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SOMMARSVERIGE 

 

KAFÉ ANNO 1762,  
NORDMALING, VÄSTERBOTTEN
■ Kravcertifierat kafé och surdegsbageri re-
kommenderat av White Guide Café. Här finns 
även butiksdel med lokalt hantverk och på det 
närliggande bruksområdet Olofsfors finns fler 
aktiva hantverksbutiker.

NORDVIKS TRÄDGÅRDSCAFÉ  
OCH BED AND BREAKFAST,  
NORASTRÖM, VÄSTERNORRLAND
■ Höga Kusten med sina spektakulära vand-
ringsleder lockar besökare från hela världen. 
Boendet bokas via Hotell Höga Kusten. 
Nordviks trädgårdscafé erbjuder högklassigt 
fika i avkopplande miljö.

MEDSTUGAN VANDRARHEM,  
ÅRE, JÄMTLAND
■ Hushållningssällskapets gård och vand-
rarhem i västra Jämtlandsfjällen. Exklusivt 
öringfiske i strömmande vatten, vandring och 
mysig gårdsmiljö. Självhushåll och kafé. En 
del av S:t Olavsleden.

BERGLUNDS BAGERI, KUNGSGÅR
DEN, GÄVLEBORGS LÄN
■ Egen spannmål blir till stenmalet mjöl i den 
egna kvarnen och till gott bröd att köpa med 

hem. Passa på att avnjuta ett gott bakverk i 
kaféet före hemfärd! Från ax till limpa.  
www.berglundsbageri.se.

HANSJÖ MEJERI,  
ORSA,  DALARNA
■ Tillverkning och försäljning av ädelost, 
hårdost, filmjölk, färskost samt vid tillgång 
även råmjölk. Alla produkter tillverkas på 
Kravgodkänd mjölk från den egna kobesätt-
ningen. www.hansjomejeri.se

GAMLA KRAFTSTATIONEN,  
DEJE, VÄRMLAND
■ Den spektakulära kraftstationsbyggnaden 
från tidigt 1900-tal rymmer en kulturell 
mötesplats och ett ekologiskt kafé intill den 
mäktiga Dejeforsen. Konst, musik och teater 
möter industriromantik.

OSTBITEN, VINTROSA,  
ÖREBRO LÄN
■ Ost från gårdens mejeri och produkter från 
gården, såsom lamm - och nötkött, marme-
lader. Här kan du också köpa gran av ull från 
gårdens får och angoragetter.  
www.ostbiten.se

SKULPTURPARKEN,  
ÄNGELSBERG, VÄSTMANLAND
■ Sedan 2003 har konstnärer ställt ut 
skulpturer här varje sommar. I år är temat 
Föränderlighet. Man kan besöka utställning-
en gratis dygnet runt till den 24 september. 
https://skulpturparken.se/

LINNÉTRÄDGÅRDEN,  
UPPSALA, UPPSALA LÄN
Bland prunkande rabatter, strama häckar, 
kärr och dammar iakttog Linné naturens och 
årstidernas växlingar. Ingenstans kommer 
man vetenskapsmannens gärning när-
mare än i hans trädgård.

MUNKTELLMUSEET,  
ESKILSTUNA, SÖRMLAND
■ Här får man uppleva mer än 180 års 
svensk industrihistoria! Du kan 
bland annat se den första svenska 
traktorn från 1913 och den första 
hjullastaren från 1954.

KVARNGÅRDEN,  
NORRTÄLJE,  
STOCKHOLMS LÄN
■ Kvarngården i Bergshamra 
anlades av Wasa och har fungerat som 
både såg och kvarn. Mjölnarstugan har 
öppet under juli. På www.lhbf.se finns 
mer info.

SPORTFISKE HÖKENSÅS,  
TIDAHOLM, VÄSTRA  
GÖTALAND

■ Hökensås naturreservat 
är en oas för sportfiskare 
med bra fiske och fantastiska 
sjöar i vacker natur. 
Här erbjuds fiske 
i ett 30-tal sjöar. 1 
juli är fisket gratis 
för medlemmar i 
Skaraborg.

Västsveriges största samling av jord-
bruksmaskiner 50-årsjubilerar i år. Där 
finns även uppbyggda miljöer ur hem 
från 1920—50-talet. Öppet varje dag i juli, 
söndagar i augusti.

FOTBOLLSGOLF SJÖSTORP, 
ÖDESHÖG, ÖSTERGÖTLAND
■ Fotbollsgolf är för den som gillar frisk 
luft och spänning! Öppet alla dagar 10-17, 
vuxna 140 kronor och barn upp till 15 år 
60 kronor. Tidsbokning vid större säll-
skap. www.sjostorpsfotbollsgolf.se

UPPGRÄNNA NATURHUS, 
GRÄNNA, 
JÖNKÖPINGS LÄN
■ Kafé och mötesplats utmed 
Vätterns strand. Njut i natur-
huset med fika, behandlingar, 
konserter eller bara av utsikten 
eller solnedgången.  
Öppet maj-augusti klockan 
11-18 (juli 11-21). uppgrenna-
naturhus.se

VÄSTERSLÄTS GÅRDSBUTIK, 
KALMAR 
■ Västerslät är ett familjeägt företag med 
stort utbud av kvalitativa varor i gårds-
butiken samt mat och fika i det mysiga 
kaféet. Det finns också möjlighet att hälsa 
på gårdens alla djur.

KYRKÖMOSSE BILKYRKO
GÅRD, RYD, KRONOBERG
■ Ett museum mitt i skogen. Allt andas 
nostalgi och svunna tider. Här hittar du 
en bilkyrkogård med skrotbilar ända från 
1930-talet. 
   Kyrkömosse lämnar ingen oberörd. 
Stövlar rekommenderas.

KONST OCH KAFÉ HOS 
 SUSANNE DEMÅNE,  
RONNEBY, BLEKINGE

■ I Edestads gamla skola 
gör konstnärinnan Susanne 
Demåne emaljer, målningar 
och träskulpturer. Upplev 
skulpturparken, riduppvis-
ningar och frihetsdressyr.Här 
finns även ett mysigt café.
www.demone.se

Värt en omväg     i sommar
■ Är du på färd i 
 Sommarsverige?  
Här  tipsar redaktionen 
om kända och okända 
 besöksmål från  
Norrbotten till Blekinge.

KUKKOLAFORSEN, HAPARANDA, NORRBOTTEN
■ Bastun, midnattssolens och sikens rike! Här kan man bo vid den brusande forsen som 
dansar balett längs med Tornedalen. Testa även på sikhåvning, en geografiskt unik metod 
med anor från 1500-talet.

MATVANDRINGAR I HAKESTAD KÖINGE, FALKENBERG,  HALLAND
■ Vandra i vacker natur genom kulturbetesmarker och gröna skogar på den 1 000 år gamla 
landsvägen. På vägen serveras mat tillagad av lokala råvaror. Läs mer på www.matgladjeihal-
land.se/matvandringar.
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