men väldigt mycket mer. Museum? 
Aktivitetshus? Utställningshall? Minivärlden Ljungby liknar 
inget annat. Så varför inte ta och lämna vardagen och kliva in i 
miniatyrernas, fantasiernas och historiens spännande världar.

Lilla Småland – Ingvar 
Kamprads värld i miniatyr
En historiebok i modell av den mustiga 
småländska miljö där Ingvar Kamprad 
sprang omkring och levde i som barn, 
och vuxen. En helt handgjord värld 

av småskalighet, nedlagda järnvägar, 
byar, mossar, skog och sjöar. Och 
människor. Skapad av ideella krafter, 
bara för att det är så häftigt.
Smålandskul för barnen
Enkelt, anspråkslöst och ändå 

kittlande. Skaparhörnan är barnens 
(och föräldrarnas) oas för kreativitet 
och egna upplevelser. Pyssel, köra 
tåg, robotbana, legohörna. Och så den 
unika Haren & Sköldpaddan. Vem 
vinner?
Lego Fantasy i sommar
En hel utställning med fantasi
skapelser gjord av samma sorts 
kreativa entusiaster som du sett 
på Lego Masters. En lek på största 
allvar tillsammans med föreningen 
Swebrick.

Millans café och mycket mer 
Ta en paus med vårt hembakade 
fikabröd till Millans minne och 
Piksborgs station vid den vackra sjön 
Bolmens södra spets. Här kan du 
ladda för nästa omtumlande runda på 
Minivärlden.

Helsingborgsvägen 9, Ljungby • www.minivarlden.se • info@tagcentralen.se  fb.me/minivarlden  www.instagram.com/minivarlden

Vi har framför allt öppet under sommaren – den 4 juli till 13 augusti, kl 10 – 15. Ej söndagar.



Upplev Sveriges sedelpappersbruk från 1755 
Dagliga visningar - vacker parkmiljö – Brukscaféet  

2 ½ mil söder om Stockholm

NYHET!
Linsflingor helt utan tillsatt socker & sötningsmedel.
Schysst frukost, helt enkelt.
Du hittar Färsking Linsflingor på ICA Maxi, Kvantum & Supermarket!

@foreverfarsking farsking.com



UPPLEV

Oljeön, världens äldsta 
bevarade oljeraffinaderi

Ljusare tider
Tänk dig en tid utan elektricitet, utan strömbrytare 
där du tänder lamporna i taket. På Oljeön i Ängelsberg 
hittar du världens äldsta bevarade oljeraffinaderi, från 1875. 
I denna fabrik producerades lysoljor och fotogen som gav  
ljus till dåtidens svenska industrier och hushåll. Följ med  
på färjeturen över och se den intakta fabriksinteriören, 
besök arbetarbostaden och lär känna den tidens 
vardags- och arbetsliv ute på ön.

Guidade visningar sommartid:
0223-444 64 turism@fagersta.sefagersta.se/turism/oljeon



Upptäck.
Upplev.
Njut.

visitkrokom.com

Mathantverk, hundspann, topptur,
snöskoter, isfiske och norrsken



#deuterforever

DEUTER  
IS FOR  
POWDER HOUNDS

FREERIDER PRO 34 +
deuter.com

Deuter hittar du 
bland annat hos: 

Alewalds.se 
Outdoorexperten.se

Outnorth.se
Addnature.com

Naturkompaniet.se
Pickpack.se
Jollyroom.se 


