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www.kilsbergskanten.se 

Mellan Värmland och Närke skapar 
Kilsbergen ett spännande och givande 
gränsland där allt kan hända. Vid Kils-
bergskanten möts slättbygd och bergs-
bygd, storskalighet och mång sysslighet, 
vardag och fantasi, bebyggelse och tyst 
natur, kultur och det vilda. Här bor 
och arbetar kreativa, drivna, envetna 
och säregna skogsfolk.

Dessa kontraster skapar en givande 
drivnäring för folk, föreningar och 
företag i bygden och i kontrastrika 
möten skapas förståelse och inspira-
tion. Här kan man leva och verka med 
respekt för och i samklang med natur, 
kultur och djur på landsbygden.

I KILSBERGSKANTEN KAN ALLT HÄNDA

= fika

= mat

SYMBOLER I HÄFTET

= parkering

= toalett

= övernattning

= verksamhet   
 året runt

= cykelkarta

= info



3

UPPLEV KILSBERGSKANTEN

VERKSAMHET ÅRET RUNT 

Se var de öppna husen är på kartan 
och vilka hållpunkter med fasta tider 
som finns på mittuppslaget, s. 8 -9!

Kommer du utifrån och vill övernatta? 
Titta efter denna symbol och 
på www.kilsbergs kanten.se för mer 
informat ion!

Ta cykeln och ge dig in i Kilsbergskant-
en på upp levelser. Möjlighet finns att 
hyra cykel, se hemsidan. Cykelkarta 
kan hämtas på alla ställen med denna 
symbol: 

Under Upplev Kilsbergskanten 16-17 
augusti 2014 kan du få en inblick i 
denna fina miljö.

Från Dormen i syd till Klunkhyttan 
i norr finns det något att uppleva för 
alla smaker och intressen. Klockan 
11–17 (se varje punkt för eventuella 
avvikande tider) har företag, förening-
ar och privatpersoner öppna hus och 
gröna rum. Kilsbergskantens fina natur 
och kulturhistoriska miljö följer dig på 
resan oavsett vilka besöksmål du väljer 
att ta del av. 

LOTTERI 

Cykelbild

KILSBERGSKANTENS 
Häftet du håller i handen är även Kils-
bergskantens företags- & förenings-
katalog. Många företag har verksamhet 
året runt. Titta efter symbolen

På sista sidan hittar du infomation om 
föreningens idé och verksamhet.

Många av årets deltagare har skänkt 
riktigt fina och spännande vinster till 
Kilsbergskantens första lotteri. 

Lotterna börjar säljas under sommar-
en. Håll utkik på hemsidan där du 
även kommer att kunna se vinsterna 
och var du kan köpa lotter.  

Dragning av vinster sker veckan efter 
Upplevelsehelgen.



KLUNKHYTTAN
MASMÄSTARSTUGAN ÖPPEN
Masmästarstugan öppen med servering av kaffe och våfflor. 
Klockan 14 båda dagarna berättar Thomas Kullberg om sjönära 
bebyggelse och restaurering av vattendrag.

Västernärkes Hembygdsförening, Sören Klingnéus
070-612 34 72
vhf@vasternarke.se
www.vasternarke.se 

LEKHYTTAN 
KILSBERGSKANTENS NAV 
Lokala krafter som skapar konst, hantverk 
och upplevelser ger dig en smak av Kils-
bergskantens kreativitet. Läs mer under re-
spektive punkt nedan.

GPS-koordinater: 59.252770872405016 / 
14.81976234597164

KOLBULLAR MED FLÄSK
Stek en kolbulle med fläsk över öppen eld,och bli mätt och 
belåten på gammeldags vis. 70 kr/pers inkl.dryck. Har vi tur blir 
det musik till maten.

Föreningen Kilsbergskanten, Hans Olsson 
070-508 06 08
info@kilsbergskanten.se
www.kilsbergskanten.se

GRÄNSLÖS ULL
Ullens egenskaper och uttrycksformer är gränslösa! Formba r, 
färgbar, återbrukbar, nedbrytbar, värmande, svalkande, vatten-
avvisande, isolerande, ljuddämpande, svårantändlig, själv ren-
görande, vacker m.m.

Åsa Edberger Benallal
073-033 12 22
asaedberger@telia.com
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FOTOUTSTÄLLNING
Per Arneborn visar fotografier på vilda djur och natur i Närke.

Per Arneborn
per.arneborn@tele2.se.

FOTOUTSTÄLLNING 
Fotografier med naturen som inspirationskälla.

Daniel Alsarve 
070-719 86 75
daniel.alsarve@hotmail.se

HEMSLÖJD/TEXTIL
Försäljning av hemsydda textiler. Grytlappar, förkläden, hand-
dukar, kuddar m.m.

Britt Larsson
0585-204 65
britt.larsson45@outlook.com

FOTON FRÅN KILSBERGSKANTEN
Egna foton tagna vid Kilsbergskanten med omnejd.

Thomas Kullberg
019-29 22 67

ASTAS ULLRIKE
Ekologiska kläder av skönaste merinoull i glada färger till hela 
familjen. Passar lika bra vinter, vår som höst, men även svala 
sommardagar. Kläderna visas på ett lekfullt sätt sön. kl. 11.30.

Astas ullrike
Besöksadress:
Dormen Bäcklunda 160
71694 Mullhyttan
Boka besök,
076-134 63 63
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HEMLAGAD MAT OCH GOTT FIKABRÖD
Vi serverar mat lagad från grunden och du kan välja 
mellan dagens lunch eller á la carte. Fin salladsbuffé 
ingår till all mat. Goda smörgåsar eller fika. Fullständ-
iga rättigheter.

Lekhyttans Kök & Kiosk
Tiina Johansson/Gunilla Karlsson
019-29 20 20
info@lekhyttekiosken.se
www.lekhyttekiosken.se

HALLAGÅRDEN 
Café i magnifik miljö med nybakat bröd och nybrygg t kaffe. På 
gården finns även butik med ullvaror från egen produktion. Vi 
har rumsuthyrning och en museal del. Arrangerar temadagar, 
kurser och utställningar.

Hallagården Lekhyttan
019-29 20 92
www.hallagarden.nu
ordinarie öppettider: se hemsidan.

NORRA VISSBODA
TAPETSERARVERKSTAD
Kom och titta in i en tapetserarverkstad. Se hur man jobbar 
med traditionella tekniker och material. Under helgen 
pågår en kurs där du kan se när eleverna arbetar med 
sina objekt.

Hedvig Klär Om Möbler
073-310 02 18
hedvig.mott@telia.com 
www.hedvigklarommobler.se
ordinarie öppettider: enligt överenskommelse

RIBBOHYTTAN
RIBBODA LEKSAKSFABRIK
I den gamla Leksaksfabrikens finns ett litet museum med bilder 
och leksaker från fabrikens historia 1930-1970. Bildvisning och 
berättelse söndag kl. 12.00.

9

10

11

12



7

Anne Gro Egeberg 
070-480 65 66
GPS: 59.21489158098997 / 
14.74593033914789

RIBBODAFIKET
Hembakat, rawfoodbollar, ginger ale och 
andra härligheter. Fika i rustik miljö omgiven av konstnärlig in-
stallation.

Olivia Egeberg
egebergolivia@gmail.com

KØBENHAVN I RIBBOHYTTAN
Martin, smedlärling från “det Kongelige Teater”, har utomhus-
smedja och visar egen produktion ackompanjerad av en gamma l 
dansk som sjunger sitt hemlands sånger.

Martin Lorentzen
lorentzen113@gmail.com

VEKHYTTAN
HÅLLBAR INREDNING OCH BYGGNATION
Kunniga företagare från när och fjärran ger råd och inspiration 
om hållbar byggnation, inredning och odling. 

VAR MED OCH KOKA SLAMFÄRG
Prova på att tillreda och måla med traditionella färgtyper som 
t.ex. slamfärg, limfärg, linoljefärg och äggoljetempera! Vi gör 
färgerna av jordpigment eller Färg i påse och olika bindemede l. 
Upplev likheter och skillnader! I butiken finns färg och till-
behör samt utvalda produkter för hemmet och huset. Läs mer 
på avjord.se!

Av jord AB
0585-241 37
070-552 41 37
info@avjord.se
www.avjord.se
www.facebook.com/avjord
Ordinarie öppettider: Nätbutik. Besök efter överenskommels e
GPS-koordinater: 59.19310/14.76426

13

14

15-19

15

av  ord
n a t u r e n s     e g n a  f ä r g e r



8

24

21

23

25

F

Lördag 16/8

1000 • Yoga på Lekbergsbro (30)

1100 • Vandring i fårhagen Vekhyttan (16)
• Visning av Hidinge g:a kyrkas altartavla 

(31)

1130 • Sång och musik Navet (2)

1400 • Drama om Hidinge g:a kyrkas historia (31)
• Info om sjönära bebyggelse och 

restaurering av vattendrag (1)

1500 • Vandring i fårhagen Vekhyttan (16)

1600 • Eva Ahremalm underhåller (20)

1700 • Visning  av Hidinge nya kyrka (27)

1800 • Musik vid helgsmål (27)

Söndag 16/8

1000 • Yoga på Lekbergsbro (30)
• Högmässa i Kvistbro kyrka (26)

1100 • Vandring i fårhagen Vekhyttan (16)

1130 • Drama om Hidinge g:a kyrkas historia (31)
• Lekfull visning av ekologiska yllekläder 

Navet(8)

1200 • Bilder och berättelser i Ribbohyttan (12)

1330 • Visning av Hidinge g:a kyrkas altartavla 
(31)

1400 • Info om sjönära bebyggelse och 
restaurering av vattendrag (1)

1500 • Vandring i fårhagen Vekhyttan (16)
• Visning av Hidinge nya kyrka & tornet 

(27)
• Musikcafé i Tryggeboda (21)

1600 • Eva Ahremalm underhåller (20)

1800 • ”Hela kyrkan sjunger” (27)

22
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EKOMAT
Njut av ekomat vid den porlande ån; 90 kr (50 kr för barn). 
Vandring i fårhagen med Rolf, kl. 11.00 & 15.00, inkl. fikakorg; 
50 kr. Vi berättar om skogsodling, se tider m.m. på avjord.se!

Av jord AB
0585-241 37
070-552 41 37
info@avjord.se
www.avjord.se
www.facebook.com/avjord
Ordinarie öppettider: Nätbutik och 
besök enligt överenskommelse.
GPS-koordinater: 59.19310/14.76426

FÖNSTERRENOVERING
Jag visar hur man tar bort gammalt kitt, skär och lägger i mun-
blåst glas och lägger på nytt linojekitt. Jag beskriver skillnader 
mellan floatglas, valsat och munblåst glas.

Kvistbro Träverkstad 
Eleanor Heinonen
070-212 32 01
ellis@kvistbrotraverkstad.se
www.kvistbrotraverkstad.se

HAMPA - HÄLSOSAMT INNAN OCH UTAN
Det vi stoppar i oss och det vi omger oss av speglar hur vi och 
miljön mår. Hampa har visat sig vara ett hälsosamt val i både 
kost och bygge - kom och lär dig mer om denna värdefulla 
resurs!

Dalarö Hampa & Miljö AB
Mari Elfving
070-919 95 59
info@hampvaruhuset.se
www.hampvaruhuset.se
ordinarie öppettider: nätbutik.
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KVALITETSPENSLAR FRÅN GNESTA
Vi visar våra handgjorda kvalitetspenslar av naturborst för alla 
måleritekniker och färgtyper, kom, känn skillnaden på penslar!

GnestaPenseln AB
Söderby Udde
646 91 Gnesta
0158-313 70
070-543 98 89
0158-314 70
penslar@gnestapenseln.se
www.gnestapenseln.se
GPS-koordinater: 59.19310/14.76426

CAFÉ SOM INGET ANNAT
Här kan du njuta läckra bakverk och väl-
smakande mat. Hemlagat och ekologiskt, 
skapat med omtanke och lekfullhet. Där-
till loppis, försäljning av diktkort och 
under hållning kl.16.00 lörd o sönd.

Eva Ahremalm
Vekhyttans Gamla Skola
073-183 10 16
info@evaahremalm.se
www.evaahremalm.se

TRYGGEBODA
MUSIKCAFÉ I TRYGGEBODA
Söndagen den 17 augusti kl 15:00 i FTGs Bygdegård i Trygge-
boda. Sommarmusik med Knutssons kapell och Lennart 
Axelsso n på trumpet. I pausen serveras kaffe med tårtbuffé.

FTGs Byalag
Ulla och Ingalill
0585-450 25 / 0585-450 24
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MULLHYTTAN
ÖPPET HUS
Böcker, hantverk, konst, Nya pocket, lokala författare, begagna-
de böcker och antikvariatslitteratur. Konstutställning i källar-
galleriet.Turistserviceplats.

Ateljé Mjölkboa
Måna N. Berger
070-328 87 39
www.mjolkboa.dinstudio.se

ÅTERBRUK & DESIGN
Gammalt och nytt, knåpat och sytt. I trivsam miljö kan du 
handl a eller fika t.ex. kaffe & hembakat bröd eller glass. 25/6-
17/8 öppet onsd-sönd 11-18. ordinarie öppettider se: www.
fyrasystrar.se

Fyra systrar
Elisabet Söder
076-815 00 97 
elisabet@fyrasystrar.se
www.fyrasystrar.se 
www.facebook.se/fyrasystrar

BÄCKLUNDA/BÄCKATORP
STENUGNSBAKAD PIZZA & HANTVERK
Kom och slå er ner i vår bakstuga eller i det vackra lusthuset 
och njut av vår populära stenugnsbakade pizza, hembakade 
kak or eller fynda bland nyskapande återbruk med vackra kak-
fat, handgjutna betongfat, papperskonst m.m. I år har vi även 
efterättspizza!

Ida Mangsbo
Larssons gamla affär, Bäcklunda
0585-431 29
i_mangsbo@hotmail.com
GPS-koordinater: 59.130841/14.647007

22
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HANTVERKSTORPET – KURS & HEMSLÖJD
Försäljning av egenproducerat hantverk. Demonstration av gam-
la textila tekniker med möjlighet att prova på. Kursinformatio n.

Ulla-Britt Sätter
Hantverkstorpet Bäckatorp
070-722 79 10
ullabrittsatter@hotmail.com
www.hantverkstorpet.se

KVISTBRO
BESÖK KVISTBRO KYRKA
Lördag 12-16. Visning vid förfrågan. Söndag högmässa kl. 10.00

Knista församling, Svenska kyrkan 
knista.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/knista

HIDINGE/SKÄRMARTORP
HIDINGE NYA KYRKA FÖR ALLA ÅLDRAR
Lör & sön 10-18. Kaffeservering. Barnhörna. Lörd visning 17.00 
övrig tid vid förfrågan. Musik vid helgsmål 18.00

Sönd visning av kyrkan & tornet 15.00 övrig tid vid förfrågan. 
Musikgudstjänst “Hela kyrkan sjunger” 18.00. På söndagen 
finns Nordsvenska brukshästarna Sigrid o Frippe vid kyrkan.

Knista församling, Svenska kyrkan 
knista.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/knista
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HAMMARVERKET
Trädgårdsplanering/design, rådgivning, träd- landskapsvård 
m.m. Under upplevelsehelgen; Provsmaka växtsafter. Se till-
verkning av trådslöjd/luffarslöjd. Fina änglar m.m. finns i 
handelsboden!

Hammarverket
Stina Hammar; landskapsingenjör, naturbrukslärare, 
trädgårdsmästare
Pierre Hammar; finsnickare
070-317 70 39
hammar@hammarverket.se 
Ordinarie öppettider och aktuell info: 
www.hammarverket.se
Följ oss på blogg och Facebook!

FÖRENINGEN TYSSLINGE FÖRETAGARE 
Vi verkar för att göra områdets företag och föreningar synliga 
och för att skapa en gemensam plattform, genom nätverk och 
samverkan. Hämta gärna en företagarkatalog - nytryck 2014!

Tysslinge företagare 
Folkets Hus Vintrosa
Höglundav. 4-6, 719 30 Vintrosa
www.tysslingeforetagare.se
Vi finns på Facebook!

LEKEBERGSBRO
Yoga, terapi & musik, ayurvedisk läkekonst samt Vedic Art 
Kl.10: Yogapass för energi och kreativitet
Kl. 12-16: Utställning av Vedic Art, 
sånger vid elden och förfriskningar
Varmt Välkommen

Björn Vidinghoff
019-29 11 24, 073-142 44 56, 
bjorn.vidinghof@telia.com
Kickie Vidinghoff
019-29 11 24, 073-963 70 90
kickie.vidinghoff@telia.com
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HIDINGE GAMLA KYRKA DÅ OCH NU
Lörd & sönd 10.00-17.45. Visning av altartavlan lörd 11.00 
& sönd 13.30. Drama om kyrkans historia lör 14.00 & sönd 
11.30. Övrig tid visning vid förfrågan.

Knista församling, Svenska kyrkan 
knista.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/knista

LANNA/VINTROSA
BOKHANDEL, INREDNING OCH PRESENTER
Kvalitetschoklad, bokhandel och loppis. Inrednings- och 
present artiklar. Om Café-verksamheten är klar för uppstart så 
blir det även servering.

Lanna Bokhandel AB
Lanna 23, 71993 Vintrosa
“Lanna Centrum” 
019-29 10 30
maritha.rostlund@hotmail.com

TANT GRÖN OCH HELA HÄRLIGHETEN
Välkommen till Tant Grön! Handelsträdgården, växhuset, den 
gröna butiken och caféet är fyllt med godsaker för alla sinnen! 
Strosa runt, njut och hälsa på gårdens får. En mysig utflykt året 
runt för hela familjen! 

Tant Grön
Fårahagen 320
719 32 Vintrosa
019-29 48 48
www.tant-gron.nu

TACK ALLA BESÖKARE OCH MEDVERKANDE 
FÖR ERT DELTAGANDE!
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FÖRENINGEN KILSBERGSKANTEN
Vi vill utveckla bygden vi bor och verkar i för att stärka 
samman hållningen och få fler att upptäcka vår närmiljö. Vi 
vill att våra företag ska bredda sin marknad genom samverkan 
samt stimulera till nya företag. Vi vill slå vakt om ett varsamt 
och uthålligt nyttjande av Kilsbergskantens natur.

AKTIVITETER
Kilsbergskantens nav. Föreningen är numera ägare av Lekhytt-
ans gamla skola, en fin men nergången gammal skolbyggnad. 
Målet är att få en väl fungerande bygdegård som utgör Kils-
bergkantens nav. Vi kallar det Navet. Vi restaurerar byggnaden 
med ideella krafter i social gemenskap; en spännande och ut-
manande resa. Arbetstillfällen finns i almanackan på hemsidan. 
Här är utställning under Upplev Kilsbergskanten, punkt 2-8 
och kulturella events, gästabud, pub, musik och dans under 
hela året.

Hässjefest en lördag i juli (se hemsidan, väderberoende). Hö 
dras ihop med häst och hässjas på gammaldags vis i gemytlig 
arbetsgemenskap. Fika och lunch under dagen och vi avslutar 
med en riktig bondmåltid.

Vandring och cykling på Bergslagsleden och inåt Kilsbergen. 
Guidning och service från lokala entreprenörer. Frukost, lunch, 
middag, upplevelse och övernattning. Låter det lockande? Håll 
utkik på hemsidan!

Bio i Ribbohyttans leksaksfabrik. Här visas nya och gamla film-
er för föreningens medlemmar. Fika, diskussion och gemen-
skap. Bli medlem och du kan se film gratis!

Detaljerad info om alla aktiviteter finns på: 
www.kilsbergskanten.se


