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Ludvika Gammelgård med Gruvmuseum: 
Gammelgården, Gruvmuseet och Mineral- 
museet. (16) 
11.00-16.00 servering, 09.00-16.00 museerna 
Öppet till museisamlingarna. Kaniner, får och höns. 
Lekbod med käpphästar, kubbspel, styltor med mera. 
Servering. Själv-guide för gammelgården och gruvmuseet 
finns att få i serveringen.

Hallstahammar gästhamn. Borgåsunds hamn: 
Åk med träbåten Oden (61)
09.15-11.50
Från Hallstahammars gästhamn till Borgåsund. Kaffe/te 
och räksmörgås ingår i priset och under resan får du höra 
om kanalen och historiska platser som passeras. Boka via 
www.lakesideadventures.se.

Lokmuseet i Grängesberg (10) 
10.00-16.00
Öppet i detta spännande museum, med lokstall, lok, 
vagnar och allehanda ting som hör järnvägshistoren till. 
80:- för vuxna och 40:- för barn i inträde.

Grängesbergs gruvområde: 
Gruvcentrum Mojsen (11)
10.00-16.00
Mitt i Grängesbergs gruvområde, är gruvarbetarnas tidig-
are personalmatsal, nu museum. Öppet med utställning-
ar, 50:-, barn under 15 år gratis. Utställningar: Konflikten i 
Stripa, Strejken i malmfälten 1969 – 1970, Edward Mattson, 
från guldgrävare till gruvordförande.

Grängesbergs gruvområde: 
Disponentparken (11) 
10.00–16.00
Växthusen är öppna i Disponentparken.

Västanfors hembygdsområde: 
Kaffestugan och handelsboden (37) 
10.00–17.00
Även Runemuseet och den gammaldags skolan är öppna. 
Leksaker utanför ”skolan” för barnen.

Kyrkogatan, hamn & hembygdsgård, Smedjebacken: 
Lokstallet (21) 
10.30–16.00
En liten kartutställning, samt lok och en modell av en 
stånggång.

Uttersbergs bruksmiljö: 
Galleri Astley  (55)
11.00-17.00
Här kan du vandra i skulpturparken med cirka 70 verk 
och i Tekla av Dex bildpark (alltid öppen). Konstmuseum, 
designbutik och café. Del av www.konstrumbergslagen.se

Ängelsbergs stationssamhälle: 
Galleri Ängelsbergs brukshandel/ 
besökscentrum Ängelsberg, Nya Serveringen 
och Café Furutorp (43) 
10.30 – 17.00, 11.30 – 17.00.
Skulpturparkenöppen för besök på egen hand dygnet runt.

Skattlösberg med Luossastugan: 
Den sjungande guiden (3)
11.00, 13.00, 15.00.
Idag guidar och sjunger Jimmy Tingstedt om Dan Anders-
sons liv och diktning. Promenaden från parkeringen till 
Luossastugan tar ca 15 minuter. Entré 120:-.

Nya Lapphyttan och Hembygdsgården Karlberg: 
Nya Lapphyttan (27)
11.00-16.00
Öppet i Nya Lapphyttan och Besökscentrum med 
utställningar. 

Hammarbacken: 
Våffelbruket  (15)
11.00-17.00
Öppet för sommarfika. 

Söderbärke kyrkby & hembygdsgård  (23)
11.00-17.00
Söderbärke hembygdsgård, caféet och 
bergsmansgården, liksom hantverksboden, är öppna.

Västerkvarn med kvarnmuseum: 
Café (65)
11.00-20.00
Fiket i den gamla kvarnen är öppet.

Färna bruksmiljö. (53)
11.00-17.00 Herrgårdsboden öppen 
11.30–13.00 Lunch 
14.30–16.30 Herrgårdsfika 
17.30– trerätters middag
Vällagad mat av lokala råvaror och från prisbelönt kök.
OBS! Boka på 0222-281 90/bokning@farnaherrgard.se. 
Vandra runt området och besök Mausoleet, gå runt sjön 
och i den vackra parken, barnen kan leka i Teknikparken.

Oljeön: 
Världens äldsta bevarade oljeraffinaderi (39)
11.45, 14.00
Guidning på Oljeön, båttur med Petrolia från bryggan 
nedanför stationshuset i Ängelsberg.100:-/person, inklus-
ive färjetur. Barn under 15 år och i vuxens sällskap, gratis. 
Max 3 barn/vuxen.

Hallstahammar gästhamn. Borgåsunds hamn: 
Åk med träbåten Oden (61)
12.00-15.20
Från Borgåsund till Hallstahammars gästhamn. Kaffe/te 
och räksmörgås ingår i priset och under resan får du höra 
om kanalen och historiska platser som passeras. Boka via 
www.lakesideadventures.se.

Strömsholms slott (66)
12.00-16.00
Öppet i samband med guidade visningar kl. 12.00, 13.00 
och 14.00 på svenska och kl. 15.00 på engelska.

Skantzen:  
Kanalmuseet på Skantzen (63)
12.00-17.00
Berättelsen om hur Strömsholms kanal byggdes på 
1700-talet finns, är öppet. Skantzens kanalcafé öppet 
11.00 – 16.00.

TISDAG 5 JULI
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FORTS. TISDAG 5 JULI

Stora Hagen (12)
13.00-16.00
Öppet i de två lägenheterna, den ena möblerad som från 
1898 och den andra 1963. På bottenvåningen finns även 
ett minnesrum för Bernhard Eriksson, gruvarbetaren som 
blev riksdagsman, minister och landshövding.

Karmansbo bruksmiljö: 
Karmansbo – årets arbetslivsmuseum (57)
13.00-17.00
Guider finns på plats i smedjan och brukslägenheten. Fika 
finns i kolhuset.

Dunshammars blästerugnar: 
Dunshammarmuseet (42)
Dygnet runt.
Besök platsen och det fina lilla museet på egen hand.

Strömsholms kanal: 
Slussning (68)
Se tidtabell www.stromsholmskanal.se.
Med eller utan båt är det spännande och fascinerande 
att uppleva eller se en slussning. Hela sommaren slussas 
båtar upp- och nedströms denna 226-åriga kanal med 
dess 26 slussar. Åk båt på den, eller färdas längs den – ta 
med picknickkorgen och kameran och sitt vid någon av de 
vackra slussmiljöerna.


