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TurisTBYrÅEr
ÖrEBro
Örebro slott turistbyrå  
Öppet helår 
Tel. 019-21 21 21
www.visitorebro.se
info@orebrokompaniet.se

Gustavsviks Camping  
Tel. 019-19 69 50
www.gustavsvik.se   
info@gustavsvik.se

VälkommEn
Örebro - Kumla - Hallsberg - Lekeberg

Mellan Bergslagens väldiga skogar och Tivedens 
trolska vildmark breder den vackra Närkeslätten ut 
sig. Här har Svealands viktigaste vägar mötts ända 
sedan medeltiden, något som skapat en region med 
rik historia och utmärkta kommunikationer. Upple-
velserna är många. Det är bara att börja botanisera. 
Titta in till våra turistbyråer, besök våra webbplatser 
eller någon av våra Infopoints, så berättar vi mer.

HallsBErG
Järnvägsstationen  
Tel. 0582-68 53 36
www.visithallsberg.se 
turism@hallsberg.se

infopoinTsInfoPoint

På våra infopoints runt om i destinationen får du 
enklare turistinformation. Här finns också ett mindre 
utbud av broschyr- och kartmaterial.
Du hittar alla på www.visitorebro.se/infopoints

www.visitorebro.se
www.visitkumla.se

www.visithallsberg.se
www.visitlekeberg.se

jeb
Anteckning
Stryk hela sidan 2
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Dalbygatan 4
019-611 37 35
www.svampen.nu





Örebro slott Turistbyrå
019-21 21 21
www.visitorebro.se/slottet

Sommartid kan gå på 
dagliga guidade slotts-
visningar, en resa till svun-
na tider. Hör om adelsmän, 
fångar och tjänstefolk och 
om kända och okända epi-
soder ur slottets historia. 
Resten av året är det his-
toriska visningar lördagar 
och söndagar.

Till påsk är det Häxvecka 
och under höstlovet 
arrangeras den kusliga 
Spökveckan då du som 
vågar kan följa med på 
spökvandring mitt i natten. 
Mer information om slottet 
och slottsvisningar finns på
www.visitorebro.se/slottet.

Vattentornet Svampen 
invigdes i maj 1958. Sedan 
dess har det varit ett av 
Örebros populäraste be-
söksmål och en av stadens 
mest välkända profiler. 
Sedan Svampen byggdes 
har mer än åtta miljoner 
människor fått möjlig-
heten att se Örebro från 
ovan. Svampen kom att 
bli stilbildande för svenska 
vattentorn. Ja, inte bara 
svenska. Det finns faktiskt 
en exakt kopia i Riyadh 
i Saudiarabien. Men det 
tornet är 33% större och 
numera målat i blått och 
gult. En hyllning till tornets 
hemland? 

Tornet är 58 meter högt 
och rymmer hela nio 
miljoner liter vatten. Det 
används fortfarande som 
vattentorn och fungerar 
som reservoar och tryck-
utjämnare för Örebros 
dricksvatten.

Uppe i hatten finns en 
restaurang/café och en 
utsiktsplattform där du har 
en underbar utsikt över 
Örebro och stora delar av 
Närke.





ÖrEBro sloTT 
Slottsvisningar hela året 

I Wadköping upplever du 
Örebro som det var förr. 
Friluftsmuseet, som fyller 
femtio år i år, invigdes 
1965 och består av gårdar 
som räddades undan 
omfattande rivningar i 
Örebro centrums södra 
del. Idag är de små husen 
hantverksbodar, mysiga 
butiker och museer, men 
också bostäder, vilket gör 
Wadköping till en levande 
stadsdel.

Njut av atmosfären och 
koppla av med en kopp 
kaffe, eller en god lunch  
på torget. Känn doften av 
nybakat från bageriet, se 
träsvarvarna i arbete och 
besök någon av utställ-
ningarna i Cajsa Wargs hus 
(jo, hon bodde här) och 
Kungsstugan där du i år 
kan se en jubileumsutställ-
ning om Wadköpings till-
komst. Eller möt en av våra 
stora författare i Hjalmar 
Bergman-museet. I Lek-
ladan sköter barnen själva 
om djur och handelsbod 
och i Dockteaterhuset kan 
du se dockföreställningar. 

I Wadköping händer det 
alltid något, så glöm inte 
att ta en titt i kalendariet 
på hemsidan. Musikunder-
hållning, sommarteater, 
dockteater och marknader 
som de populära jul- och 
medeltidsmarknaderna, 
antik- och kuriosamarknad 
och sekelskiftesmarknad.





Wadköping, Örebro
019-21 62 20
www.orebro.se/wadkoping

WadkÖpinG
Svunna tiders Örebro

sEVärT

sVampEn 
Magnifik utsikt

Innanför Örebro slotts 
tjocka murar har det skrivits 
många kapitel i Sveriges 
historia. Här antogs landets 
första riksdagsordning, och 
här fick Karl XIII beskedet 
om att 1810 års riksdag i 
Örebro valt Jean Baptiste 
Bernadotte, senare Karl XIV 
Johan, till tronföljare.

Slottets äldsta delar 
uppfördes på 1300-talet 
och i slutet av 1500-talet 
förvandlade Hertig Karl, 
senare Karl IX, den då slitna 
medeltidsborgen till ett 
praktfullt renässansslott.
Idag har det forna 
kungaslottet blivit en av 
Örebros största turist-
attraktioner med utställ-
ningar, visningar och andra 
arrangemang hela året.
 
På turistbyrån på slottet 
får du information och 
broschyrmaterial, hjälp 
med boendebokning och 
köper biljetter till slottets 
visningar. Här finns också 
presentshop med stort 
urval av souvenirer och 
presentartiklar.

Känn kalla kårar utmed ryggraden... Följ med på nå-
gon av de spökvandringar som arrangeras på Örebro 
slott. Vid midnatt vissa sommarkvällar och i allhelgo-
natid i anslutning till Spökveckan är två exempel.
Tider och priser: www.visitorebro.se/slottet

Tips!

facebook.com/
visitorebro

www.visitorebro.se

jeb
Anteckning
Ändra webbadress till orebro slott

jeb
Anteckning
Justera informationen

jeb
Anteckning
Stryk vissa sommarkvällar och justera texten så den blir rätt. 
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Stenbackevägen
019-19 69 00
www.gustavsvik.se

Bergavägen 1, Fjugesta
0585-487 99
www.sannabadet.se

















Södra Allén 6, Hallsberg
0582-68 53 75
www.hallsberg.se/allehallen

Vattugatan 34, Kumla
019-58 87 00
www.djupadalsbadet.se

GusTaVsVik - losT CiTY
Roligaste badet och bästa campingplatsen

I Alléhallen i Hallsberg 
finns ett populärt familje-
bad med många roliga 
bassänger. Här hittar du 
hoppmöjligheter från 1 och 
3 meter, en stor vatten-
rutschbana som är över 50 
meter lång, en lekskulptur 
och utomhusbassäng. För 
de minsta finns ett lekland 
med palmer, rutschkana 
och vattensprut. Det finns 
banor för motionssim, 
vattenkanoner, undervis-
ningsbassäng och bastu. 
Dessutom sporthall, gym, 
café och härliga sol- och 
gräsytor.

alléHallEn
Hallsberg

Tidigare i år invigdes 
helt nya upplevelsebadet  
Lost City på Gustavsvik i 
Örebro. Här finns massor 
av äventyr bland vatten, 
vilda forsar och häftiga 
vattenrutschbanor i en 
fantastisk miljö bland rui-
ner och skulpturer mitt i 
en spännande djungel. På 
Gustavsvik kan du också 
simma bland vågorna i 
den stora bassängen med 
vågmaskin eller utmana 
kompisar på klätterväg-
gen. Njut i någon av bub-
belpoolerna eller koppla 
av i den nya restaurangen 
med en bit god mat, frukt 
eller fika. Det finns också 
ett nytt lekland, roliga mi-
nirutschkanor och varma 
sköna bassänger för de 
mindre barnen. 

Djupadalsbadet är ett 
modernt familjebad med 
aktiviteter för alla. I det 
nybyggda inomhusbadet 
finns en äventyrsdel, två 
vattenrutschbanor, barn-
plask, dykpool, klättervägg 
och strömvirvelpool. En 
25-metersbassäng och en 
undervisningsbassäng med 
höj och sänkbar botten. 
Här finns också gym, relax, 
vinterträdgård och café. På 
Djupadalsbadets sommar-
öppna utomhusdel finns 
tempererade utomhusbas-
sänger, hopptorn och stora 
gräsytor.

djupadalsBadET
Kumla

Gustavsvik har också en 
relaxavdelning, ett 50-me-
ters motionsbad, solarier 
och ett stort gym. Ute kan 
du bada i tempererade 
pooler och här finns också 
vattenrutschar, plask-
damm och stora gräsytor 
att breda ut filten på eller 
kanske spela badminton, 
basket, boule, brännboll 
eller fotboll.

Intill badet ligger en av 
Europas bästa campingar, 
5-stjärniga Gustavsviks 
camping med äventyrs-
golf där du spelar i ett 
miniatyr-Örebro.

sannaBadET
Fjugesta

På Sanna bad och cam-
ping i Fjugesta finns en 
50-metersbassäng, en 
10x20 meter stor pool, 
vattenrutschbanor och 
en plaskdamm. Här finns 
dessutom gott om gröny-
tor att breda ut filten på.

BadsjÖar
Ta ett dopp

Kombinera ett besök på nordeuropas största inom-
husbad och Europas största lekland inomhus!
Boka ett familjepaket med boende och entré till
Gustavsvik på www.visitorebro.se/weekend
Här hittar du också andra hotellpaket för alla smaker.

Tips!

Bad

I Örebroområdet finns en 
lång rad badsjöar, från 
små idylliska tjärnar i Kils-
bergen till bad i Hjälmaren, 
Sveriges fjärde största sjö.  
 
På www.visitorebro.se/bad 
hittar du en lista över samt-
liga bad i regionen där du
kan svalka dig en varm
sommardag.

jeb
Anteckning
Ta bort tipsrutan och förstora bilden över
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Stora Holmen i Örebro är 
barnens egen ö. Hyr en 
trampbil och kör runt i den 
lilla staden. Släpp loss på 
lekplatsen, titta på de små 
djuren och ta en tur runt 
ön med minitåget. Du når 
holmen via broar, men det 
är roligare att ta roddfärjan 
Wictoria som avgår från 
Stadsparken under som-
maren. 

Skojlandet är ett lekhus 
för de yngsta i en inspire-
rande miljö. Här får barnen 
hoppa och skutta, stoja 
och busa så mycket de vill!

















 





Hallagården, Lekhyttan
019-29 20 92
www.hallagarden.nu

Skomaskinsgatan, Örebro
019-33 21 21
www.lekobus.se

Nastag. 13, Örebro
019-27 29 30
www.skojlandet.se

lEk- & BuslandET
7000 m2 skoj

sTora HolmEn
En hel ö för barn

skojlandET
För de små

HallaGÅrdEn
Djurpark och annat kul 

På bergsmansgården Halla-
gården i idylliska Lekhyttan 
kan du njuta av en kopp 
kaffe och besöka det lokal-
historiska museet. 
Här finns också en liten 
djurpark med ullproduce-
rande djur som alpackor, 
får, getter, angorakaniner 
men också fåglar som emu, 
höns, fasaner, vaktlar och 
ankor, duvor och minigrisar.

Gärdesvägen 4 Hallsberg
0582-61 13 37
www.childrens.se

 

Hur många tänder har 
man? Hur är det att sitta 
i rullstol? På Children’s 
Upptäckarhuset finns 
massor av aktiviteter för 
nyfikna barn. Här kan du 
vara brandman, öppna 
din egen affär, sätta upp 
en show på scenen eller 
drömma dig bort bland 
alla utklädningskläder. 
Även café.

CHildrEn’s 
Upptäckarhuset

Kumla, vid Stadsparken

Lek- och buslandet är 
Europas största lekland 
inomhus! På 7000 m2 hittar 
du nästan allt. Klätterställ-
ningar, rutschbanor, bollhav, 
crazycars, studsmattor, 
hoppborgar, lasergame, 
babyhörna och mycket an-
nat. Mitt i den flera våningar 
höga softballarenan ligger 
ett häftigt piratskepp med 
bollkanoner. 

Ny lekplats som inbjuder 
till lek för stora och små. 
Här kan du klättra i cir-
kustornet, hoppa högt på 
studsmattan och svinga 
runt i gungkarusellen. Be-
höver du en paus inbjuder 
jättehammocken till vila. 
Passa även på att föreviga 
ditt besök vid fotoplanket.

I Karlslunds gamla kvarn-
byggnad från 1889 ryms 
ett modernt och spän-
nande tekniskt museum 
fyllt av upplevelser för 
hela familjen. I källarplanet 
finns den nya interaktiva 
utställningen ”Kretslopps-
landet” på temat hållbar 
utveckling. Se avfallets och 
vattnets väg genom Öre-
bro och tävla i ”toabasket”. 

sTadslEkplaTs 
Tivoli

TEkniska kVarnEn
Spännande museum

Strax väster om Fjugesta, 
ligger Leksaksnostalgirum 
fyllt med över 2500 lek-
saker från 50- och 60-
talen. Tonvikten ligger 
på bilar, tåg och flygplan 
tillverkade av litograferad 
plåt men här finns också 
leksaker av plast samt en 
avdelning med träleksaker. 
Dessutom tyghundar, dock-
skåp och mycket mera. 

lEksaksmusEET 
Nostalgi för alla

Kälkesta, Fjugesta
www.leksaksnostalgirum.se
Väg 204 skylt Västanby





Kvarnfallsvägen 9
019-21 21 58
www.orebro.se/karlslund
5 km vä. om Örebro city

 




akTiViTETEr fÖr HEla familjEn

Stadsparken, Örebro
019-14 96 10
www.storaholmen.se

www.visithallsberg.se

jeb
Anteckning
Megafun

jeb
Anteckning
Ändra webb megafun.se

jeb
Anteckning
Stryk denna halvsida och lägg till annons för Marilyn eller Dressed
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Kartor och information:
www.visitorebro.se 
www.visitkumla.se
www.bergslagencycling.se




I Örebroregionen skapas just 
nu Bergslagen Cycling, Sve-
riges ledtätaste cykelom-
råde. Från Bergslagen i norr, 
genom Kilsbergen och ner 
till Tiveden i söder finns le-
der för både MTB, roadbike 
och leisure. MTB-lederna är 
över 1000 km och redan nu 
lockar de cyklister från både 
när och fjärran.

Även Örebro är en riktigt bra 
cykelstad. Med Vattenstrå-
kets leder tar du dig längs 
Svartån ut till Örebros stads-
nära natur. Packa picknickkor-
gen och ge dig ut på någon 
av de lokala cykellederna 
Hemfjärden runt, Lången 
runt och Tysslingerundan. 

I Kumla kan du kombinera 
natur, kultur och vetenskap 
med en cykelrunda som tar 
dig förbi ett 25-tal skulp-
turer av flera framstående 
svenska konstnärer. För dig 
som vill ha tid för natur- och 
kulturupplevelser finns fem 
leisureturer. Just nu planeras 
även för åtta roadbikeleder 
som är mellan 10 och 120 km 
långa, samt tre MTB-leder i 
Kvarntorps friluftsområde. 

Den 28 mil långa Berg-
slagsleden är en av Sveri-
ges längsta vandringsleder.
Leden är indelad i 17 etap-
per, mellan 7 och 23 km 
långa. Etapp 8-13 går över 
Kilsbergen och nås lätt 
från Örebro. I Ånnaboda 
finns även flera rundsling-
or. Kartor/info finns på 
www.bergslagsleden.se. 
Du kan även ladda ner 
Bergslagsledens app på 
Appstore och Google Play.

Dessutom finns ett stort 
antal vandringsleder i 
Örebro och hela länet. En 
del gjorda för flerdagars-
turer, andra lämpliga för 
en skön dagstur. Vill du 
se något annorlunda och 
häftigt, välj grottvandring i 
Skärmarboda eller kanske 
en pilgrimsvandring på 
Munkastigen. 

Kvarntorps friluftsområde 
är ett attraktivt område 
med omfattande växt- och 
djurliv. Här finner du en 18-
håls golfbana, över 26 km 
vandringsleder i varierande 
natur, ridleder, grillplatser 
och fiskemöjligheter.

Nio preparerade pister, 
crossoverland och pulka-
backar lockar både barn-
familjer och skidfantomer 
till Storstenshöjden, två mil 
väster om Örebro.
Liftköerna är sällan långa, 
de fem liftarna har en ka-
pacitet på 5000 personer i 
timmen och det är överras-
kande snösäkert. 

alpinT
Storstenshöjden

Ånnaboda var platsen för 
skid-SM 2015. Här finns 
över sju mil preparerade 
spår, allt från korta slingor 
till det 27 kilometer långa 
Kilsbergsspåret som går 
ända till Nora. Vid frilufts-
gården i Ånnaboda finns 
dessutom ett fem kilome-
ter långt konstsnöspår. 

länGdskidÅkninG 
Ånnaboda












Storstenshöjden
Garphyttan
019-29 55 90
www.storstenshojden.se
Säsongsöppet

Ånnaboda, Garphyttan
019-29 55 00
www.kilsbergen.se
Säsongsöppet







Rävgången, Hjälmaren
Israpport:  
019-26 30 00
www.orebro.se
Säsongsöppet

Vid Rävgången, i västra 
delen av Hjälmaren nära 
Örebro centrum, prepa-
reras isen vintertid för 
skridskoåkning. Det finns 
upplogade isvägar varav 
en leder från Rävgången till 
Lindholmen och är cirka 7 
km lång. Vid stranden finns 
en raststuga med kamin, 
där man kan värma sig.

flEr skidBaCkar 
oCH spÅr

Strax öster om Örebro 
city ligger Sörbybacken 
och norr om city finns 
Vivallakullen. Åk Ekers-
vägen nordväst om city 
mot Vivalla. Åt väster 
ligger grusgropen vid 
Karlslundsspåret. Åk 
västerut mot Karlslund till 
Karlslundsspåret. I Kumla 
åker man alpint nerför 
Kvarntorpshögen. Här 
finns även pulkabacke och 
i området preparerade 
längdskidspår. 

skridskoÅkninG
Hemfjärden

akTiVa naTurupplEVElsEr

www.kumlaskidforening.se 
www.visitorebro.se

Kartor och information:
www.visitorebro.se 
www.visitkumla.se
www.bergslagsleden.se




CYkla
Cykelleder för alla

Vandra
Långa och korta leder

Under namnet ÖrebroXchallenge samlas livs-
stils- och extremsporter under ett paraply. Flera 
av tävlingarna har klasser som lämpar sig för både 
nybörjare och våra minsta. Söker du en utmaning ska 
du anmäla dig till de längre distanserna i mountain-
bike, triathlon eller trailrun. 
Läs mer på www.orebroxchallenge.se.

Tips!



jeb
Anteckning
Ta bort rutan och ersätt med bild (någon bra)
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Tysslingen, Rånnesta
019-28 30 40
www.tysslingen.com
12 km NV Örebro

Garphyttans nationalpark 
vid foten av Kilsbergen 
bevarar gammalt od-
lingslandskap präglat av 
den steniga och backiga 
terrängen. Frodiga bloms-
terängar omges av en tät 
naturskog i en av Sveriges 
äldsta nationalparker. I 
parken finns flera prome-
nadslingor av varierande 
längd och svårighetsgrad.

Kring Kumla finns Björka 
lertag, Hults och Viasko-
gens naturreservat. Det 
sistnämnda bjuder på 
varierande och ibland 
unika artförekomster. Man 
vandrar på stigarna, grillar 
eller motionerar i elljus-
spåret. I Hällabrottet öster 
om Kumla finns Norra 
Mossby och Hällkistan.

Reservatet Skåle klint 
erbjuder en storslagen 
utsikt över landskapet. Ta 
med matsäck en klar dag 
och upplev naturen lite 
från ovan. Skåle klint är en 
del av den förkastnings-
brant som format sjön 
Tisarens södra strand. Här 
går urberget i dagen och 
bildar ett mäktigt område 
där djupa och fuktiga 
sprickdalar skär igenom 
området från flera håll. 
Från Skåle klint har man 
en fin utsikt. Den når 195 
meter över havet och hela 
95 meter över Tisarens 
vattenyta! I kanten av klin-
ten ligger Skåle gård där 
jordbruk bedrevs långt in 
på 60-talet, numera betas 
markerna runt gården. 
Området är väl utrustat 
för besökare med parke-
ringar, badplats, eldplatser 
med mera.

Tysslingen är svansjön 
som slår alla andra! Sjön är 
Europas största samlade 
rastplats för sångsvan. På 
våren kommer tusentals 
svanar hit på sin väg norrut 
för att stärka sig inför den 
fortsatta färden. Som mest 
kan man få se 4 000 fåglar 
på en och samma dag! 

Alnängarnas vattenpark 
är en oas av lugn på 
gångavstånd från Örebro 
city. I området hittar du 
vandringsstigar, grillplatser 
och mycket annat. Mitt i 
grönskan kan du slå dig 
ner vid populära Naturens 
hus med restaurang och 
café. Fortsätt österut och 
du når Hjälmarstranden 
med naturreservaten Ryn-
ningeviken och Oset, som 
har ett av landets rikaste 
fågelliv.

Kvismaren, sydost om Öre-
bro, är en klassisk fågelsjö 
med ett mycket rikt fågel-
liv. På hösten kan du bland 
annat uppleva när över
10 000 tranor samlas på 
sin väg söderut. Intill Kvis-
maren ligger Öby Kulle, 
där du tidiga vårar kan 
se hundratals snokar och 
huggormar, som just krupit 
fram för att värma sig i 
vårsolen.

naTionalparkEr oCH naTurrEsErVaT
Koppla av i underbar natur






Bergaskogen strax 
norr om Fjugesta är ett 
underbart grönområde 
med både tall, gran, 
ek och hassel, gammal 
och ny skog. På våren 
blommar både vit- och 
blåsippor och liljekonvalj 
och på hösten kan du 
fylla korgen med bär och 
svamp.

De många stigarna i 
området gör det lätt att 
ta sig fram och området 
är delvis handikappan-
passat.

BErGaskoGEn
Fjugesta

Stadsparken i Örebro har 
utsetts till Sveriges vack-
raste park och kommit så 
högt som på femte plats 
i en omröstning om de 
vackraste parkerna i hela 
Europa.

Parken har många av-
delningar. Den vackra 
Blomstergatan och den 
stillsamma Klostergården 
är två av dem. Här finns 
också Rosengården med 
nära 200 olika sorters 
rosor, och Örtagården med 
över 100 olika slags örter.

sTadsparkEn
Örebro

Kumla Stadspark är en 
mötesplats för alla med  
30 000 m2 vattenyta, 
bryggor, stränder och 
parkanläggning. Här finns 
även växthuset med blans 
annat orangeri, vinter-
trädgård och restaurang. 
I Djupadalsparken finns mi-
nigolf och restaurang med 
uteservering. Här kan du 
uppleva familjeunderhåll-
ning sommartid. I området 
finns också strövstigar, 
Stadslekplats Tivoli, cam-
pingplats och Djupadals-
badet, se sid. 4

kumla sTadspark
Sjöparkens Växthus 

fÅGlar oCH ormar
Naturupplevelser

Naturens Hus, 
Oljevägen 15
019-18 95 50
www.naturenshus.se
Öster om Örebro 
centrum







GrÖna oasEr

Dovrasjödalen är ett välbe-
sökt utflyktsmål på grund 
av områdets vildmark-
skaraktär med långsmala 
sjöar som ligger i en djup 
sprickdal i urberget. Natur-
reservatet Herrfallsäng 
är en klassisk växtlokal 
med nära 300 kända arter 
kärlväxter.

Mer information om natur-
reservat och nationalpar-
ker i hela Örebro län finns 
på www.lansstyrelsen.se
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 Information om 
evenemang och aktiviteter: 
www.vinon.se 
Värdshuset: 
www.vinonsvardshus.se

Örebro hamn och sluss:
www.orebrohamn.com
Hjälmaren: www.hjbf.se
Hjälmare kanal:
www.hjalmarekanal.se

HjälmarEn
Fjärde största insjön

BÅTliV
Sluss och gästhamn

Öster om Örebro breder 
Hjälmaren, Sveriges fjärde 
största insjö, ut sig. Bäst 
upplever du förstås den 
vackra sjön från en båt, så 
följ med på någon av de 
kryssningar som utgår från 
Örebro Hamn. M/S Gustaf 
Lagerbjelke kör både lunch-
kryssningar, kvällskryss-
ningar med räkfrossa och 
turer ända bort till Hjälmare 
Kanal, en tur där du både får 
uppleva slussning i Örebro 
och i kanalen.

M/F Liden kör också båt-
turer från Örebro hamn och 
ut till Hjälmarens mynning 
under sommaren, se tidta-
bell på www.mfliden.se.

Stränderna omkring Hem-
fjärden, den del av Hjäl-
maren som ligger närmast 
Örebro, är populära ströv-
områden. Här går också 
den populära, fyra mil långa 
cykelleden Hemfjärden runt, 
där du tar dig över sjön vid 
Norra Ässundet med hjälp 
av en cykelfärja. Sjön har 
förstås många populära 
badplatser.

Idylliska Vinön är Hjälma-
rens största ö och ett popu-
lärt utflyktsmål bland både 
örebroare och turister. Du 
tar dig dit med Trafikver-
kets kostnadsfria färja. 
Bäst är att lämna bilen 
på fastlandet och hyra en 
cykel på ön. För Vinön 
upplevs bäst på två hjul! 
På norra delen av ön finns 
en badplats med en under-
bar vy över Hjälmaren. I an-
slutning till badplatsen finns 
dessutom en gästhamn. En 
vandringsled finns även på 
öns västra del. 

Vinön är också hemvist 
för åtskilliga yrkesfiskare, 
Hjälmaren är faktiskt en av 
Europas främsta sjöar för 
insjöfiske. Den klassiska 
specialiteten är gösen som 
exporteras till gourmetres-
tauranger över hela Europa. 
Så passa på att köpa med 
dig någon av sjöns delika-
tesser hos öns fiskrökeri.

För dig med egen båt 
går det utmärkt att ta 
sjövägen till Örebro. 
Gästhamnen är belägen 
mitt i city och insegling 
sker från Röda tunnan i 
Hjälmarens västligaste 
del. På vägen in passe-
rar man fågelreservatet 
Oset, Vattenparken med 
Naturens Hus, Osetbron 
och småbåtshamnen. 
Vidare förbi Skebäcks-
bron till slussen. Efter 
en lätt uppslussning 
fortsätter färden in mot 
centrum via Wadkö-
ping, Stora Holmen och 
Stadsparken, till gäst-
hamnen vid Hamnplan 
på Svartåns södra sida. 
Under högsommartid, 
sker slussning kontinu-
erligt och utan avgift.

För övriga året se
www.orebrohamn.com

På www.hjbf.se finns 
mer information om 
tider, priser och övriga 
gästhamnar i Hjälmaren 
och Hjälmare kanal.

Hjälmaren förbinds med 
Mälaren genom Hjälmare 
kanal. I kanalen, vackert 
beläget vid en av dess 
slussar, ligger Hjälmare 
docka som är ett trevligt 
utflyktsmål med café 
som även passar den 
som inte kommer med 
båt. 

Katrinelund, Stora Mellösa
019-44 90 62
www.katrinelund.se
ca 30 km Ö Örebro

kaTrinElund 
Gästgiveri och sjökrog

Katrinelund är omgiven 
av underbar natur och har 
en fantastisk utsikt över 
Hjälmaren. Från klockan 
tolv till sent bjuder köket 
på en bred meny med 
välstämda smaker. Ta en 
promenad, ett dopp i det 
blå eller njut av en kall öl 
på bryggan. Katrinelund 
är väl värd en utflykt, här 
finns något för både stora 
och små.






I Örebrotrakten finns 
några av landets mest 
varierande kanotvatten. 
Du väljer själv om du vill 
paddla från city ut på 
Hjälmaren, i Vätterns yt-
terskärgård, eller i sakta 
mak ta dig ner för den 
slingrande Nittälven, med 
vildmarken som närmaste 
granne. Glöm inte fiske-
spöet, i Hjälmaren, Vättern 
och Svartån erbjuds fritt 
fiske, i övrigt gäller Sveri-
gefiskekortet på de flesta 
ställen. Läs mer på 
www.visitorebro.se

VinÖn
Idyllisk skärgårdsmiljö

paddla oCH fiska 
Läs mer på webben

sjÖar oCH BÅTliV

 Båtturer, charter:
www.lagerbjelke.com
www.mfliden.se
Hemfjärden runt:
www.visitorebro.se

Tips!
Samla ihop ett gäng 
på Ribbåt & Sjömeny, 
en garanterat fartfylld 
upplevelse! Efter en 
härlig stund på Hjäl-
maren kliver ni iland på 
bryggan vid Katrine-
lund och avnjuter en 
trerätters Sjömeny.

Mitt på ön ligger Vinöns 
Värdshus. Förutom den 
goda maten, bjuder 
värdshuset även på 
artistkvällar under som-
maren.Läs mer på 
www.vinonsvardshus.se. 
På ön finns dessutom 
mysiga Vinöns nya café.

Tips!

jeb
Anteckning
Byt bild till Lagerbjelke

jeb
Anteckning
Stryk stycket om Liden

jeb
Anteckning
www.vinonsvardshus.nu

jeb
Anteckning
Byt till vinonsvardshus.nu
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Örebro City
www.cityorebro.com

Säljarevägen 1
www.marieberggalleria.se

E20 mot Göteborg,
avfart Marieberg

Radiogatan 2, Kumla
019-761 22 19
www.kavat.com

Sockenvägen, Sköllersta
019-300 300
www.atria.se

kaVaT Barnskor
Fabriksförsäljning

Atria Lithells är Sveriges 
största matföretag och 
på fabriksförsäljningen 
kan du handla korv, men 
också annan chark och 
färdigmat.

Den svenska skoindu-
strin föddes i Kumla. 
De populära barn-
skorna Kavat för denna 
tradition vidare och 
du kan fabriksfynda i 
butiken i Kumla.

Mariebergsområdet, 
nio kilometer söder om 
Örebro är ett stort och 
ständigt växande shop-
pingmecka. Förutom 
nyrenoverade Marieberg 
Galleria med sitt 100-tal 
butiker, restauranger och 
caféer finns här en mängd 
stora varuhus på området 
som t.ex. IKEA, XXL, 
K-Rauta och Bauhaus.

Shoppingstråken i Örebro 
är långa men förvånans-
värt koncentrerade. Du 
kan avverka mängder av 
butiker på en enda efter-
middag. I city hittar du, 
förutom galleriorna och de 
stora butikskedjorna, även 
unika butiker med klassisk 
konfektion, vintage och 
inredning blandat med de-
likatessbutiker, en saluhall 
och mycket annat.





mariEBErG  
Handelsområde

ÖrEBro CiTY
Perfekt shopping

aTria liTHElls
Fabriksförsäljning

Hallagården, Lekhyttan
019-29 20 92
www.hallagarden.nu
E18 mot Karlskoga ca
20 km väster om Örebro

Tant Grön, Vintrosa
019-29 48 48
www.tant-gron.nu
E18 mot Karlskoga ca.
15 km väster om Örebro

GÅrdsBuTikEr
Trevliga utflyktsmål

Att titta in i en trevlig 
gårdsbutik kan förgylla 
vilken dag som helst.
Här är ett urval i området.

Smultrongården, S. Dylta 
019-12 00 14
www.smultrongarden.se
Ca. 17 km norr om Örebro
mot Ölmbrotorp

Sy och sprätta
Sannahed, Rala 127
070-210 90 73
www.syospratta.se
Ca. 27 km sö. om Örebro
mot Kumla, Sannahed

Sickelsta Gårdsbutik
Sickelsta gård 107
019-57 41 41
Ca. 21 km sö. om Örebro
mot Kumla

Lantliga Rum, Frösvidal 
019-28 31 43
www.frosvidal.se
Ca. 15 km vä. om Örebro

Gårdsmejeri Ostbiten
Östra Granhammar
019-22 41 33
www.ostbiten.se
E18 mot Örebro flygplats, ta
av mot Sanna, fortsätt ca. 7 km

Ankis Magasin
Käxle, Fjugesta
www.ankismagasin.se
Ca. 30 km vä. om Örebro
mot Fjugesta, Gropen

Lanna Bokcafé
Lanna, Vintrosa
www.lannabokcafe.se
Ca. 15 km vä. om Örebro
mot Vintrosa/Lanna

Fyra Systrar, Mullhyttan
www.fyrasystrar.se
Ca. 40 km vä. om Örebro
mot Fjugesta, Svartå




















































sHoppinG oCH sporT

Örebro är en av Sveriges 
allra främsta idrottsstäder. 
I år har strålkastarljuset 
framför allt riktats mot 
Örebro Hockey, som spelar 
i SHL, vilket garanterar 
många hockeyfester under 
säsongen.

Två lag som sedan länge 
är etablerade i fotbollens 
högsta serier är Kif Örebro 
damer och Örebro SK 
herrar som båda håller till 
på Behrn Arena. Högsta 
serien gäller även för Eco 
Örebros basketherrar och 
Örebro Volleys damer, som 
båda håller till i det helt 
ombyggda Idrottshuset 
medan forna mästarklub-
ben Örebro SK Bandy lig-
ger i näst högsta serien.

Klassisk är också speed-
wayklubben Indianerna 
som blandar elitidrott 
och folkfest på ICA Maxi 
Arena utanför Kumla. Här 
samlas tusentals åskådare 
i alla åldrar, några sitter på 
läktarna, men de flesta slår 
sig ner i gröngräset, kanske 
med en fikakorg. Däri-
från följer de Indianernas 
kamp i elitserien. För här 
på motorvallen tävlar hela 
världseliten.

Örebrotravet är en av de 
travbanor i Sverige som 
har tävlingar året runt. 
Förutom att kalendern 
är full av travtävlingar, 
arrangerar man också 
tjejkvällar, travgalor och 
guidade stallbacksvis-
ningar med god mat som 
kryddas med stalltips. 

arEnaidroTT
Bredd och spets

www.visitorebro.se

jeb
Anteckning
Byt bild

jeb
Anteckning
Stryk Eco

jeb
Anteckning
Ta bort

jeb
Anteckning
Stryk och lägg till Berga gård www.berga.net 070-6316505
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sTEnarBETsmusEum
Vackert i Hällabrottet

I Hällabrottet har man brutit 
och bearbetat sten sedan 
medeltiden. Mer än hälften av 
den skulpturala fasadstenen 
i Stockholms innerstad kom-
mer härifrån. Museet visar 
stenarbetets historia med 
en marmorsamling samt en 
unik samling gipsmodeller i 
full skala, som stenhuggarna 
hade som förlagor.

sannaHEd  
Militär historia

Idag råder lugnet i det lilla 
samhället mellan Kumla 
och Hallsberg. Men för 
100 år sedan var San-
nahed ett av Sveriges 
största militära övnings-
och lägerområden.  Här 
finns Persedelförrådet, en 
magasinsbyggnad uppförd 
för militära ändamål samt 
handelsbod. Idag är det 
ett 1900-talsmuseum med 
olika temarum som visar 
hur vi levde förr.

Titta också in i officers-
mässens ståtliga sal, se det 
militärhistoriska museet 
och Husarofficersstugan 
som visar hur en officer i 
Husarkåren bodde under 
1800-talet. Kumla-Sanna-
heds hembygdsgård ligger 
intill museet på andra 
sidan vägen.
 

Sannahed, Kumla
Information/guidad visning
019-58 80 00
www.visitkumla.se

Yxhultsvägen, Hällabrottet
Information/guidad visning
019-58 80 00
www.visitkumla.se











Gjuterivägen 25, Pålsboda
0582-400 10
www.vwmuseum.se
Väg 51, sö. om Örebro

Se världens största privata 
VW-samling. Vandra ge-
nom den klassiska ”bubb-
lans” historia och se samt-
liga årsmodeller från 1949 
fram till 1975. Det finns 
faktiskt en 2004:a också! I 
samlingarna finns även ra-
riteter som Karmann-Ghia 
och specialbyggen som en 
mintgrön bubbellimousin.

VW-musEum 
Unik samling

Utanför Vretstorp finns en 
rekonstruerad Shellmack 
från de breda amerikanar-
nas gyllene epok komplett 
med pumpar, oljekannor, 
skyltar, en varuautomat 
och andra tidstypiska före-
mål. I museibutiken kan du 
köpa med dig souvenirer 
och 50– och 60-talsprylar.

Haggrenstorp, Vretstorp
0582-720 45
www.mackssons.se
E20 mot Hallsberg/Vretstorp

maCkmusEum
Nostalgi i Vretstorp

Knällinge Sköllersta
019-19 23 04 11
www.fossilmuseum.se











Besök Sveriges sedan 20 
år största fossilmuseum 
inhyst i en bondgård 
från 1500-talet söder om 
Örebro. Ring för visning 
av museet. Exkursioner 
i södra Sverige kan även 
arrangeras.

fossilmusEum
Urtid i Sköllersta

På Skoindustrimuseet har 
tiden stannat. En av våning-
arna ser fortfarande exakt ut 
som den dag då skofabriken 
lades ner. Museet berättar 
om den tid då Närke var 
den svenska skoindustrins 
centrum. Gör en vandring 
genom skomodets utveck-
ling och köp handsydda skor.

skoindusTrimusEum
En svunnen epok






Sveavägen 19, Kumla
+46(0)19 58 81 87 
Information/guidad visning  
019-58 80 00
www.skoindustrimuseet.se

Mer än 40 år innan skol-
reformen genomfördes 
kunde undervisningen 
börja i Hardemo socken 
utanför Kumla. Skolan som 
användes fram till 60-talet 
i daglig undervisning är 
i dag museum och visar 
skolsal och lärarbostad 
från slutet av 1800-talet.

Hardemo, Kumla
Information/guidad visning
019-58 80 00
www.visitkumla.se




 

skolmusEum
Skola i Hardemo

musEEr





Sannahed är också 
hemmabana för Kumlas 
speedwaylag Indian-
erna, vars hemmamat-
cher brukar vara stora 
folkfester med tusentals 
åskådare som upplever 
världens bästa förare. 
www.indianerna.nu.

Tips!

www.visitkumla.se
www.visithallsberg.se

jeb
Anteckning
Stryk hela sidan 10 men behåll Skoindustrimuseet och flytta till sidan 11 istället för Järnvägsstationen i Hallsberg
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risEBErGa
Anrik klosterruin

kVarnGÅrdEn
Mullhyttan

BrEVEns Bruk 
Udda bruksidyll

Boo HErrGÅrds-
landskap

Upplev en levande histo-
risk miljö med den gamla 
byakvarnen som varit i bruk 
sedan 1700-talet. Med hjälp 
av ett 2,4 meter stort vat-
tenhjul mals ekologiskt
odlat vete och råg till mjöl 
som du kan köpa i den lilla 
handelsboden. I den ved-
eldade bagarstugan bakas 
Hyttkaka och Kvarnbröd. 

Det lilla brukssamhället 
Brevens Bruk, fem mil 
sydost om Örebro är en 
kulturskatt. Byn skiljer sig 
från övriga bergslagsbruk 
genom alla de gulputsade 
byggnader från 1600-talet 
och framåt som fyller den 
välbevarade byn. 
Brevens Bruk är även 
vida känt för sitt speciella 
midsommarfirande, en tra-
dition med tvåhundraåriga 
anor som lockar tusentals 
besökare från hela Mellan-
sverige. 

Riseberga kloster grun-
dades på 1100-talet. När 
det var som störst ägde 
det 240 fastigheter i sex 
landskap, men Gustav Vasa 
och en stor brand 1546 
satte stopp för verksam-
heten och byggnaderna 
lämnades åt förfall. 
Guidade visningar onsdag 
kl 18 under sommaren.

Runt sagoslottet Boo med 
sina tinnar och torn ligger 
Boo herrgårdslandskap. 
Många av byggnaderna är
uppförda i antik grekisk stil. 
Förundras också över den 
spännande floran och det 
rika djurlivet. Vid skymning 
eller gryning, är chansen 
stor att träffa på en flock 
dovhjortar, rådjur, älg eller 
annat vilt.

Riseberga, Fjugesta
0706-57 91 94
hembygd.se/riseberga
3 km sö. om Fjugesta

Kvarngården, Mullhyttan
070-657 91 94
www.mullhyttan.nu/wordpress
Väg 204 mot Mullhyttan

0582-405 40
boohembygdsforening.se

Boo/Hjortkvarn, vid 
Rv 51 mot Norrköping















Vid Stortorget i Örebro 
ligger S:t Nicolai kyrka, hu-
vudkyrka sedan medeltiden. 
Här valdes Jean Baptiste 
Bernadotte till tronföljare 
1810. Vid torget ligger också 
det nygotiska Rådhuset 
med sitt klockspel. 

Väster om Örebro, i Tånge-
råsa, kan du besöka en av 
landets äldsta träkyrkor. Det 
är en av Sveriges bäst be-
varade medeltida timmer-
kyrkor och en av de äldsta 
träkyrkorna i världen.

s:T niColai kYrka
TÅnGErÅsa kYrka

I Järle ligger Sveriges 
äldsta station, uppförd 
redan 1854. Från den lilla 
stationen går veterantåg 
till bergsmansbyn Pershyt-
tan och till den idylliska 
trästaden Nora. Tågen 
avgår hela sommaren och 
du kan välja mellan ett 
äkta ångtåg eller en gam-
maldags rälsbuss.





Ervalla, Järle
0587-502 90
www.nbvj.nu

järlE sTaTion
Veteranjärnväg

HallsBErGs  
sTaTion

Hallsberg är en hjärtpunkt 
i det svenska järnvägsnätet 
och rangerbangården är 
den största i Norden.
Hallsberg skapades i och 
med att västra stamba-
nan mellan Göteborg och 
Stockholm fullbordades 
1862 och stationsområdet 
stod klart några år senare.
Intill stationen finns en mo-
delljärnväg som visar hela 
området, läs mer på sidan 
12 under ”Bergööhuset”.

sEVärda kulTurmiljÖEr

Kulturreservatet Karls-
lund är ett naturskönt 
område med gamla anor 
bara fem kilometer från 
centrala Örebro. I denna 
idyll hittar du vacker natur, 
kultur- och industrihistoria, 
hantverksstäder, butiker, 
Barnens trädgård och Tek-
niska kvarnen som du kan 
läsa mer om på sidan 5.

Karlslunds herrgård
019-21 62 20
www.orebro.se/karlslund
5 km vä. om Örebro city






karlslund
Natur och kultur

www.visitlekeberg.se

jeb
Anteckning
Ta bort ruta

jeb
Anteckning
Byt till Skoindustri Kumla
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En ny självlysande 
utställningsbyggnad gör 
Galleri Örsta, strax utan-
för Kumla, till Sveriges 
mest spännande konst-
hall. I galleriet presente-
ras Nordens förnämsta 
konstnärer. Galleriet är 
ritat av arkitektkontoret 
Claesson Koivisto Rune 
och har en yta på 350 m2









Örsta 511, Kumla
019-57 88 23
www.galleriorsta.se

Olaigatan 17 B, Örebro
019-21 49 00
www.orebrokonsthall.se
www.openart.se

GallEri ÖrsTa
Kumla

ÖrEBro konsTHall
Samtida konst

Engelbrektsgatan 3
019-602 87 00
www.olm.se





På Örebro läns museum i 
Slottsparken kan du upp-
leva allt från vikingatida 
silverskatter till samtida 
konst. Låt dig fascineras 
av smycken och vapen 
i Klenodkammaren eller 
prova på att gräva som en 
arkeolog i utställningen 
Hemligheter i jorden. Titta 
på modellen av Örebro för 
200 år sedan eller slå ett 
eget guldmynt i forntidsut-
ställningen.

I den populära familje-
utställningen Fågel, fisk 
eller mittemellan kan du 
uppleva Örebrokonstnä-
ren Karl Axel Pehrsons 
konstverk med alla sinnen. 
Titta på den berömda 
Guldbaggen som stått 
modell för Sveriges mest 
prestigefyllda filmpris, lägg 
ett konstpussel, lyssna på 
vattnets kluckande eller lek 
i djungelrummet. Museet 
har även restaurang och 
museishop.

länsmusEET
Konst och historia

Örebro konsthall är ett 
galleri med svensk och in-
ternationell samtida konst 
av hög kvalitet. Konsthal-
len erbjuder spännande 
upplevelser för både 
örebroare och besökare, 
se hemsidan för aktuellt 
utställningsprogram. 2008 
startade Örebro konsthall 
konstbiennalen Open Art 
för samtida konst, tanken 
är att hålla utställningen 
varannat år, ojämna år.

Den Hallsbergsfödda 
konstnären Karin Lars-
son verkade i skuggan av 
sin berömde make Carl 
Larsson. Men med sina ele-
ganta möbler och vackra 
textilier var Karin Larsson 
långt före sin tid. I föräldra-
hemmet Bergööska huset 
visas flera av Karins verk, 
både möbler och måleri.
Du kommer säkert känna 
igen fler av objekten men 
du visste kanske inte vem 
som låg bakom dem.
Den stora salen pryds 
av maken Carl Larssons 
imponerande väggmål-
ningar av familjen Bergöö 
och dåtidens Hallsberg.
Huset i sig är också en 
sevärdhet, då det var ett 
av den välkände arkitek-
ten Ferdinand Bobergs 
första verk. Boberg kom 
senare bland annat att rita 
slottet Waldermarsudde i 
Stockholm. På bottenplan 
finns en konsthall som 
visar konstutställningar 
september - maj. Varje 
sommar hålls dessutom en 
större utställning i huset, 
på webben kan du se 
vilket årets tema är.

I anslutning till Bergööska 
huset finns en stor järn-
vägsmodell över Halls-
bergs bangård i skala 1:87, 
som är en av de största i 
sitt slag. Där finns också 
en historisk utställning om 
järnvägen i Hallsberg.

BErGÖÖs 
Museum, konst och tåg





Östra Storgatan 5, Hallsberg
0582-68 53 35/37
www.hallsberg.se/bergoos

konsT oCH annan kulTur

www.orebrokonserthus.se
www.lansteatern.se
www.conventum.se
www.ohelganatt.se

TEaTEr oCH  musik
Kulturstaden Örebro

Örebro Konserthus är 
hemvist för Svenska 
Kammarorkstern som 
under ledning av Thomas 
Dausgaard tagit en tydlig 
plats på den internatio-
nella scenen och sedan 
2004 regelbundet turnerat 
i Europa, Japan och USA.

Förutom den klassiska 
genren hittar man allt ifrån 
rock och pop till barn- och 
ungdomsevenemang på 
programmet.

Till andra advent varje 
år hålls traditionsenligt 
julkonsert i Örebro, men 
det är inte vilken julkonsert 
som helst. O, Helga Natt är 
Sveriges största julkonsert 
utomhus och lockar ca 
30 000 personer varje år 
att bege sig till Stortorget 
mitt i Örebro för att sjunga 
med välkända artister.

Länsteatern Örebro huse-
rar på anrika Örebro Teater 
och spelar varje år över 
300 föreställningar. På den 
lite mindre Nya China ges 
gästspel, performances 
samt barn- och ungdoms-
föreställningar och på Hjal-
mar Bergmanteatern ges 
bland annat Riksteaterns 
turnerande föreställningar.

På Conventums Arenor 
kan du uppleva allt från 
rock och pop till musikaler, 
shower och mässor.



Läs mer om årets eve-
nemang i Örebro på  
www.visitorebro.se
Officiellt evenemangs-
kalendarium finns även 
på Nerikes Allehandas 
webbplats www. na.se/ 
guide/evenemang

Tips!

www.visithallsberg.se www.visitkumla.se

jeb
Anteckning
Ta bort och flytta upp konst på hög från sida  13

jeb
Anteckning
Ta bort
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Kvarntorp, Kumla
Information/guidad visning
019-58 80 00
www.visitkumla.se

Kvarntorpshögen är Sve-
riges märkligaste industri-
minne. Ja, det är faktiskt så 
udda så att det placerades 
på första plats i boken 
”Sveriges 100 märkligaste 
sevärdheter”. Den heta 
slagg som bildades när olja 
utvanns ur skiffer under 
Andra världskriget skapa-
de ett över 100 meter högt 
berg. Berget är numera ett 
populärt utflyktsmål och 
en annorlunda utställnings-
miljö för skulpturutställ-
ningen ”Konst på Hög”.

Den unika skulpturparken 
som är  belägen på toppen 
av högen, samlar verk av 
flera av landets främsta 
konstnärer, t ex Lars Vilks, 
Peter Johansson, Ulla 
Viotti och Lenny Clarhäll. 
Nästan varje år läggs yt-
terligare ett konstverk till 
samlingen, så även i år.

Kvarntorpshögen erbjuder 
dessutom en magnifik 
utsikt över Närkeslätten. 
Sedan invigningen 1998 
har över 350 000  perso-
ner besökt Konst på Hög, 

konsT pÅ HÖG 
Sveriges märkligaste sevärdhet

konsT pÅ HÖG

som redan från starten 
rönt stor medial uppmärk-
samhet, bland annat för 
det Hollywoodinspirerade 
konstverket ”JOHANS-
SON” av Peter Johansson.

Du når utställningen via 
bilväg, men varför inte 
passa på att kombinera 
kulturen med lite motion. 
Ett av konstverken är 
nämligen en trappa från 
slätten, med totalt 427 
steg upp mot toppen. 
Under vägen kan du pusta 
ut vid flera utsiktsplatser 
därifrån du har en fantas-
tisk utsikt.

Vintertid finns en skid-
backe på högen - ett an-
norlunda sätt att uppleva 
denna fascinerande konst.

Anta utmaningen att 
besegra trappan! 200 m 
lång, 427 trappsteg, 10 
varv på 5 timmar.
www.besegrattrappan.se






www.visitorebro.se/bo

Lyxig svit 
eller eget 

torp...

Tips!
De ges årligen en större 
konsert på högen men 
även andra evenemang. 
Du hittar dem på
www.visitkumla.se

jeb
Anteckning
Ta bort sida 13 men flytta upp Konst på hög och byt nedre bilden på träkonstverket som inte finns mer...



Boende
Behrn Hotell
+46 19-12 00 95

Best Western City Hotel
+46 19-601 42 00

Clarion Hotel Örebro
+46 19-670 67 00

Elite Stora Hotellet
+46 19-15 69 00

First Hotel Örebro
+46 19-611 73 00

Hotell Storgården
+46 19-12 02 00

Hotell Göta
+46 19-611 53 63

Good Morning Örebro
+46 19-17 07 07

Best Western Eurostop Örebro
+46 19-777 12 10

Scandic Hotel Grand
+46 19-767 43 00

Scandic Hotel Väst
+46 19-767 44 00

Livin’ STF Hotell & Vandrarhem
+46 19-31 02 40

Clarion Collection Hotell Borgen
+46 19-20 50 00

Gustavsviks camping
+46 19-19 69 61

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16

1 Rekommenderade öppettider
för butiker och gallerior i Örebro City
hittar du på www.cityorebro.com

Örebro i siffror
Antal invånare (31/12 2015)
Örebro  144 200
Kumla 21 154 
Hallsberg  15 509 
Lekeberg 7 492

Större arbetsgivare
Örebro kommun, Region Örebro län,
Statistiska Centralbyrån SCB, Örebro
Universitet, Universitetssjukhuset USÖ, 
Atlas Copco Rock Drills AB, Ericsson 
Malmbergs Elektriska, Polismyndigheten, 
Procordia Food , Nobina Sverige AB,
Suzuki Garphyttan AB, Ahlsell, DHL,
SJ, PostNord AB.

Shoppinggallerior Fakta
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2

3

1

13

15

2

3

4

56

7

14

10

12
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Krämaren
Drottninggatan 29
www.kramaren.se

Vågen
Våghustorget
www.vagengallerian.se

Oscar C
Köpmangatan 9

Utanför city, E20 mot Göteborg
Marieberg Galleria
Säljarevägen 1
www.marieberggalleria.se

3

1

4

2

Livin Station
+46 19-31 02 40

Hotell Hjalmar
+46 19-611 90 35

16

8

jeb
Anteckning
Ta bort alla prickar och sätt in en annons på MM eller Dressed nedanför.
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Sveriges största Badäventyr
välkommen till lost city

Äventyret är nära. Det väntar på dig i den täta djungeln, bland vattenfall, vågor  
och vilda forsar. Kom och utforska de mystiska ruinerna och kasta dig ut i några  

av Sveriges längsta och häftigaste vattenrutschbanor.

www.lostcity.se




