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Välkommen till Håbo

SAMHÄLLSINFORMATION

APOTEK HJÄRTAT
Bålsta C, 0771-405 405

FOLKTANDVÅRDEN
Bålsta C, 0171-553 30

HÅBO KOMMUN
Bålsta C, 0171-525 00

POLISSTATION
Bålsta C, 114 14

RÄDDNINGSTJÄNST 
Björnängsvägen, Bålsta 0171-62 56 00

SJ-UPPLYSNING
0771-75 75 75

SL-TRAFIKUPPLYSNING
08-600 10 00

TAXI BÅLSTA
0171-500 49

UL-TRAFIKUPPLYSNING
0771-14 14 14

VETERINÄRER
Bålsta Smådjursveterinärer 0171-553 40
Vettris 0171-590 97

VÅRDCENTRALER
Bålstadoktorn 0171-66 7100
Familjeläkarna 0171-62 00 00

UNDER FLERA ÅRHUNDRADEN har Håbo varit 
en plats för rekreation och upplevelser. Den 
vackra och inspirerande naturen ger både 
ro och upplevelser från det rika djur- och 
fågellivet. Håbos centrala läge i Mälardalen 
har lämnat mängder av spår från historien. 
Här finns fem medeltida kyrkor, ett trettiotal 
runstenar och Sveriges världsberömda ba-
rockslott, Skoklosters slott. 

DAGENS HÅBO erbjuder också moderna nöj-
en som Vanderland – leklandet för de yngre, 
och Åbergs museum med en av världens 
främsta Disneysamlingar, popkonst, Trazanko-

jan för de små och en fantastisk restaurang.
Hela året finns olika evenemang för hela 
familjen med musik, marknader och bilut-
ställningar. Du kan ge dig ut i naturen till fots, 
på cykel eller på hästryggen. Ta med dig 
metspöt och picknickkorgen till Arnöhuvud 
och samtidigt spana efter havsörnen. Vill du 
stanna över natten kan du välja mellan olika 
miljöer, vill du bo på lantgård eller herrgård? 
Du kanske ska passa på att få en hälsobe-
handling eller manikyr. Du tar dig lätt hit, från 
Håbo går pendeltåg till Stockholm, direktbus-
sar till Arlanda flygplats och dessutom går E18 
genom kommunen.

VÄLKOMMEN T I LL HÅBO VÄLKOMMEN T I LL HÅBO

ORDINARIE ÖPPETTIDER

Måndag-torsdag

Fredag

Lördag

SOMMARÖPPET

Se www.habo.se för 

sommarens öppettider.

BIBLIOTEK

11-19

11-15

10-15

BIBLIOTEK

Stängt v.31

SIMHALL

13-20

13-19

 9-14

SIMHALL

Stängt v 24-27
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• FIRA NATIONALDAGEN I SKOKLOSTER
Varje år firas Sveriges nationaldag tradi-
tionsenligt i slottsparken i Skokloster. Det blir 
både stipendieutdelningar, högtidliga med-
borgarskapsceremonier och lättsammare 
underhållning från scenen. Många tar med 
picknick och njuter av grönskan och folkli-
vet från en filt i äppellunden. Dagen brukar 
bjuda på både musik, teater, marknad och 
visningar av både slott och kyrka. Läs mer på 
www.visitskokloster.se

VÄLKOMMEN T I LL HÅBO

• NATUREN ÄR TILLGÄNGLIG FÖR ALLA
För den som har en funktionsvariation finns 
flera möjligheter att komma ut i naturen. På 
Granåsen finns en kort vandringsled anpas-
sad för rullstol och barnvagn med bänkar 
att vila på längs vägen. I Hjälstaviken kan 
man gå en längre bit på breda bryggor ut till 
ett gömsle i vassen där man kan spana på 
fåglar och lära sig mer om dem via en rikt 
illustrerad utställning. Läs mer på  
www.habo.se/natur

• SOMMARKUL PÅ BADSTRANDEN
Under varma sommardagar är det skönt att 
svalka av sig eller njuta av en glass på stran-
den. Kalmarsands badstrand ligger på gång-
avstånd från Bålsta centrum och i Ekilla finns 
både sommarkiosk och hopptorn.

• RUNSTENARNA I HÅBO
Håbo ligger mitt i det runstenstätaste områ-
det i världen! På stenarna berättas om vi-
kingafärder, brobyggen och döda släktingar. 
Gör en resa i vikingarnas fotspår och besök 
några av dem. Läs mer på www.habo.se
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Skokloster
VÄLKOMMEN TILL SKOKLOSTER, en halvö i 
Mälaren! Här finns en rik blandning av vack-
er natur och spännande historia. Besökare 
från när och fjärran lockas till det sagolika 
Skoklosters slott, ett av världens bäst beva-
rade palats från 1600-talet. Slottet är öppet 
dagligen under sommaren, men i området 
pågår visningsverksamhet och programak-
tiviteter året runt.  Slottets historia är även 
bygdens historia. Det böljande jordbruks-
landskapet och de täta skogarna är en del 
av det gamla godset. Den slingrande vägen 
tar dig förbi runstenar och medeltida kyrkor. 
Skokloster kyrka, ursprungligen kyrka i det 
medeltida nunneklostret, är en av landets 
äldsta tegelkyrkor. Stenhuset strax intill börja-
de uppföras 1200-talet, och är idag ett levan-
de kulturhus med verksamhet för alla åldrar. 
I Skokloster finns möjlighet till övernattning, 
konferens, middag och fika i olika prisklasser 
med ett unikt läge nära Stockholm, Sigtuna, 
Arlanda och Enköping.  

EVENEMANG OCH PICKNICK I PARKEN 
I slottsparken kan man ströva i lindalléer med 
träd som är upp till 300 år gamla eller spela 
brännboll och leka på de vidsträckta gräsytor-
na. Vik ut picknickfilten under fruktträdgårdens 
äppelträd eller i skuggan av de lummiga kas-
tanjerna vid Mälarens vatten. Här arrangeras 
allt från nationella motorevents med klassiska 
bilar till lugnande yogapass till fåglars sång. I 
parken firas också nationaldagen och varje 
år hålls tornerspel med medeltida marknad 
här. Varje årstid har sin tjusning och parken är 
öppen för besök året runt!  

SPÅR FRÅN FÖRR  
Skokloster kyrka räknas till ett av de viktigaste 
monumenten bland tegelkyrkorna i Mälar-
dalen och är Sveriges näst äldsta tegelkyrka. 
Kyrkan byggdes på 1200-talet för cistercien-
sernunnorna och under sommaren fungerar 
den som en öppen sjö- och vägkyrka med 
guide på plats. Inom besöksmålet finns också 

SKOKLOSTER SKOKLOSTER
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Flasta kyrkoruin, resterna av den äldre klos-
terkyrkan från 1100-talet. Den ligger vackert 
bland lövträden väster om värdshuset och 
hit går du från slottet på en kvart. Här höll de 
första dominikanermunkarna till och man kan 
ana var någonstans innanför stenmursrester-
na kryddlandet varit.
 
STENHUSET SKOKLOSTER 
Stenhuset vid Skoklosters slott vilar med sina 
anor på en grund från 1200-talet och var 
under en tid Herman Wrangels slott. Idag 
är byggnaden till största del moderniserad 
med värme, kök och toaletter vilket möjliggör 
aktiviteter året runt. Med sitt centrala läge i 
en fantastisk slottsmiljö fungerar huset idag 
som kulturcenter med aktiviteter för både 
boende och besökare. 

VAR AKTIV PÅ HALVÖN 
På Skohalvön finns många små och större 
vägar som passar bra för en cykeltur. I turist-
informationen finns cykelkartor med slingor 
på upp till 24 kilometer med intressanta 
besöksmål utmärkta längs vägen. Och passa 
på att klappa skoklosterkaninerna! I Parkvil-
lan finns Skokloster 4H där du kan hälsa på 
höns, får, getter och kaniner eller ta en pro-
menad på vildmarksstigen i skogen bredvid. 
Naturen är alltid öppen, du kan också testa 
balansbanan i skogsdungen eller låna en ki-
kare och spana på fåglar. Gillar du vattenä-
ventyr? Här finns också två kanoter att hyra 
för en vacker paddeltur ute på Mälaren.

Fredrik von Essen, Skokloster Gods

Naturen på Skohalvön är både vacker och tillgänglig, perfekt för en pick-
nick i sommargrönskan. För några år sedan hade en shejk från Dubai 
picknick i Bagarbo för att uppleva den svenska naturen. Men då var inte 
frågan om en filt och kaffetermos, det kom en hel stab med personal och 
till och med en egen toalett med marmordetaljer fraktades hit för besöket!

”

SKOKLOSTER

TIPSET



6

Öppet kl 11–17 alla dagar juni–augusti. 
skoklostersslott.se

UPPLEV EN DAG  
PÅ SLOT TET!

Skoklosters 
slott



7ÄTA OCH SOVA 
Det återinvigda hotellet ligger beläget vid 
Mälaren med utsikt mot Skoklosters slott. Här 
finns både frisör och massagesalong och 
naturligtvis en förstklassig restaurang. Vill 
man fika finns flera alternativ inom området, 
Macken, Sjövillan, Slottscafét och Stenhu-
sets café har alla sin egen särprägel. Några 
kilometer från slottsområdet ligger Skokloster 
Camping med långgrund badstrand där 
du kan bada och fiska. Från campingens 
restaurang Sjöö-utsikten kan du njuta av den 
vackra solnedgången över Mälaren och Sjöö 
slott och därefter avsluta dagen med ett 
parti minigolf.

JULMARKNAD I SLOTTSMILJÖ 
Den första helgen i advent är det traditionell 
julmarknad på Skoklosters slott. Slottets inn-
ergård fylls med marknadsstånd med mat, 
hantverk och godis. Barn och vuxna kan 
pyssla i skaparverkstan och hela familjen kan 

njuta av ett julbord tillsammans på hotellet 
intill. Även under loven är Skoklosters slott och 
Stenhuset öppet för aktiviteter med bland 
annat eldshow i novembermörkret. 

ANDRA SPÄNNANDE BESÖKSMÅL 
Intill Skokloster camping ligger ett soldat-
torp från 1700-talet som håller öppet under 
helgerna under sommaren. På skohalvön 
finns åtta soldattorp bevarade och här kan 
du få en bild av hur den indelte soldatens 
liv gestaltade sig på hemmaplan. På vägen 
mot Skokloster passerar man Häggeby där 
det finns både en medeltida kyrka, en unik 
hednisk bildsten och ett välskött bygde- och 
skolmuseum. Skolmuséet drivs av entusiaster 
och är öppet under söndagar sommartid.

SKOKLOSTER

Läs mer på www.visitskokloster.se

Ladda ner appen Visir Uplandia för att se hur det såg ut runt slottet på 
Carl Gustaf Wrangels och Anna Margareta von Haugwitz tid, år 1670.
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GRANÅSEN ÄR ETT NATURRESERVAT som har 
mycket att erbjuda både sommar som vin-
ter. Sommarens aktiviteter kan vara allt ifrån 
bollspel, svampplockning, fågelskådning 
och löping på det belysta träningsspåret till 
en stillsam promenad upp till åsens högsta 
punkt där man möts av en vacker utsikt över 
Ullfjärden. Vintertid finns ett belyst skidspår 
med dubbla klassiska spår och ett skatespår.  
Den 2,1 kilometer långa slingan är särskilt 
uppskattad för att den går genom skogs-
miljö. På helgerna finns servering och flera 
skidtävlingar hålls under säsongen. Inom om-
rådet finns också lättare spår för de mindre, 
och en pulkabacke. Här finns också gott om 
utrymme för annan vinterlek och centralt på 
höjden finns en grillplats. Inför årets säsong 
färdigställdes en ny backe för utförsåkning 
med nya liftar. 

Granåsen

GR ANÅSEN GR ANÅSEN



9PÅ TOPPEN AV ÅSEN ligger Kvarnkojan, en 
äldre byggnad som var kvarnvaktarbostad 
till den kvarn som tidigare fanns på platsen. 
Intill finns också våffelstugan där Friluftsfräm-
jandet ordnar olika aktiviteter under helger-
na. När snön smälter bort pågår mycket ak-
tiviteter på Granåsen med tipspromenader, 
brännboll, orientering och vandring. Många 
boende i Bålsta cyklar till området via mindre 
vägar från Åsen. I skogen på Granåsen finns 
flera sällsynta arter som trivs i gammal barr-
skog, till exempel bombmurkla, vintertagging 
och ullticka. I den branta slalombacken 
växer en intressant torrbackflora där typiska 
arter är backglim, grusviva, kattfot, ullört, 
med flera. 

GR ANÅSEN

Joachim Tiefensee, tillsyningsman för Granåsens naturreservat

Jag vill lyfta Biskops Arnö som besöksmål. Här finns både fantastiska 
natur- och kulturvärden och möjligheter att stanna över natten på vand-
rarhemmet. Jag var på ön för första gången i början av 1970-talet och 
hade sån tur att jag fick arbeta med förvaltningen av Biskops Arnö under 
min tid som anställd hos Skogssällskapet. På Biskops Arnö finns också 
bad- och grillplats, vandringsstigar och restaurang. 

” TIPSET
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Lek och kul för barn
ÅBERGS MUSEUM i Bålsta är ett utflyktsmål 
för hela familjen. En gammal 1800-tals la-
dugård har genomgått en stilig renovering 
och är världens enda konst-, serie- och 
leksaksmuseum med en egen djungel. Här 
finns en fantastisk samling av serieinspirerad 
konst och serieoriginal, och en av världens 
främsta Disneysamlingar. Många barn kän-
ner igen ”Trazankojan” som är i tre våningar 
med rutschbana och hängbro samt Hemliga 
Arnes labb. Efter en titt inne på museet kan 
ni slå er till ro och äta i den trevliga matsalen 
där det serveras både lunch och hembakat. 

VANDERLAND i Bålsta är det mindre leklan-
det på hemmaplan, med 500 roliga kvadrat-
meter att leka och busa i. Det finns självklart 
inga viktbestämmelser i lekställningarna men 
däremot ett trevligt fik som är helt nötfritt. 
På Vanderland trivs de mindre barnen som 
kan klättra, springa, krypa och leka medan 
föräldrar har full uppsikt från fikabordet.

DET FINNS GOTT OM LEKPLATSER i Håbo! Den 
nyaste och mest moderna lekplatsen finns i 
Frösundavik där ett helt nytt bostadsområ-
de har vuxit fram de senaste åren. Här finns 
en välutrustad aktivitetspark för bollspel, 
klättring och annat. Intill finns också klippor 
vid Mälaren lämpade för både fiske och 
picknick. Skeppsparken i centrala Bålsta har 

INFORMATION
 ÅBERGS MUSEUM
Telefon 08-411 00 40 
www.abergsmuseum.se

VANDERLAND 
Telefon 076-712 32 91
www.vanderland.se

SKOKLOSTER 4H-GÅRD
www.4h.se/uppsala/skokloster

LEK OCH KUL FÖR BARN LEK OCH KUL FÖR BARN



11byggts med tanke på att även barn med 
funktionsvariation ska kunna leka där. Rullsto-
lar kan komma fram till gungor och klätter-
ställning och det finns möjlighet att leka med 
sand på ett upphöjt bord. Det finns också en 
dusch för svalka under heta sommardagar. 
Precis intill Åbergs Museum ligger Buseum, en 
lekplats med bondgårdstema och grillmöj-
ligheter. Här finns djurskulpturer i trä, gungor, 
sandlåda med vattenlek, klätterställning och 
många sittplatser.

SKOKLOSTER 4H-GÅRD ligger i Parkvillan vid 
Skoklosters slott. Här finns ett renoverat hus 
med en stalldel för kaniner och höns och 
beteshagar för får och getter. I hagarna går 
gutefår med lamm och en jämtget med kil-
lingar. Naturen är alltid öppen, så kom gärna 
förbi och testa balansbanan i skogsdungen 

LEK OCH KUL FÖR BARN

Lasse Åberg, kreatör 

Hej allihop! Är man i Bålsta och är leksugen så måste man ju besöka 
Trazankojan på Åbergs museum. Åka banan rutschbana, gå på hängbro, 
kolla hemliga Arnes labb och lyssna på djungelns alla fåglar. Eller bara 
ligga på en tigerkudde och ta det lugnt. Bananas /Trazan

”

och andra uteaktiviteter. Låna kikare och 
spana på fåglar, vila dig i hängmattan under 
bar himmel och ta med dig fika eller vandra 
på våra naturstigar. Gillar du vattenäventyr? 
Här finns också två kanoter att hyra för en 
vacker paddeltur ute på Mälaren. 

TIPSET



På vår natursköna ö bjuder vi in till kurs & konferenser med en 
unik historia. Vill du bo hos oss under sommaren kan du boka 

vandrarhem. Under hela året erbjuder vi Bed & Breakfast. 

Vi bedriver även  korta och längre kurser med olika 
inriktningar på Biskops Arnö Nordens Folkhögskola

www.biskopsarno.se

Välkommen till ön med många möjligheter!

Kurs & Konferens
Biskops Arnö info@biskopsarno.se

Tel. 0171-826 70

NATUR OCH BAD
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Natur och bad
KALMARNÄSLANDET är ett naturreservat 
mest känt för sina stora kala hällmarker och 
branta klippstup invid vattnet. Efter en stunds 
promenad genom den gamla skogen är du 
framme vid klipporna, och här väntar en 
underbar utsikt över Mälarens sträckning mot 
Enköping och Västerås. Naturen här består 
mestadels av barrskog men också omfångs-
rika lövträd som jätteekar och stora lindar. 
Ta en paus från vardagen och gör en utflykt 
på de solvarma hällarna, ta med dig pick-
nickkorgen med fika, eller kikaren och spana 
efter sjöfåglar. I området finns cirka 90 häck-
ande fågelarter, och fiskgjuse och storskarv 
syns ofta till på jakt efter byte.

BESÖK NÅGON AV VÅRA BADPLATSER 
Fem kilometer norr om Bålsta ligger Ekilla-
åsens naturreservat där du kan njuta av fina 
sandstränder, lättgångna stigar och vackra 

utblickar över vattnet. Ekillabadet har både 
hopptorn och bryggor. Sommartid här finns 
även en kiosk och toalett för din trevnad på 
stranden. Kiosken är öppen vid fint väder 
under dagtid.

I KALMARSAND FINNS också en fin sand-
strand med en sommarkiosk. Intill stranden 
finns en restaurang och ett gym. Kiosken är 
öppen vid fint väder under dagtid. Omkläd-
ningsrummen är öppna oavsett väder under 
dessa veckor.

HAR DU HUND som vill svalka av sig? I Arons-
borgsviken och vid Lillsjön som ligger norr om 
kalmarsand är hundar välkomna att bada. 
Vid Torresta naturstig finns både grillplats och 
möjlighet till hundbad. Naturstigen startar vid 
Vibyspåret och består av ungefär två kilome-
ter skogsstig ner till Mälarstranden.

NATUR OCH BAD

Ulla Lindroth Andersson, 
Gata- och parkenheten Håbo kommun 

Jag älskar vattenkontakt och tar gärna promenader till platser vid 
Mälaren. Till exempel till Aronsborgsviken där det finns klippta 
gräsmattor för picknick och lekar precis intill vattnet. En nytillkom-
men pärla är Frösundaviks strandpark med fina klippor, soldäck 
och grillplats. Därifrån går jag gärna upp på berget intill via en 
nyröjd stig och får en fantastisk utsikt över Mälaren.

” TIPSET
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Cykla och vandra
GENOM HÅBO KOMMUN går den kortaste 
delen av Upplandsleden, från Bålsta till 
Skokloster. Leden längs med denna sträcka 
ger rika tillfällen till utsikter från åsarna mot 
blånade mälarfjärdar och ett vidsträckt 
jordbrukslandskap. Sträckan är i sin helhet 
två mil, men man kan välja att gå kortare 
sträckor och ansluta via buss. Leden passe-
rar bland annat Kvarnkojan på Granåsen 
där man kan stanna och inta matsäck. Här 
går leden parallellt med Lilla Ullfjärden, en 
av Mälarens djupaste och mest spännande 
fjärdar med ett största djup på 50 meter och 
ett marint liv som funnits kvar sedan istiden. 

Det finns flera lämpliga platser att utgå ifrån 
om man inte har möjlighet att gå hela sträck-
an mellan Bålsta och Skokloster. Läs mer här 
www.naturkartan.se/sv/upplandsleden

HJÄLSTAVIKEN är en av Sveriges finaste fågel-
sjöar och ett av Uppsala läns mest besökta 
naturreservat. Området ligger ungefär tio 
kilometer nordväst om Bålsta och här rastar 
tusentals flyttfåglar både höst och vår. Näs-
tan 250 olika fågelarter har observerats här, 
bland annat rördrom, fiskgjuse, trana och 
rosenfink. Man kan gå genom blommande 
hagmarker till fågeltornet på sjöns västsida 

CYKL A OCH VANDR A CYKL A OCH VANDR A



15och till Parnassen med sina högresta ädellöv-
träd. Du kan också gå längs den uppmärkta 
vandringsleden på knappt en mil eller besö-
ka gömslet från vilket man har god uppsikt 
över vad som händer i sjön. 

OM DU KOMMER CYKLANDE till Håbo via 
Mälardalsleden kommer du att upptäcka att 
det finns massor att uppleva. Leden går ge-
nom Bålsta samhälle till Krägga och Stämsvik 
där den gamla järnvägsbanken leder vidare 
till Ekolsund och Enköping. Längs sträckan 
genom Håbo finns många restauranger att 
göra matstopp på, eller livsmedelsbutiker för 
att proviantera. På Skohalvön finns utmärkta 
cykelvägar och fina cykelturer, med massor 
av sevärdheter längs med vägen. Se mer på: 
www.swedenbybike.com/cykelleder/malar-
dalsleden/

CYKL A OCH VANDR A

Michel Lafis, tidigare proffscyklist

Jag cyklar gärna ut och upptäcker de mindre grusvägarna i kommu-
nen, runt Ullfjärdarna till exempel. En annan fin tur är ut till Krägga 
och Stämsvik och att åka över den gamla banvallen som är fullt kör-
bar sen den gjordes iordning för ett par år sen. Efter ett fikastopp kan 
man cykla vidare mot Ekolsunds slott och tillbaka till Bålsta längs 
landsvägen.

” TIPSET



30 trevliga butiker och restauranger 
under ett tak, omfamnade av 
Bålstas stolthet Stig Helmer.

Vard 10-19, Lörd 10-15, Söndag 11-15
ICA Kvantum alla dagar 7-22
balstacentrum.se SHOPPI NG OCH M AT

”
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Shopping och mat
BÅLSTA CENTRUM är den naturliga startpunk-
ten när du anländer till Bålsta. Här finns allt 
du behöver i ett trettiotal välsorterade buti-
ker, både unika butiker som bara finns här, 
men också stora välkända butikskedjor. Här 
kan du också ta en selfie med Stig Helmer 
som står staty utanför vår huvudentré eller 
fika på något av centrums två caféer, och låt 
barnen leka i lekplatsen intill. Granne med 
centrum finns bibliotek, vårdcentral, polis-

station och kommunhus. En bit från Bålsta 
centrum finns landets första obemannade 
livsmedelsbutik där du kan handla dygnet 
runt. Allt du behöver göra är att ladda ner en 
app och registrera dig. 

I SKOKLOSTER OCH KRÄGGA finns lokala och 
unika handlare som får landsbygden att leva. 
Både café och restaurangverksamheter gör 
att det här blir lokala mötesplatser.

SHOPPING OCH M AT

Anna Demirian, matkreatör
Jag får min energi och inspiration av skogen och naturen. Att gå ut 
i Håbos natur med en picknickkorg fylld med goda ostar, marmela-
der, gott bröd och en termos varmt kaffe. Eller varför inte bara några 
korvar med tillbehör? Ett av mina favoritställen är Kvarnkojan med 
vacker utsikt över vattnet och med grillplats. Där finns härliga pro-
menadstigar och är man lite observant så kanske man hittar en och 
annan kantarell vid stigen. Här kan man finna ett eget stycke paradis!

” TIPSET



Vi har öppet hela sommaren 
förutom vecka 31.

Bokrea
Vi säljer ut gallrade böcker.
31 maj till 9 augusti
Med reservation för slutförsäljning

Stenhusbibblan
Besök vår bibbla i Stenhuset i Skokloster. 
Här kan du låna och lämna böcker 
- inget lånekort behövs. 

Under maj och september är det öppet 
lördagar och söndagar klockan 12.00–16.00. 
Under juni, juli och augusti är det öppet
varje dag klockan 12.00–16.00.

För mer information om arrangemang 
och öppettider se: bibliotekhabo.se

Håbo bibliotek
Centrumgränd 5
0171-526 00 • biblioteket@habo.se 

Välkommen till

HÅBO
BIBLIOTEK
Vi har öppet hela sommaren 

Med reservation för slutförsäljning

Besök vår bibbla i Stenhuset i Skokloster. 
Här kan du låna och lämna böcker 

Under maj och september är det öppet 

BIBLIOTEK
BOK
REA



Woodstock B&B 
booking@woodstockbnb.com   +46 (0)70 7753570 
 

Studios med kök, badrum, ställbara sängar och 55 tums smart TV. På landet  
men ändå nära till Stockholm, Uppsala, Enköping och Västerås , 30 min med bil. 

Bålsta • Tel 08-411 00 40 • Tel restaurang 08-408 08 550 • abergsmuseum.se • abergsshop.se

OWE GUSTAFSON
Original, grafik och objekt.

ETT UTFLYKTSMÅL FÖR HELA FAMILJEN

UTSTÄLLNINGEN VISAS  
T.O.M. 29/9 2019

I VÅR GALLERIKORRIDOR:

RESTAURANG & KONFERENS
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Kortregister
AKTIVITETER

4H-GÅRD SKOKLOSTER
 Skokloster 4H  • 070-953 35 72

AKTIVITETSTEAMET
www.aktivitetsteamet.se • 08-510 647 00

ATELJÉ OCH KONSTHANTVERK
www.annachristians.se • 070-753 49 39

BÅLSTA ALPIN 
 Bålsta Alpin • 070-493 93 45

BIO BORGEN
www.eurostar.se • 0171–549 28

BOWL ROOM
www.bowlroom.se • 0171–593 00

BRO PARK, galoppbana
www.bropark.se • 08-627 20 00

BRO-BÅLSTA GOLFKLUBB
www.bbgk.se • 08–582 413 00

BÅLSTA FRISBEEGOLFBANA
www.balstafrisbee.com • 0171-00 00 02

BÅLSTA SIMHALL med relaxavdelning
www.habo.se/simhall • 0171–526 75

BÅLSTA SKIDKLUBB
www.bålstask.se • 076-136 84 80

BÅLSTA TENNISKLUBB
www.balstatk.se • 0171–573 64

CURVES GYM & MOTION
 Curves Bålsta • 0171–66 76 61

FITNESS24SEVEN
www.fitness24seven.se • 0171–501 11

SKOKLOSTER WINGS & CLAYS
www.skokloster.club • 070-600 58 57

MINIGOLF
 Minigolf café/tapas i Bålsta • 070-975 53 55

PULS – UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR
www.puls.nu • 08–20 32 00

RIDKRAFT – TURRIDNING
www.ridkraft.se • 070–660 61 17

SATS GYM & MOTION
www.sats.se • 010–110 64 35

VANDERLAND LEKLAND
www.vanderland.se • 076–712 32 91

VARPSUND – HOME OF SHOOTING
www.varpsund.se • 0171–14 22 40

WELLNESS 4 LIFE
www.wellness4life.nu • 0171–552 50

VIKINGA- OCH HÅBOGUIDE
Ingrid Ljungkvist, 0171–501 02

MUSEÉR 

BISKOPS ARNÖ
www.biskopsarno.se • 0171–826 70

FRIDEGÅRDSMUSÉET
www.kultur-historia.se • 070–666 57 78

HÄGGEBY SKOLMUSEUM
www.häggeby.se • 070-525 06 92

SKOKLOSTERS SLOTT
www.skoklostersslott.se • 08–402 30 60

SOLDATTORP NO. 48
www.skoklostergille.se • 076–631 71 97

ÅBERGS MUSEUM
www.abergsmuseum.se • 08-411 00 40

BO

ARONSBORG HOTELL & KONFERENS
www.aronsborg.se • 08-22 59 59

BISKOPS ARNÖ VANDRARHEM B&B
www.biskopsarno.se • 0171-826 89

BRUNNSTA GÅRD
www.brunnstagard.se • 0171-523 15

EKILLA KVARNS VANDRARHEM
www.ekillakvarn.se • 0171-62 03 00

KRÄGGA HERRGÅRD & KONFERENS
www.kragga.se • 0171-532 80

KORTREGI STER KORTREGI STER
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LASTBERGETS KONFERENS
www.lastberget.com • 0171-41 77 00

SKOKLOSTER CAMPING
www.skocamp.se • 018-38 61 00

SKOKLOSTER HOTELL & RESTAURANG
www.skokloster.se • 0736-88 06 20

WOODSTOCKS COUNTRY HOUSE B&B/HOSTEL
www.hyrarumnu.se • 070-755 35 70

ÖVERGRANS JORDBRUK
www.overgrans-jordbruk.se • 0171-522 22

CAFÉ OCH RESTAURANG

ARONSBORG KONFERENS
www.arongsborg.se • 08-22 59 59

BISKOPS ARNÖ RESTAURANG 
OCH SOMMARCAFÉ
www.biskopsarno.se • 0171-826 89

BOWL ROOM
www.bowlroom.se • 0171-59 300

BRO PARK KROG
www.broparkkrog.se • 08-582 470 00

BÅLSTA KÖK & BAR
 Bålsta kök & Bar • 0171-500 55

BÅLSTA PIZZERIA & KEBAB
www.onlinepizza.se • 0171-564 50

CAFÉ VALHALL
www.balstacentrum.se • 0171-591 50

CAFÉ 32
www.cafe32.se • 0171-556 88

ELEKTRA TAVERNA BÅLSTA
www.elektrataverna.com • 0171-516 00

ESPRESSO HOUSE
www.balstacentrum.se • 076-521 93 93

KALMARSAND RESTAURANG & BAR
www.kalmarsand.kvartersmenyn.se  
• 0171-569 90

KRÄGGA HERRGÅRD
www.kragga.se • 0171-532 80

LA CASETTA 
 La Casetta • 0171-14 20 42

LUCKY HOUSE
www.luckyhousebalsta.se • 0171-552 55

MAE THAI BÅLSTA 
www.maethai.se • 0171-550 01

MICKE´S LUNCH & CATERING
www.mickeochmalins.se • 072-993 57 29

MICKES GRILL
www.mickesgrill.se • 0171-512 95

PIZZERIA & GRILL INFRA PARK
 Pizzeria & Grill Infra Park • 0171-574 50

PIZZERIA MAMMA MIA
www.mammamiabalsta.se • 0171-544 44

PIZZERIA MOZZARELLA
www.mozarellabalsta.se • 0171-503 00

PIZZERIA NAPOLI
www.pizzakartan.se • 0171-563 30

RUZKI SUSHI
www.sushikartan.se • 0171-561 00

SKOKLOSTER HOTELL & RESTAURANG
www.skokloster.se • 018-38 61 00

SKOKLOSTER MACKEN RESTAURANG & CAFÉ
www.skoklostermacken.se • 018-38 60 11

SKOKLOSTER SLOTTSCAFÉ
www.skoklostersslott.se • 018-34 43 00

SOMMARCAFÉ SJÖVILLAN, SKOKLOSTER
www.skoklosterslott.se • 0171-46 80 20

TAPAS CAFÉ & RESTAURANG
 Minigolf café/tapas i Bålsta • 070-975 53 55

TEXAS CORNER STEAKHOUSE
www.texascorner.se • 0171-554 03

VITA ÄLGEN
 VITA ÄLGEN • 0171-594 44

WINNER GARDEN
www.winnergarden.se • 0171-516 37

ÅBERGS MUSEUM
www.abergsmuseum.se • 08-411 00 40

KORTREGI STER



6 juni
   från kl 11.00

Besök Håbo.se/nationaldagen

✽   Andreas Johnson
✽   Tone Norum
✽   Romeo & Juliakören
✽   Trubadur Thomas Gee
✽   Medborgarskapsceremoni
✽   Stipendieutdelningar

✽   Aktiviteter för hela familjen

PÅ
SCENEN



Karta och sevärdheter

 1 SJUSTASTENEN, runristning i block
 2 SKOKLOSTERS SLOTT, museum, butik, park, servering, gästbrygga
 3 SÅNKA, soldattorp, gästbrygga
 4 UPPLANDSLEDEN, vandringsled
 5 SANDVIKSÅSEN, naturreservat
 6 BISKOPS ARNÖ, historiska byggnader, vandrarhem sommartid
 7 HJÄLSTAVIKEN, naturreservat, fågelliv
 8 HÄGGEBY, skol- och bygdemuseum, bildsten 
 9 RÖLUNDA, gravfält
 10 VARPSUND, runsten (Ingvarsstenen), hällkista

 11 ÖVERGRAN, Fridegårdsmuseet, Tallbo café
 12 BRUNNSTA, medeltida radby, hällristningar
 13 GRANÅSEN, konstsnöspår, elljusspår, skidbacke
 14 BÅLSTAÅSEN, naturområde
 15 KOMMUNHUSET

 16 ÅBERGS MUSEUM, pop- och seriekonst, servering
 17 VIBY, elljusspår, frisbeegolf
 18 TORRESTA NATURSTIG, vandringsled



www.habo.se/turism

På www.habo.se/webbkartor hittar du en länk till vår webbkarta 
Besök och Upplev som visar besöksmål i Håbo kommun.


