Upplev

Järnboås

bygden

Järnboås är belägen cirka
två mil norr om Nora och
omges av typisk bergslagsnatur med granskogar,
blandskogar, sjöar, älvar
och fält.

Jä r nboås
bygden
SWEDEN

Landskap: Västmanland

59° 38’ 43” N
14° 53’ 52” E

Län: Örebro län
Kommun: Nora och

Hällefors kommun

– Din guide till Järnboåsbygdens smultronställen
Sevärdheter
Bygdegården Finnsjöstrand
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14. Bygdegården ligger vackert vid Finnsjön och
kyrkan. Här är barnvänligt med gungor, badplats vid
sandstrand med brygga samt stora gräsmattor. Det
finns dessutom vedeldad bastu, vildmarkskoja, dansbana med scen, boulebana och beachvolleyplan.
Här firas högtider som Midsommar, Valborg, hantverksmarknaden Larsmäss. Bygdegården kan hyras
för bröllop och andra aktiviteter. Handikapanpassat.

Kindlahöjden

Hjulsjön 7.
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Rastälven
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Hjulsjö

17. Järnboås kyrka är en gammal vit träkyrka med
takmålningar från 1700-talet. Det vackra församlingshemmet intill används flitigt till möten.
4. Hjulsjö kyrka är en för Bergslagen typiskt rödfärgad, spånklädd timmerkyrka, från 1600-talet.
18. Nyhyttans Adventkyrka är från 1960-talet.
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Gruvor
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23. Klacka-Lerbergs gruvpark med malmtorg,
gruvhål och en utsiktsplats är en trevlig plats för en
picknick.
11. Slotterbergets gruvpark, anordnar guidade turer
några gånger på sommaren.
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Järnboås skola
13.

Bada

Att göra
15.
Nyhyttan18.

Köp fiskekort hos Handlarn. De flesta sjöar ingår,
barn upp till 15 år fiskar gratis.
22. I Dammsjön inplanteras öring, regnbåge,
röding. Här krävs separat fiskekort.

Paddla

9. Rastälvens kanotled består av en blandning av
små sjöar och smala älvpartier brutna av forssträckor. Landsvägen ligger ofta bra till för landtransporter förbi forsarna.

Cykla

5. I Hjulsjö finns 121 km MTB-leder. MTB Hjulsjö hyr
ut MTB-cyklar och arrangerar guidade turer.

Lamatrekking

1. Vandra i Bredsjös skogslandskap med lamor och
guide.

Skridskor

20. Om vädert tillåter erbjuder många av våra vackra sjöar en skridskotur. Annars finns det en skottad
skridskoplan på Järnboås skolas skolgård.
Maila info@jarnboas.se om du vill få tips var spår
finns.
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Järnboåsbygdens många sjöar inbjuder till aktivitet
året runt.
6. Hjulsjön i centrala Hjulsjö har en fin badplats
med sandstrand, bryggor och bastu, torrtoa, omklädning, grönområde. Barnvänligt.
14. Finnsjöstrands badplats finns i anslutning till
bygdegården, med sandstrand, bryggor och bastu,
torrtoa, grönområde, boulebana, strandvolleybollplan. Barnvänligt.

Café

20. Byskola och förskola mitt i Järnboåsbygden med
närhet till den vackra bergslagsnaturen, och har
sedan 70-talet en engagerad föräldraförening.
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Stensjön

2. Bredsjö Mjölkfår, Ostcafé. Ost, fika och söta får.
10. Hjulsjö 103, surdegsbageri och kafferosteri.
21. Nora Annas, sommaröppet gårdscafé & butik.

3. Bergslagens Största Bokloppis har 1100 hyllmeter
böcker, café, bokinstallationer och galleri i Södra
Hyttan, Hjulsjö.
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Järnboås

Äta och bo

Bokloppis
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Fåsjöhyttan

Livsmedel

19. Handlarn, den lilla livsmedelsbutiken med det
stora utbudet. Här kan du även fika.
26. Tjurskallen, charkuteri. Gårdsbutik.

Nora

Hotell

24. Åkerby Herrgård, hotell och restaurang, vid
Fåsjön.
16. Nyhyttans Kurort, i Nyhyttan.

Vandrarhem/Camping

7. Mårtensbo Vandrarhem och Naturcamping Lantliv
i Hjulsjö.

B&B

15. I Nyhyttan och
16. Lindesby finns trevliga b&b och Airbnb.

Total sträcka
Hjulsjö - Fåsjöhyt

Erikaberget

Naturreservat
Sträcka Järnboås - Nora 18,2 km
Stensjön

13. Från toppen av Erikaberget, 210 meter över
havet, har du en vacker utsikt över Rastälvsdalen.
Grillplats finns.

Håkansboda

12. Håkansbodaberget är ett bergigt skogsområde
med 200 år gammal barrblandskog och stora gamla
aspar. Här trivs även pärluggla, tjäder, gelélavar,
veckticka och knärot.

27 minute

19 minuter

25. Stensjön är en vildmark dit nästan inga vägar
når. Skogen omkring är känd för sin tjäderlek.

Kindlahöjden

8. Kindlahöjden är med sina 425 meter över havet
en av länets högsta punkter och ett av länets mest
otillgängliga och högst belägna vildmarksområden. På toppen av Kindla finns ett 11 meter högt
utsiktstorn.
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