Ett eldorado för fiske, friluftsliv och jakt – NÄRA
• Hemsida – www.algmark.nu – www.algmark.se – www.älgmark.se –
www.algmark.com – www.algmark.info...
• Naturligtvis – besöksmål på Grimsö om djur, natur & människa.
• I Kungajaktens fotspår – besöksmål i Björsjö med bilder och miljöer
kring hundra års kungajakter.
• Skyttesimulator – hagel och kula för proffs och amatörer i Björsjö.
• Flugfiskespön – 40 kompletta spön finns att hyra.
• Strövtågsfoldrar – presenterar 17 olika byar i ord och bild med kartor. Alla finns på hemsidan för läsning och utskrift.
• Gränslandet – Dubbel-CD & kassetter med en natur- och kulturguide
att lyssna till för egna resor över Norrlandsgränsen i tre län. Texten
finns för utskrift på hemsidan.
• Naturstigar – Klotsjörundan och Himlastigen i Malingsbo har nya
skyltar.
• Skogsbrukets cykel – presenteras på hemsidan.
• Upptäck naturen – 87 naturreservat, leder och markerade stigar
finns skyltat i Kloten och Malingsbo och på hemsidan.
• Malingsbo-Klotenrundan – sevärdheter utmed låglandsledens 45 km
finns i folder och presenteras på hemsidan.
• Bortom Allfarvägen – CD-spel & bok om historia, djur & natur.

• Strandfynd vid Yoldiahavet – tonsatt bildspel i ord och bild presenterar områdets natur utmed högsta kusten-linjen under ett helt år.

Älgmark Malingsbo-Kloten är ett nätverk för besöksnäringen i Bergslagen.
Denna folder är delfinansierad av EUs Regionala Fond, Mål 2 Norra via Smedjebackens kommun.

Älgmark Malingsbo-Kloten ek.för.
Norra Bisen 35, 777 93 Söderbärke. E-post: algmark@telia.com
www.algmark.se
Foto: Jan-Olov Schröder

www.algmark.se

Skyttesimulator i Björsjö

Björsjö intresseförening
Boka gärna vår nyrustade Bagarstuga mitt i byn. Vi visar och berättar hur
bakningen går till, men var beredd att börja elda i arla morgonstund! Föreningen ordnar regelbundet aktiviteter och håller i traditionella festligheter i
bygden, antingen på Janvallen, eller i Bystugan och på hyttbacken dit alla
är välkomna!
Björsjö byalag
Göran Gunnarsson
Kolhusvägen 28, Björsjö
771 90 Ludvika
0240-30046, 070-2038620
gunnarsson_goran@bredband.net

Träna upp dina färdigheter i hagel- och kulskytte. Eller skjut in
din egen bössa till jakten. Du kan välja naturtrogna skjutscener
för jakt eller lerduveskytte. Ställ in exakt den typ av skott du vill
träna på. Genom att målens startposition, hastighet och riktning
kan ändras är det möjligt.
Kom hit med jaktlaget, företaget eller jägarexamenskursen för en
stunds träning eller avkoppling.
Information och bokning hos oss och
Björsjö Jakt- & Sportskytteklubb
Kicki Olofsson, 0240-33001
algmark@telia.com

Malingsbo Idrottsförening
Vi äger och driver Malingsbo danspaviljong som hyrs ut till företag, föreningar och privatpersoner för bröllop, danser och födelsedagsfester med
mera.
Malingsbo Idrottsförening
Christer Ställberg
Norra Bisen 35
777 93 Söderbärke
0240-350 25, 010-2000655
chstallberg@telia.com

Älgmark Malingsbo-Kloten – Nätverket som hjälper dig att hitta

Gärdsjöbo Bystuga
Liten bystuga med gammeldags charm som sommartid – maj till september
– hyrs ut för boende. Du hämtar själv ditt vatten i en brunn på gårdstunet
och från utedasset har Du en underbar utsikt över norra delen på Malingsbosjön.
www.sodradalarna.se/Stugor/4036.htm

VISSTE DU ATT:
• På mossen vid Sandtjärn kan du se orren spela, från bilen!
• Treöresvägen fick sitt namn av arbetarnas dåliga lön.
• När patron Heijkensköld på Grimsö for bort tog han med eget smör.
• Kungen har haft rätt att jaga här i över hundra år.
• De svedjande finnarna lockades av sex års skattebefrielse för att bebygga
ödemarkerna.
• När Ångloket Klotgeta stånkade sig upp mot Kloten hände det att konduktören tog en lingonplockarpaus.
• Timmertransporterna i åsystemen har gjort det svårare för bäcköringen
att finna lugna boställen.
• När alla enbär är mogna är alla hustrur trogna – sägs det i folktron.
• Tranbär som inte frusit på mossen kan frysas före tillagning hemma.
• När björken slutat växa vänder sig toppskotten nedåt.
• Aspen slår ut sina löv utan klorofyll och är därför bruna först.
• Lasse-Maja föddes och växte upp i Ramsbergs församling.
• Elsa Beskow sägs ha inspirerats till Tomtebobarnen när hon gästade
Ramsberg.
• Fårtickan är en utmärkt svamp i en stuvning, den tar åt sig smak av
andra svampar.
• Att separat smörsteka varje svampsort för sig är en läckerhet.
• Bok växer normalt inte här, men finns planterad och föryngras själv att
växa som buskar i skogen runt Kloten.

Naturupplevelser

Sveaskog är en stor markägare i Malingsbo-Kloten. Här kan Du uppleva
naturen genom att jaga, fiska, vandra eller paddla på utmärkta leder.
Sveaskog tillhandahåller:
Hyrsjöar – Kortfiskeområden – Kortjaktsområden
Vandrings- och kanotleder
Sveaskog is able to serve you with hunting and fishing.
Tours on foot or with canoes in the wilderness are also available.
Gå in på Sveaskogs hemsida www.sveaskog.se eller ring 070-293 93 32

Ulla Carlsson, Bergslagsguide

Naturarvskompaniet

Turförslag eller organiserad rundtur – upplev historiens spår i natur och
kultur; gruvor, hyttor och hamrar, men också konstnärer/gallerier, hantverkare, restauranger och kaféer.
Halvdags- till veckoprogram för grupper i området Ludvika, Smedjebacken,
Skinnskatteberg/Riddarhyttan, Fagersta/Ängelsberg och Norberg - med
eller utan medföljande guide.
Ordnar även alternativa program för medföljande familjemedlemmar vid
affärsbesök. Språk: svenska, engelska, franska, lite tyska.

Följ med och titta på bävrar som simmar längs slingrande vattendrag. Se
älgen som majestätiskt stiger fram ur den djupa skogen. Upplev gemenskapen runt lägerelden och hitta lugnet bland de kuperade bergen.
Naturupplevelserna i naturreservatet Malingsbo-Kloten är många.
Åretrunt-äventyr i vildmarken:
• Uthyrning av kanoter, kajaker, cyklar och långfärdsskridskor
• Bäver- och älgsafarin
• Äventyrstävlingar
• Kanot, cykel, vandring, skridsko och skidturer

Ulla Carlsson, Bergslagsguide
Norra Sången, Malingsbo
777 93 Söderbärke
0240-351 42, 076-814 17 96
ulla.carlsson@gamma.telenordia.se

Naturarvskompaniet
Mikael Nilsson
Handelsbobacken 2
Kloten
714 91 Kopparberg
0580-31007, 070-2551984
Mikael.Nilsson@naturarvskompaniet.se
www.naturarvskompaniet.se

CH:s Guide & Alltjänst
Jag utför åt företag och privatpersoner:

Gärdsjöbo Jordbruk & Turism
•
•
•

Ekologiskt jordbruk med växtodling och köttdjur.
www.dalamat.se
Stuguthyrning med en stor (13 bäddar) och en mindre (6 bäddar)
stuga.
www.sodradalarna.se/Stugor/4041.htm
Mobil Gårdsbutik – WillGott – där vi på marknader och vid andra aktiviteter säljer varor från producenter i närområdet.
www.willgott.se
Gärdsjöbo jordbruk och turism
Ing-Mari Persson
Gärdsjöbo 10, 777 93 Söderbärke
0240-320 45, 070-662 07 06
ing-mari.persson@smedjebacken.mail.telia.com

Guide
Bär- och svampplockning
Fiske
Älg
Naturupplevelser

Alltjänst
Gräsklippning
Trädfällning
Sly- och gräsröjning
Snöröjning
Fritidshusövervakning
Christer Ställberg
Norra Bisen 35
777 93 Söderbärke
0240-350 25, 010-2000655
chstallberg@telia.com

Malingsbo Pensionat och Konferens

Sörbygården JMJ

Här kan du bo och äta gott.
21 bäddar i trevliga rum.
Catering för fest och bröllop.
Julbord – Sommarcafé.
Försäljning av fiskekort.

Traditionella bruksföremål i trä, såsom kåsor, tråg och räfsor. Egendesignade ateljésydda kläder i naturmaterial, även växtfärgade, unika plagg sys
upp. Leksaker och smycken i trä, metall och textil. Uthyrning av vikingaoch medeltida kläder. Vikingatält sys på beställning.
Ring gärna före besök för vägbeskrivning och öppettider. For information call.
Malingsbo Pensionat & Konferens
Lotta Eriksson
Dunderbergsvägen 15
777 93 Söderbärke
0240-35155
lottaeriksson63@hotmail.com
www.malingsbo.com

Sörbygården
Annika Lönnström &
Mikael Johansson
Tolvsboberg, 771 90 Ludvika
0240-300 18. 070-243 36 08
mikael.johansson@ludvika.mail.telia.com

Ludvika Frisk- & Språkvård

– det lilla företaget med de stora möjligheterna*

MIGA – Din guideförmedlare
Jag kan ge Dig en upplevelse som består. Bestäm Du var så ordnar jag resten. Jag har många kunniga och kvalificerade guider i min stab som har
kunskapen om platsen, miljön och personen och klarar av att förmedla
denna information på ett flertal språk.
Varför inte en trivsam promenad på Schisshyttans vandringsled med en
härlig avslutande varm kopp choklad?
En stillsam och rogivande stund bland drakar och sägner på Flogberget,
med en härlig kräftlasagne som knorr.
Eller kliv på en båt och hör ångans kraft och möjligheter.
Kom och upplev Vanbos spännande historia, vad sägs om en likkällare, en
mässten och en silverskatt?
MiGA
Mi Abrahamsson, Kyrkogatan 49E
777 30 Smedjebacken
0240-713 33, 070-790 41 56
info@miga.se

Hitta ditt rätta jag!
I dagens stressade värld behöver vi alla få
slappna av i lugn och ro och gå ner i varv.
Här kan du genom akupressurbehandling,
avslappningsmassage, medicinsk Qi Gong,
stresshantering eller mental träning uppleva naturens läkande harmoni, ensam eller
tillsammans med andra.
Find your true self!
Dich selbst wiederfinden!
Acupressure, Qi Gong, Stress Coping
* även språkkurser, översättning, guide,
natur- och kulturturism / language courses, translations, guide, nature and cultural tourism.
Ludvika Frisk- & Språkvård
Birgitta Lindqvist
Johan Pers väg 10, 771 90 Ludvika
0240-285 48, 070-601 6699
frisk.sprakvard@ludvika.mail.telia.com

Med kassetterna/CD-skivorna GRÄNSLANDET får du guidning genom en del av Malingsbo-Klotenområdet.
Texten finns också att hämta på vår hemsida.
Älgmark Malingsbo-Kloten – Nätverket som hjälper dig att hitta. Vi består av ett 40-tal medlemmar och erbjuder allt ifrån boende i slott eller koja, med
aktiviteter för gamla och unga, för våghalsar och lite lugnare handikappvänliga aktiviteter. Här samlas entreprenörer, byalag och lokalbefolkning för att göra
just ditt möte med Bergslagen oförglömligt. I foldern möter du ett litet urval av nätverkets medlemmar, fler finns på www.algmark.se
I Bergslagen är du NÄRA – Natur, Äkta, Rariteter, Aktuellt
Nära möten, nära ensamhet, nära naturen, nära historien, nära framtiden
Malingsbo-Kloten är ett spännande naturreservat mitt emellan Örebro, Falun och Västerås, två timmars färd från Stockholm.

www.algmark.se

