
Det finns mängder av vandringsleder 
att utforska. Välj en kort rundslinga eller 
satsa på övernattning i vindskydd och 
matlagning vid en rastplats. Vandra i dra-
matisk och utmanande terräng eller välj 
en mer tillgänglig vandring med avslapp-
ning i fokus. Delar av Bergslagsleden går 
genom Lekeberg. Du hittar till exempel 
äventyrliga och vackra leder runt Six-
torp och Klunkhyttan, den histo riska 
Munkastigen som startar vid Riseberga 
Klosterruin och Tio sjöars led där du kan 
se dig mätt på vackra vyer av skogssjöar. 

Vandringsleder

bergslagsleden.se

I Lekeberg finns en mängd vackra platser 
som du kan uppleva och njuta av. Bada, 
fiska, vandra, grilla, cykla - listan kan  
göras lång! I den här kartan har vi samlat 
många fina smultronställen.

Om du besöker oss så vill vi gärna att du 
delar med dig av dina minnen. Använd 
vår #hashtagg när du postar i sociala 
medier: #LekebergNaturligtNära

Vi önskar dig en härlig sommar i vårt 
härliga och fina Lekeberg!

Vilka av våra smultronställen  
besöker du i sommar?

lekeberg.se

Bergslagen är Sveriges ledtätaste och 
största cykel område så om du ännu inte 
provat är den här sommaren din chans. 
Välj en led som passar dig och ge dig ut 
på ditt egna äventyr. Är du ny på cykling 
finns alla möjligheter att hyra cyklar, 
boka guider och få hjälp att komma 
igång med den cykling som du trivs med. 
Cykla i skogens terräng, längs slingriga 
skogsvägar eller flyg fram längs landsvä-
gens åkerlandskap. Allt ifrån kartor, bo-
ende längs lederna, evenemang på cykel, 
guider, tips och råd finns att hitta på:

Cykling

bergslagencycling.se

Kyrkorna, gruvorna, stora jordbruk, järn-
vägen, bergsbruket och naturen i sig – vår 
kommun är full av historia både i naturen 
och i byggen av människor. Passa på att 
lära dig något nytt om de gamla vanliga 
vyerna du ser på promenaden i samhället 
eller på bilresan till och från jobbet. Hitta 
spår av gruvnäringen, förstå jordbruksbyg-
den bättre, besök de gamla kyrkorna och 
se med nya ögon på ditt Lekeberg. Sök på 
kulturmiljöer på lekeberg.se för att läsa 
mer om kultur- miljöer och kulturhistoriska 
byggnader.

Kulturmiljöer

lansstyrelsen.se/orebro/samhalle/kulturmiljo

I vår landsbygdspräglade kommun finns 
en mängd hembygdsgårdar som är väl 
värda ett besök. Åk dit med en egen fika- 
korg en vacker dag när det passar dig. 
I Lekeberg kan du bland annat besöka 
Kvarngården i Mullhyttan,   Kaplansgården 
 Snarve i Edsberg, Baggetorps hembygds-
gård i Mullhyttan, Tångeråsa bygdegård i 
 Tångeråsa och Högan precis i utkanten av 
 Fjugesta på vägen mot Riseberga. Läs mer 
om varje förening, hur du kontaktar dem 
och vad som händer hos dem på:

Hembygdsgårdar & föreningar

hembygd.se 

Få saker är så starkt förknippade med 
sommaren som ett bad. I vår kommun 
finns både skogssjöar och bassängbad. 
Kanske föredrar du det lugna, lite kyliga 
morgondoppet. Eller  älskar du en in-
tensiv dag vid badet med lek, picknick, 
hopp och plask. Någon längtar efter det 
ljumma kvällsdoppet i en stilla skogssjö. 
När du badar i sommar, gör det gärna 
på någon av alla badplatser i vår närhet. 
Kanske har du inte testat alla än?  Mer 
information om alla badplatser finns på 
lekeberg.se, sök på ”bad”. 

Badplatser

lekeberg.se/bad

Att upptäcka skogens hemligheter och 
 historiska platser är spännande för alla 
åldrar. Limstensgruvorna är ett säreget 
gruvområde där man tidigare brutit kalk-
sten eller limsten som det också kallas. 
Här möts du av väldiga öppna rum med 
10–12 m höga släta väggar. Mellan dessa 
passerar du genom valv som sprängts 
genom berget. På de släta väggarna finns 
namn, initialer och datum som gruvarbe-
tare huggit in genom historien. Du tar dig 
hit med bil till Tryggeboda och följer sedan 
markeringar för att komma till parkeringen 
norr om gruvorna. 

Limstensgruvorna

lekeberg.se/limstensgruvorna

Upptäck Trystorps magiska blomster- 
ängar, höjderna i Sixtorp, eller de vind-
lande vattendragen i Lekeberga-Sälven. 
Eller blir Garphyttans nationalpark, 
en av Sveriges äldsta nationalparker,  
favoriten i sommar? Nationalparken 
ligger cirka 5 km sydväst om Garphyt-
tans samhälle. Bergslags ledens etapp 11 
mellan Suttarboda och Leken passerar 
genom nordvästra delen av parken. Här 
finns rastplatser, rundslingor som är mel-
lan 0,6 och 3 km långa och några sträck-
ningar tillgängliga för rullstol. Detaljerad 
information finns på:

Naturreservat & nationalparker

lansstyrelsen.se & sverigesnationalparker.se

Foto: Fredrik Wilde

lekebergs kommun

På en skarp sluttning i parkmiljö hittar du 
Riseberga klosterruin. Under 1100-talet 
grundlades nunneklostret och idag kan 
du få guidade visningar och lära kän-
na livet i klostret som det varit genom 
århundradena. I Riseberga fanns nunnor 
fram till 1546 då Gustav Vasa och en 
stor brand satte stopp för verksamheten 
och byggnaderna lämnades åt förfall. 
Inom området finns också en amfiteater, 
uppförd 1937, då med plats för 1216 sit-
tande åskådare, samt Riseberga Bönhus. 
Info om visningar:

Riseberga

lekeberg.se/riseberga

Hemester
#LekebergNaturligtNära
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http://www.lekeberg.se
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http://www.lansstyrelsen.se
http://www.sverigesnationalparker.se
https://www.facebook.com/lekebergskommun
http://www.lekeberg.se/riseberga


11.  Lekhyttans Kök och Kiosk  
 719 93 Vintrosa 
 www.lekhyttans.se

12.  Leksaksmuseet Leksaksnostalgirum 
 Kälkesta Sörgården, 716 93 Fjugesta 
 www.leksaksnostalgirum.se

13.  Lilla Väsby Lantbod  
 Lilla Väsby 5170, 716 92 Fjugesta 
 www.lillavasby.se

14.  Lisas växthus 
 Ägelsta gård 1, 716 91 Fjugesta 
 Facebook: Lisas växthus

15.  Masmästarstugan 
 Klunkhyttan 
 www.hembygd.se/vasternarke

16.  Ateljé Mjölkboa 
 Mullhytte Letstig 20, 716 94 Mullhyttan 
 www.atelje.kulturtorget.one

16.  Fyra systrar 
 Selhagsvägen 1, 716 94 Mullhyttan 
 www.fyrasystrar.se

16.  Kvarngården  
 Skyltat från väg 204, Mullhyttan 
 Facebook: Mullhyttans Bygdeförening

16.  Åsavallen Motionsspår, utegym frisbeegolf  
 Åsavallen, 716 94 Mullhyttan 
 Facebook: Mullhyttans IF

16.  Mullhyttans kyrka  
 716 94 Mullhyttan 
 https://www.svenskakyrkan.se/knista/mullhyttans-kyrka

16.  Pizzeria Korea  
 Mullhytte Letstig 19, 716 94 Mullhyttan

16.  Stenkullen Catering och evenemang  
 Carlsforsvägen 4, 716 94 Mullhyttan 
 Facebook: Stenkullen catering

16.  BJ Hunting  
 Åsavägen 4, 71694 Mullhyttan 
 www.bjhunting.se

17.  Riseberga klosterruin 
 716 91 Fjugesta 
 www.hembygd.se/riseberga

18.  Sannabadet  
 Bergavägen 1, 716 31 Fjugesta 
 www.sannabadet.se

19.  Naturevent Sixtorp 
 Sixtorps Gamla Skola, 716 94 Mullhyttan 
 www.sixtorp.com

20.  Tångeråsa kyrka, gård och bygdegård  
 Tångeråsa, 716 91 Fjugesta 
 www.hembygd.se/tangerasa-bygdeforening

21.  Vekhyttegårdens bed and breakfast  
 Vekhyttans Ungdomsgård 1, 716 93 Fjugesta 
 www.vekhyttegarden.se

21.  Trädgårdshäng  
 Vekhyttan Strömsborg , 716 93 Fjugesta 
 https://www.tradgardshang.se/

22.  Zimpleex   
 Hidingebro, 716 92 Fjugesta 
 https://www.facebook.com/zimpleex

22. Hidingebro Handelsträdgård  
 Hidingebro, 716 92 Fjugesta 
 Facebook: Hidingebro handelsträdgård

23. Grönsakstorpet  
 Fridhem 2, 716 91 Fjugesta 
 www.gronsakstorpet.se

24. Stenbäcken  
 https://www.lansstyrelsen.se/orebro/besoksmal/naturreservat/stenbacken.html

Äta, shoppa & stötta lokalt
Vilken utflykt du än gör, se till att äta gott under turen. Vill du handla 
så gör det gärna lokalt. Lekeberg har många flitiga före tagare. Passa på 
att stötta dem extra mycket denna sommar! När du besöker oss så vill vi 
gärna att du delar med dig av dina minnen. Använd vår #hashtagg när du 
postar i sociala medier: #LekebergNaturligtNära

TOURIST INFORMATION

BESÖK GÄRNA NÅGRA AV VÅRA BESÖKSSERVICEPLATSER

Berga skafferi
Fyra systrar
Hallagårdens Djurpark
Jirvelius Store
Kontaktcenter
Lanna bokcafé
Lannalodge

Lekhyttans Kök & Kiosk
OKQ8 Fjugesta
Sannabadet
Naturevent Sixtorp
Vekhyttegårdens bed and 
breakfast 

Badplats

Bibliotek

Fiske

Golfbana

Gruva

Kulturmiljö

Kyrka

Motionsspår

Nationalpark

Naturreservat

Utsiktsplats

Vandringsled

Kanotled

Cykelled

Mountainbikeled
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Hidingebro

1. Av jord 
 Av jord AB, Vekhyttan 3190, 716 93 Fjugesta 
 www.avjord.se

2.  Berga skafferi 
 Berga gård, 716 92 Fjugesta 
 www.berga.net

3. Bröttorpsgård 
 Bröttorps gård 1, 716 92 Fjugesta 
 Facebook: Bröttorps gård

4. Tennisbana 
        www.idrottonline.se/BrohyttansIF

5.  Hallagårdens Djurpark, café och B&B. 
 719 93 Vintrosa 
 www.hallagarden.nu

6.  Högan Hembygdsgård  
 www.hembygd.se/vasternarke

7. Bolist Fjugesta järn, färg & bygg 
 Gamla Letstigen 21 716 30 Fjugesta, 
 www.bolist.se/butiker/fjugesta-jarn-farg-ab/

7.  Lekebergs bibliotek 
 www.lekeberg.se/bibliotek

7.  Dykning.net 
 Letstigen 7, 716 91 Fjugesta  
 www.dykning.net

7.  Fjugesta kök och catering 
 Fjugesta kök & catering, Vallgatan 43, 716 31 Fjugesta 
 Facebook: Fjugesta kök & catering

7. Hackvavillage 
 Storgatan 27, 716 30 Fjugesta 
 www.hackvavillage.se

7.  Hälsans stig 
 www.naturkartan.se/sv/halsansstig

7.  Motionsspår och utegym 
 Fjugesta

7.  Nudaengs Thaifood 
 Letstigen 20, 716 31 Fjugesta 
 Facebook: Nudaengs Thaifood

7.  Pizzeria Chaplin 
 Storgatan 12, 716 30 Fjugesta

 www.pizzeria-chaplin.se

7.  Pizzeria Verona 
 Storgatan 25, 716 30 Fjugesta 
 https://website--298616143628011224737-pizzarestaurant.business.site/

7.  Ullis Loppis & Nytt  
 Magria Missionshus, 716 92 Fjugesta 
 Facebook: Ullis loppis

7.  Vattenparken i Fjugesta 
 www.lekeberg.se/vattenparken

7.  TS Lantbruk & Fastighetsservice HB – Lanthandeln i Fjugesta 
 Sveagatan 2, 716 30 Fjugesta 
 www.tsfjugesta.se

7.  Jirvelius Store 
 Vallgatan 45, 71631 Fjugesta 
 www.jirvelius.com

8.  Jannelunds gårdsbutik 
 Södra Övratorp 3328, 716 94 Mullhyttan 
 www.jannelundsgard.se

9.  Kaplansgården 
 Snarve 
 www.hembygd.se/vasternarke

10. Lanna bokcafé 
 Lanna 23, 719 93 Vintrosa 
 www.lannabokcafe.se

10. Lannalodge – golf och konferens  
 Vretavägen 3 , 719 93 Vintrosa 
 www.lannalodge.se

TOURIST INFORMATION
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FRITIDSFISKE OCH PADDLINGSLEDER

I Lekeberg finns i flera sjöar och vattendrag där du kan fiska. Du hittar detalje- 
rad information på lekeberg.se, sök på ”fiske”. Genom vår kommun går 
kanotled Svartån som startar i sjön Ölen i Värmland och slutar i Karlsund i 
Örebro. Vill du satsa på en vattenutflykt så kontaktar du någon kanotuthyrare 
och kollar in karta och information på bergslagsleden.se, sök på ”paddla”.

TOURIST INFORMATION

Gropen

#LekebergNaturligtNära

http://www.lekhyttans.se
http://www.leksaksnostalgirum.se
http://www.lillavasby.se
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057699241116
http://www.hembygd.se/vasternarke
http://www.atelje.kulturtorget.one 
http://www.fyrasystrar.se
https://www.facebook.com/alskamullhyttan/
https://www.facebook.com/MullhyttansIf
https://www.svenskakyrkan.se/knista/mullhyttans-kyrka
https://www.facebook.com/Stenkullen-Catering-Evenemang-252919378064971
http://www.bjhunting.se
http://www.hembygd.se/riseberga
http://www.sannabadet.se
http://www.sixtorp.com
http://www.hembygd.se/tangerasa-bygdeforening
http://www.vekhyttegarden.se
https://www.tradgardshang.se/
https://www.facebook.com/zimpleex
https://www.facebook.com/Hidingebro-Handelstr%C3%A4dg%C3%A5rd-417011278384603
http://www.gronsakstorpet.se
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/besoksmal/naturreservat/stenbacken.html
http://www.avjord.se
http://www.berga.net
https://www.facebook.com/brottorpsgard/
http://www.idrottonline.se/BrohyttansIF
http://www.hallagarden.nu
http://www.hembygd.se/vasternarke
http://www.bolist.se/butiker/fjugesta-jarn-farg-ab/
http://www.lekeberg.se/bibliotek
http://www.dykning.net
https://www.facebook.com/fjugestakok/
http://www.hackvavillage.se
http://www.naturkartan.se/sv/halsansstig
https://www.facebook.com/Nudaengs-Thai-food-712405242107916/?msclkid=74a074b0a5fa11ecab1e35aaf2834a9f
http://www.pizzeria-chaplin.se
https://website--298616143628011224737-pizzarestaurant.business.site/
https://www.facebook.com/Ullis-Loppis-Nytt-Magria-Missionshus-Fjugesta-1512407502131236
http://www.lekeberg.se/vattenparken
http://www.tsfjugesta.se
http://www.jirvelius.com
http://www.jannelundsgard.se
http://www.hembygd.se/vasternarke
http://www.lannabokcafe.se
http://www.lannalodge.se

