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Björnlunda Hembygdsgård
Välkommen att fira en traditionell midsommarafton på Björnlunda 
Hembygdsgård. Grindarna öppnas kl 14, midsommarstången 
reses kl 15. Kaffeservering, lotteri, chokladhjul, försäljning av 
varm korv mm. Gratis parkering

Björnlunda hembygdsförening

Ullevi Hembygdsgård
Kl 13-16, ca 13 km norr om Gnesta. Krikvägen 2, Gnesta. Hitta 
hit: Från Gnesta, kör Mariefredsvägen förbi Frustuna k:a, Vängsö, 
förbi Hallsta Gård sedan sväng vänster vid skylt Ullevi/Täby. 
Följ sedan vägen till vänster, väl framme i Ullevi by finns skylt 
till hembygdsgården. Stången kläds kvällen innan kl 18, ta gärna 
med vilda blommor

Gåsinge-Dillnäs hembygdsförening

Hembydsstugan vid Hällby kyrka
Kyrkvallen, Hällby, kl 10-13. Dans kring stången, lotterier, fisk-
damm och café

Hällbybrunns hembygdsförening

Hembygdsgården i Sparreholm 
Traditionellt midsommarfirande  kl 14-17 med dans kring stången, 
spelaktiviteter, porslinskrossning, bollkanon, fiskdamm, kaffeser-
vering och musikunderhållning. Hembygdsgården finns vid väg 
57, utfart mot Gnesta. Entré 20 kr/vuxen 

Hyltinge hembygdsförening

Runtuna Bygdegård
Kl 13.30 blomstersmyckning. Kl 14 reser vi stången. Vi firar 
tillsammans med bygdegårdsföreningen. Dans till levande musik, 
lekar för barnen. Fika med dopp inomhus. Lottförsäljningen har 
fina vinster

Runtuna-Lids hembygdsförening

Visholmen
Vi firar traditionell midsommar tillsammans på Visholmen, 
kl 11-15, mitt i Strängnäs. Kom och dansa runt stången. Gratis. 
Kl 17-18.30 firas Bo Setterlinds dag med dikter och musik i Bo 
Setterlinds park i Strängnäs

Strängnäs gille

Lådan, Lästringe Folkets Hus
Sofieborgsvägen 9, skyltat. Kl 13 -16. Vi klär stång, reser den, 
dansar till levande musik, lotteristånd, cafe med hembakt 
och chokladhjul, pilkastning, porslinkrossning, lekar som 
säckhoppning, dragkamp mm. Fri entré

Föreningen Lästringebygden

Firande på ängen i Härad
Kl 14  på ängen mellan Sjöborgsvägen och Vretstigen i Härad. 
Traditionellt firande med dans, musik, lotter och fika 

Härads hembygdsförening

Gamla Oxelösund
Firande kl 10-17 i Gamla Oxelösund. Håll utkik efter pro-
grammet på hemsidan 

Oxelösunds hembygdsförening

Koppartorp i Tunaberg 
Vi firar kl 14-17. Midsommarstång med klassiska lekar som 
"små grodorna" och många fler. Tombola, café och under-
hållning. Klockan 16.30 är det musikgudstjänst i kyrkan som 
ligger endast 100 meter från festplatsen

Tunabergs hembygdsförening

Hembygdsfest i Viala
Västra Vingåker festar traditionsenligt på hembygdsgården 
i Viala kl 13-17

Västra Vingåkers hembygdsförening

Traditionellt midsommarfirande på 
Midsommardagen den 25 juni  
på hembygdsgården i Årdala

Välkomna till traditionellt midsommarfirande för barn och vuxna! 
Midsommarfirandet startar kl 14. Gudstjänst på logen kl 13.30-14. 
Vi har kaffe-, korv- och glassförsäljning. Hembakat kaffebröd. 
Tombola, chokladhjul, lotteri, pilkastning och skytte. Besök vårt lilla 
museum! Dans och lekar kring midsommarstången med levande 
musik och sedan kanske en svängom på logen! 
Inträde: 50 kr (barn tom 15 år gratis) 

Årdala hembygdsförening

Kom och hjälp till att klä midsommarstången 
den 23 juni

Julita gård 
Kl 18, föreningen klär midsommarstången på Julita gård tillsam-
mans med Julita GoIF

Julita hembygdsförening

Ullevi hembygdsgård
Stången kläds kl 18, ta gärna med vilda blommor 

Gåsinge-Dillnäs hembygdsförening

Midsommarafton Midsommarafton 
den 24 juniden 24 juni
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Äventyren för hela familjen finns runt knuten. Till fots, på cykel eller vad 
du väljer! Hitta allt för din sommar på nykopingsguiden.se/nyksommar

18 mil kust och skärgård
– hyr en kajak och hitta  
din egen kobbe.

Slott och herrgårdar
– åk på slottssafari.

27 platser att upptäcka 
– med guide eller på egen hand.

Stendörrens naturreservat
– upplev skärgården utan båt.

En av Sveriges äldsta städer
– upptäck slottet Nyköpingshus, 
stadens landmärke.

Nyköping från cykelsadeln
– cykelleder genom stan,  
ut till kust och landsbygd.

Kultur för alla
– gästabud, museum och  
musik i sommarnatten.

Upplevelser för barnasinnet
– se en älg i ögat, hoppa i  
plurret och tävla i hinderbana.

Scanna QR koden och hitta 
sommarens äventyr!

Utflykt på landsbygden
– fika naturskönt, vandra 
Sörmlandsleden och loppisfynda.

Nyköping väntar på 
dig i sommar! På mitt sätt sett

Alltsedan skoltiden har jag längtat till sommaren, främst 
ledigheten. Sommarlovet närmade sig med snigelfart men 
försvann som en blixt. Benämningen lov innebar för min 
del som uppväxt på landet att jag fick ”lov” att hjälpa till 
hemmavid. På den tiden fanns potatislov - lätt att räkna ut 
vad som då skulle göras. Sedan ändrades benämningen till 
skurlov, när skolan skulle skuras men inte av mig. Senare har 
höstterminslovet kommit att kallas höstlov (hösta betyder 
skörda eller samla som inte många vet) för att numera ha 
blivit läslov där skolelever får ”lov” att läsa sedan många 
digitala aktiviteter tagit över som fritidssysselsättning.

Snörikt
Jag kommer ihåg barndomens vinterlov som snörika med 
snöbollskrig, snöpulsning samt kälk-, skridsko- och skid-
åkning. De skidbackar jag som barn tyckte var höga och 
branta blev i tonåren barnsligt små men skulle nu för mig 
som pensionär åter bli skrämmande höga med skidor på 
fötterna högst upp i backen. Med egen garageuppfart är 
snöfattiga vintrar något jag uppskattar, hellre än uppskot-
tar vid snörika, även om de är bättre för grundvattennivån.

Vad betyder semester?
Kommer ordet från tävlingar kamrater och kolleger emel-
lan att resa omkring för att ”se mest”? Knappast vila och 
avkoppling med alla måsten? Olika resor som måste göras 
att stoltsera med, hälsa på släkt och vänner (företrädesvis 
de med sommarstuga på sjötomt), bygga altan för att inte 
tala om att städa förrådet.

Den genomlidna pandemin har förändrat våra semes-
terplaner. Resor söderut till ”solen” har fått ställas in efter 
gällande restriktioner. Söker man sol ska man förstås bege 
sig norrut, tillräckligt långt norrut kan man sommartid få 
sol dygnet runt. Detta stämmer in på pandemins alternativ: 
Hemester. Det finns mycket att uppleva i vårt 157 mil långa 
och 50 mil breda land. För att inte tala om Södermanland 
(söder om Mälaren, får även kallas Sörmland), ännu mer 
”hemmavid” med ca 6 000 km2 yta, 790 sjöar med yta 
större än 1 hektar och skärgård med 3000 öar, holmar och 
skär som besöksmål. På resa i Norge med fascinerande fjäll 
och fjordar träffade jag några amerikaner som frågade var 
jag bodde När jag beskrev min hemvist som strax söder 

om Stockholm undrade de varför jag åkt till Norge när jag 
bodde så naturskönt - hemmablind! (Råkade först skriva 
natursjönt - inte så dumt uttryck för sjörika Sörmland i 
överensstämmelse med Selma Lagerlöfs beskrivning av 
Sörmland som ”Den sköna lustgården”).

Kostnadshöjd
Kostnaden behöver inte vara avgörande för höjden av 
upplevelse. Många av länets 67 hembygdsföreningar har 
hembygdsgårdar nära och enkla att besöka för att ta del 
av gemenskap och lokalhistoria. En träff  med utbyte av 
minnen över en kopp kaffe med hembakat kan vara nog 
så minnesvärd. Korta resor sparar också bensinpengar och 
man undviker flyg- och bilskam. Dessutom slipper man 
månads- (för att inte säga års-) lång väntan på förnyat pass. 

Pessimist
Av någon anledning finns det personer som helst berättar 
om missar och motgångar i samband med semester - för 
att väcka medlidande? Vanlig är berättelsen om utflykten 
som börjat i strålande solsken men avslutats i störtregn eller 
avbrutits efter mygg- eller ormbett. En annan gång har man 
glömt smöret eller korkskruven. Utflykten till sandstranden 
blev misslyckad efter sand på smörgåsen eller mellan skin-
korna. Åskvädret bröt ut just när matsäcken dukats fram. 
Sådana händelser kan givetvis vara roligare att berätta om 
än uppleva. Berättaren är förmodligen också den som redan 
vid midsommar påtalar att ”Nu går vi mot mörkare tider!” 

Förväntan
Det mest minnesvärda man kan uppleva på ledigheten? Jag 
har provat på grisfest på Mallorca, tjurfäktning i Spanien, 
Kinesiska muren, guidad visning av Colosseum, åkt Hurti-
gruten längs norska kusten samt haft hissnande utsikt från 
en plattform med glasgolv över ett stup och delfinsafari på 
Kanarieöarna. Sådana upplevelser kan vara fantastiska men 
beror mycket på förväntningarna i förväg. Är de höga är 
risken stor att man blir besviken, för låga att man tvekar 
att alls ge sig iväg. 

I Sörmland är förväntningarna lätta att få 
uppfyllda!

Göran Dahlberg

Sommar, sol, semester...



8 9
www.hembygd.se/sodermanland www.hembygd.se/sodermanland

Hembygdsgårdar i eskilstuna kommun

Hembygdsgårdar i gnesta kommun

Hembygdsstugan i Hällbybrunn
Kyrkvallen, Hällby
Här finns en samling av gamla redskap och saker, arkiv med be-
skrivning av fastigheter och vår historia  

Hällbybrunns hembygdsförening

Hyltinge hembygdsgård
Hembygdsgården i Sparreholm finns vid väg 57, utfart mot Gnesta
Hembygdsgården ligger vackert belägen vid Båvens strand och 
går att hyra för festligheter och högtider. 

Hyltinge hembygdsförening

Mellösa Hembygdsgård
Mellösa by, Harpsundsvägen
Hembygdsgården ligger i mitt byn omgiven av väl bevarade 
byggnader från 1700-1800-talen. Öppet lör-sön, den 2-31 juli  
kl 13-16 med konst och hantverk.

Mellösa hembygdsförening 

Årdala Hembygdsgård
2 km söder om Årdala kyrka
Trädgården alltid öppen, museet är öppet vid våra evenemang
Vacker och lantlig miljö. Hembygdsgård och stor loge till uthyrning 
för fest, möten, föreningsträffar och andra arrangemang

Årdala hembygdsförening

Björnlunda Hembygdsgård
Belägen strax utanför Björnlunda samhälle. Skyltat från väg 57.
Hembygdsgård med flera byggnader från 1600 – 1700-talen.  
Museum med gamla bruksföremål, smedja, byskola, ladugård 
och stall. Soldattorp från 1600-talet och den vackra Mälbystugan. 
Loftbodar som fungerar som vandrarhem på sommaren.

Björnlunda hembygdsförening

Gästgivargården
Ringvägen 8, 646 35 Gnesta. 
I parstugan finns inventarier från 1700 – 1800-talen. Gnesta-Kalles 
museum berättar i ord och bild om Gnesta-Kalles liv som artist. 
Skolmuseet är under uppbyggnad med inventarier och planscher 
från Smesta skola, Gnesta.

Frustuna hembygdsförening

Gryts hembygdsgård
På vägen mellan Stjärnhov och Gryts kyrka
Här finns välbevarade och restaurerade timmerhus från trakten. 
Parstuga, ladugård, loge, loftbod, visthusbod samt Hässelby mu-
séet under uppbyggnad. Gamla inventarier och jordbruksredskap.

Gryts hembygdsförening

Ullevi Hembygdsgård
Krikvägen 2, Gnesta. Ca 13 km norr om Gnesta. Skylt mot Ullevi 
utmed Mariefredsvägen från Gnesta. 
Denna gamla gårds egentliga namn är Sörgården i Ullevi. Tillfördes 
föreningen 1947. På fastigheten fanns då bostadshus, ladugård och 
visthusbod. Hembygdsgårdens samlingslokal "Logen" inrymmer 
samlingssal, modernt kök med porslin för 80 personer samt toa-
letter. Används för sammankomster och hyrs ut för fester o dyl 
under den varma delen av året.

Gåsinge-Dillnäs hembygdsförening

Kulturbyn i Skottvång
Skottvångs gruva
I kulturbyn finns torpet Lövstugan som visar hur folk på skogen 
kunde bo förr. Här finns en fungerande smedja och skogsarbetar-
baracken Skumbo med tio bäddar och tillgång till bastu. Bokning 
070 535 18 51.

Östra Sörmlands gruvförening

Hembygdsgårdar i katrineHolm

Hembygdsstugan Grindtorp
Koordinater Grindtorp N58.86237, Ö16.51233
Öppet enligt vårt sommarprogram eller överenskommelse. Se vår 
Facebooksida, "Björkviks hembygdsförening". 

Björkviks hembygdsförening

Kalsta 
Längs vägen mellan Flodafors och Bie
Floda hembygdsgård vid Kalsta, mellan Flodafors och Bie. Äldsta 
byggnaderna från 1700-talet. Vackert gårdstun för picknick.

Floda hembygdsförening

Värmbolsstugan
Hilding Hjelmbergs väg, museiområdet St Djulö
Här finns Storstuga med blandning av lokala föremål. På området 
finns flera av hembygdsföreningens museer.  

Katrineholm-Stora Malms hembygdsförening

Boda kvarn 
Ca 2 km söder om Östra Vingåkers kyrka.
Öppet torsdagskvällar 30 juni–18 aug. Kvarnbyggnad i sten uppförd 
i slutet av 1600-talet. Magasinsbyggnaden från början av 1900-talet 
och scenen vid Bodakvarnsån är utgångspunkt för våra populära 
torsdagskvällar under sommaren.

Östra Vingåkers hembygdsförening

Stenkvista sockenstuga
Mitt emot Stenkvista kyrka
En gammal fattigstuga. Här finns gamla foton och torpinvente-
ringar. Bland föremålen finns skampåle och stupstock. De två 
sistnämnda visas på Rinkestamuseet den 5-6 juni.

Ärla-Stenkvista hembygdsförening

Hembygdsrörelsens besöksmål och 
aktiviteter hittar du på 
www.hembygd.se

Via www.hembygd.se/sodermanland hittar du sörm-
ländska erbjudanden samlade under "hitta aktivitet" 

Hembygdsgårdar i Flens  kommun

Bergströmska gården
Lilla gatan 12, Torshälla. Öppet tors april-okt, i juli även tis och lör kl 13-16. Här finns våra samlingar. Vi har program med 
underhållning. Gården från 1740 är byggnadsminne från 2020. Vi visar gårds- och släkthistoria med hantverk och bodar

Torshälla hembygdsförening/S:t Olofs gille

Malmköpings Hembygdsgård
Malmagatan 33, 642 61 Malmköping
Öppet ons kl 18-20. Ett fantastiskt kulturkvarter med 13 bygg-
nader från 1600-1800-talen bla Länsmans- och Gästgivaregår-
den. Här samlas flera museer och skapar en spännande miljö 
för er att upptäcka.                       Malmköpingsortens hembygdsförening
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Hembygdsgårdar i nyköpings kommun

HembygdsFöreningen i 
oxelösunds kommun

Mästerlotsens skärgårdsrum
Gamla Oxelösundsvägen 23, 613 31 Oxelösund

Oxelösunds hembygdsförening

Hembygdsgårdar i 
strängnäs kommun

Callanderska gården
Klostergatan 5, 647 30 Mariefred
Trädgården öppen hela dagen. Gården är ett sekelskiftes-
hem från 1800-talet inrymt i en färgaregård från i mitten av 
1700-talet. Här finns många små hus och bodar som inrymmer 
spännande delar av vår historia. 
     En vacker trädgård med blommor samt krydd- och medici-
nalväxter. På gården finns även en vävstuga där man kan köpa 
eller beställa trasmattor, dukar, löpare mm. Loppisen är öppen 
under sommarsäsongen. Vi har en nybyggd handikapptoalett, 
bygg med gamla tekniker. En ny museishop kommer öppna 
denna säsong                                     Mariefreds hembygdsförening

Hembygdsgård i 
Vingåkers kommun

Hembygdsgårdar i 
trosa kommun

Garvaregården
Västra Långgatan 40
Öppet from 6 juni tis-sön kl 11-16. Café, museum, garvarens 
bostad, en härlig lummig trädgård att sitta och fika i

Trosa hembygdsförening

Viala hembygdsgård
Skyltat vid väg 52 ca 5 km från Vingåker mot Katrineholm 
Öppet 7, 17 och 31juli kl 14–16. Lillstugan från slutet av 1700-ta-
let, Storstugan från 1800-talet, loftbod, loge, smedja. Mostugan, 
dansbana med scen byggd 2010

Västra Vingåkers hembygdsförening

Hertigens salar
– de förnämsta 
i sitt slag 
Upptäck inredningarna  

Börja besöket på 
Kungligaslotten.se

Tullgarns Slott

Sockenstugan
Vid Kila kyrka finns vår lokal och vårt museum beläget i sock-
enstugan 

Kila hembygdsförening

Lästringe Folkets Hus, Lådan 
Sofieborgsvägen 9 i Lästringe 
En unik utedansbana och tillsammans med lotteristånd och det 
lilla Folkets Holkets "Lådan" bildar en sommaridyllisk festplats i 
lantlig miljö med skog och röda stugor bara 4 km från E4

Föreningen Lästringebygden
 

Stadsvakten Nyköpings kulturarvsmuseum
Västra Kvarngatan 54, Nyköping
Öppet lör-sön kl 12-16. Juli öppet tis-sön kl 12-16. Vi tar också 
emot guidade turer efter bokning andra dagar och tider.
Här kan du på drygt 700 kvm besöka en handelsbod, en skolsal  
från sekelskiftet 1900, konditori från 1950-talet, trollerimuseum 
samt hantverks- och industriutställningar dessutom ett helt intakt 
metalltryckeri från 1930 

Nyköpings hembygdsförening

Grenadjärtorpet Löfåsen i Runtuna
Granne med Runtuna Bygdegård, Albertsdal, Runtuna
Öppet vid olika evenemang. Här finns stuga, museum, förråd/
arkiv,  ladugård under uppbyggnad, smedja, vedbod och ett ny-
byggt modernt dass

Runtuna-Lids hembygdsförening 

Klockarbol
Kyrkbyn vid Stigtomta kyrka
Öppet efter telefonkontakt eller vid evenemang. Här finns museum 
och tidstypiskt möblemang

Stigtomta hembygdsförening

Magasinet
Horn Övergården, Nyköping
Öppet 5 juni kl 14–16, 29 juni kl 15–18, 27 juli kl 14–18, 31 aug 
kl 15–18. Kaffe med hembakt, grillad korv 

Svärta hembygdsförening

Mälsåkers slott
Selaön, Stallarholmen
Öppet 4-19 juni, lör-sön kl 11-16, 24 juni-28 aug fre-sön kl 11-16.
Ett vackert barockslott från 1600-talet med en spännande historia

Mälsåkers framtid

Grassagården
Kvarngatan 2, Strängnäs
Öppet alla dagar under sommaren. Grassagården är en av de 
få stadsgårdar från 1600-talet som fortfarande finns kvar på sin 
ursprungliga plats. Här finns museum och stans bästa fik

Strängnäs gille

Åkers Hembygdsmuseum och Bruksarkiv
Bruksallén 17, Åkers Styckebruk
Öppet se vår hemsida www.akershembygd.se På Hembygdsmuseet, 
visar vi bla  ”Från gruva till kanon”, en utställning som följer alla 
led i tillverkningen av gjutna järnprodukter, färdiga kanoner och 
andra produkter. 
  I vårt unika Bruksarkiv, byggt ovanpå den gamla masugnen, 
har vi dokument från 1600-talet – gamla kartor, kontrakt, kor-
respondens med kungligheter, gamla ritningar på kanoner och 
många andra produkter som tillverkades här. 

Åkers hembygdsförening

Tuna Kyrkskola
Tuna by 4-3, 611 95 Nyköping
Miljön vid Hembygdsgården med gamla byggnader 150 meter 
väster om skolan är alltid tillgänglig. I kyrkskolan genomförs 
föreningens evenemang 

Tuna hembygdsförening  

Hembygdsgården i Koppartorp
Koppartorp 18 km utanför Nyköping
Öppet 4 juli–14 aug kl 12–17 eller efter överenskommelse.
Sörmlandsleden passerar alldeles intill hembygdsgården som 
är den ursprungliga gruvbyn med smedja, bagarstuga, gruv-
fogdens bostad och lada, krutförråd, arbetarbostäder och 
mycket mer. Man kan även besöka gruvan och gruvmuseet. 
Sörmlands äldsta timmerkyrka ligger alldeles bredvid

Tunabergs hembygdsförening

Svalbergsgården och bruksmuseet i Nävekvarn
Nyköpingsvägen 11, Nävekvarn
Öppet 1–31 juli, kl 12 – 17. Hantverksförsäljning och sommarcafé. 
Ställets specialare: Saffranspannkaka med sylt och grädde. Kaffe, 
te, läsk och bröd. Spismuseum har samma öppettider som caféet. 
Förfrågningar 070 573 47 78

Tunabergs hembygdsförening

Tystberga Hembygdsstuga
1 km från samhället mot Björksund
Öppet vid evenemang och efter överenskommelse. Här finns 
gårdsmuseum, trädgård för medtaget fika i mysig miljö  med 
fotoutställning

Tystberga hembygdsförening

Trostorp
Skyltat utmed vägen mellan Vagnhärad och Trosa. 
Här finns en underbar miljö bland stugor, sagoskog mm. Kaffe-
servering vid evenemang under sommaren 

Vagnhärads hembygdsförening

Föreningsgården Folkvik
1 km innan Källviks brygga utmed Källviksvägen, Västerljung. 
Den är från början en militärbarack från andra världskriget som 
uppfördes på denna plats 1951. Gården kan även hyras för för-
eningsmöten och privata fester   

Västerljungs hembygdsförening
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Vi är säkert många som har sett fram emot denna 
sommar efter en lång tid av förväntan efter Pandemin. 
Solljuset som nu kommer till oss och värmen som 
många av oss har längtat efter.

Inom hembygdsrörelsen vill vi slå ett slag för alla 
fantastiska fikaställen som finns i Södermanland. Det 
finns så många smultronställen att åka till och bara få 
vara i lugn och ro!

I vårt vackra landskap finns det många småvägar att 
ta sig ut på i naturen. Möjligheter att finna en plats för 
en skön stund och avkoppling. På många hembygds-
gårdar finns det försäljning av kaffe med dopp. Oftast 
är det nästan för bra för att vara sant, att för en billig 
penning, ta del av alla ljuvliga hembakade bullar och 
småkakor. Ofta är det en trädgård, som funnits i många 
år och har en hel del att berätta om sig. Vackra träd och 
blommor i all sin prakt. Välskötta rabatter av ideella 
arbetskrafter. Om man tar sig tid att finna en sådan 
plats i sommar, så kan jag lova att du inte kommer att 
bli besviken på vare sig upplevelsen i sig eller ”fikat”.

Under Pingsthelgen, som i år infaller 4–5 juni, kom-
mer det att vara Riksstämma i Nyköping. I samband 
med detta kommer många av hembygdsgårdarna hållas 
öppna för ett besök.

Sveriges nationaldag är också en dag som många 
hembygdsgårdar kommer att hålla öppet! En del 
har då hemvändardagar och det finns då stora möj-
ligheter till ett besök. Säkert finns det då också en 
chans att få sig en fika. För mer information gå in på  
www.hembygd.se/sodermanland och sök på "hitta aktivitet".

På hemsidan finns en karta till alla medlemsfören-
ingar, men för mer detaljerad karta och alla småvägar 
behövs GPS eller en besökskarta över Södermanland.

”Sig solens strålar närma och allt blir återfött”!

Christel Comstedt Jonsson 

Fika på hembygdsgård
”Den blomstertid nu kommer…” 

HembygdsFika i eskilstuna kommun

Hembygdsstugan vid Hällby kyrka
Kyrkvallen, Hällby
Öppet varje mån 27 juni -22 aug kl 13.30-15.30. På menyn kaffe 
med hembakat

Hällbybrunns hembygdsförening

Jäders församlingshem
Vid Jäders kyrka där du naturligtvis passar på att se vår utställning 
om Axel Oxenstierna. Öppet 28 juni-14 aug tis, tors, lör, sön. 
18–28 aug tors, sön kl 11-15

Kunskapsturism Kafjärden

Bergströmska gården 
Lilla gatan 12, Torshälla 
Öppet till okt, tors kl 13-16 och i juli även tis och lör. På menyn 
kaffe, brödportioner

Torshälla hembygdsförening/S:t Olofs gille

Mellösa hembygdsgård
Mitt i Mellösa by, öppet i juli lör, sön kl 13-16 
Kaffe med hembakt bröd. Även utställningar och andra medver-
kande enligt separat program. 

Mellösa hembygdsförening

HembygdsFika i Flens  kommun

HembygdsFika i gnesta kommun

Trivselträffar på Gästgivaregården
Hembygdsgården i Gnesta, Ringvägen 8, 646 35 Gnesta
Öppet vissa dagar kl 13–15, under sommarhalvåret 19 – 20 gånger. 
Datum kungöres på hemsidan. Hembakade bullar och kakor

Frustuna hembygdsförening

Värdshuset Skottvångs Grufva
Öppettider Se www.skottvangsgrufva.se Fika, mat och livemusik

Tipsar Östra Sörmlands gruvförening

      

  
  
  
  

    
  

  SSiiggrriiddsslluunnddssCCaafféé  &&HHaannddeellssbboodd  
EEnn  ooaass  mmiitttt  ii  SSöörrmmllaanndd  mmeellllaann  

MMaallmmkkööppiinngg  oocchh  NNyykkööppiinngg!!  
HHeemmbbaakkaatt,,  HHaannttvveerrkk  &&  GGooddssaakkeerr  

  

                                                    ÖÖppppeett  åårreett  rruunntt!!  
                                  JJuunnii--AAuugg  aallllaa  ddaaggaarr  kkll  1111--1177  
  

KKoonnsseerrtteerr,,  kkoonnssttuuttssttäällllnniinnggaarr  mm..mm..  
        KKoomm  oocchh  ffiikkaa//äätt  lläättttaarree  lluunncchh  oocchh  sshhooppppaa  ii    
                                  ggaammmmaall  sskkoollaa  bbyyggggdd  11882266  

  
              wwwwww..ssiiggrriiddsslluunndd..ssee  //  tteell  00770066775511111188  
  
  
  
  
  
  

Caféet i Skolträdgården
Gamla skolan intill Vadsbro kyrka. Öppet alla dagar kl 13–17 
under tiden 2–24 juli. 
Där finns det tillfälle att besöka/uppleva/se och köpa. Café 
med hembakt bröd. Servering i skolträdgården, där tält finns 
och i den gamla skolsalen. I skolsalen försäljning av alster från 
lokala hantverkare och ekologiska produkter från bygden. 
Vadsbro-Blacksta hembygdsförenings museum (skolan n.b.) 
Titta runt i samlingarna, bläddra i fotoalbum och tidningsur-
klipp.  Böcker och häften finns att köpa. Gå tipspromenad 
i närområdet. Skolan är tillgänglighetsanpassad, ramp finns.

Vadsbro-Blacksta hembygdsförening
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Oxelö Krog
Oxelö Krog i Gamla Oxelösund har anor sedan 1600-talet. Där 
serveras kaffebröd, kakor och tårtor samt lättare maträtter och 
har fullständiga rättigheter.

Tipsar Oxelösunds hembygdsförening

HembygdsFika i oxelösunds kommun

HembygdsFika i strängnäs kommun HembygdsFika i Vingåkers kommun

HembygdsFika i trosa kommun

Hembygdsrörelsens besöksmål och 
aktiviteter hittar du på 
www.hembygd.se

Via www.hembygd.se/sodermanland hittar du 
de sörmländska erbjudandena samlade under 
"hitta aktivitet" 

Fika eller ät en bit på Callanderska gården
Gripsholmsvägen 6, 647 30 Mariefred
Öppet dagligen, se tider på hemsidan. Välkommen att slå dig 
ned i trädgården och njut av fika eller lättare måltid. I år i regi av 
Callanderskas närmasta granne Värdshuset.

Mariefreds hembygdsförening

Garvaregårdens café
Västra Långgatan 40, Trosa
Öppet from 6 juni tis-sön kl 11-16. Café, museum, garvarens 
bostad, en härlig lummig trädgård att sitta och fika i.

Trosa hembygdsförening

Sommarcafé
Kvarnängsparken, Skolgatan 20, Högsjö
Öppet 7, 17 och 31juli kl 14–16. På menyn, kaffe med hembakat

Högsjö KulturmiljöföreningMagasinet
Horn Övergården, Nyköping
Öppet 5 juni kl 14–16, 29 juni kl 15–18, 27 juli kl 14–18, 31 aug 
kl 15–18. Kaffe med hembakt, grillad korv

Svärta hembygdsförening

Kyrkskolans  Sommarcafè
Tuna by i Tuna Nyköping. 
Öppet tors i juli kl 13-15. Kaffe med hembakt bröd,  även glu-
tenfritt, laktosfritt, sockerfritt.

Tuna hembygdsförening 

Tunabergs hembygdsgård
Koppartorp 18 km utanför Nyköping. 
Öppet 4 juli–14 aug kl 12–17. På menyn kaffe, våfflor, glass mm.

Tunabergs hembygdsförening

HembygdsFika i nyköpings kommunHembygdsFika i katrineHolms kommun

Boda kvarn
Ca 2 km söder om Östra Vingåkers kyrka
Öppet torsdagskvällar 30 juni – 18 augusti. På menyn kaffe, kylda 
drycker, smörgås, kaffebröd, glass, mm.

Östra Vingåkers hembygdsförening Femörefortet 
Oxelösund 

Oxelösunds Turistbyrå  0155-383 50 
 

www.femorefortet.se 

Upplev det spännande och 
topphemliga Femörefortet 
Gömd i berget under naturreservatet Femöre i Oxelösund 
finns Femörefortet, öppet för besökande grupper hela året 
 

Guidade entimmesvisningar 2022 
 

14 maj - 19 juni lördagar-söndagar 11:00, 12:00, 13:30 och 14:30 
 

29 juni - 14 aug  dagligen varje halvtimme, första visning 11:00, sista 15:00 
 

20 aug -  9 okt lördagar-söndagar 11:00, 12:00, 13:30 och 14:30 
 

Extra öppet Sportlovet vecka 8 och Höstlovet vecka 44 
 

Butik med fika, dryck, glass, souvenirer och böcker om kalla kriget 

Svalbergsgården och bruksmuseet i Nävekvarn
Nyköpingsvägen 11, Nävekvarn
Öppet 1–31 juli kl 12–17. Hantverksförsäljning och sommar-
café. Missa inte ställets specialare, saffranspannkaka med sylt 
och grädde. Kaffe/te, läsk och bröd. Spismuseum har samma 
öppettider som caféet. Förfrågningar 070 573 47 78

Tunabergs hembygdsförening

Hembygdsstugans trädgård i Tystberga
Trädgården är öppen sommartid med tillgängliga trädgårdsmöbler. 
Medtag eget fika och njut av mysig miljö utomhus

Tystberga hembygdsförening

Kafé på Långmarens museigård 
Sönd 10 juli-14 aug kl 11-15
Fikaförsäljning, visningar av gården och musikunderhållning. 
I samarbete med Tystberga, Sätterstabygdens och Västerljungs 
hembygdsföreningar.  

Mälsåkers sommarcafé
Mälsåkers slott på Selaön
Öppet 4-19 juni lör-sön kl 11-16, 24 juni-28 aug fre-sön  
kl 11-16. Kaffe, bakverk, belgiska våfflor och glass

Mälsåkers framtid

Grassagården
Kvarngatan 2, Strängnäs
Öppet alla dagar kl 10-16. Lunch och fika av alla slag!

Tipsar Strängnäs gille
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Aradisdagen på Trostorp
3 juli kl 11-15, Hembygdsgården Trostorp i Vagnhärad.
Aradis, Trosabygdens forn och medeltidsförening anordnar aktivi-
teter för både barn och vuxna. Guidning på gravfältet, nävarbeten, 
nålbindning och lekar för barn. Fika med hembakat bröd 

Aradis

Hembygdsdagen
13 aug  kl. 11-15 på Gryts hembygdsgård
Välkomna till alla våra öppna stugor. Fina konst- och hantverks-
erbjudanden samt olika aktiviteter för barnen. Kaffe och våfflor 
serveras. Fri entré och parkering

Gryts hembygdsförening

Skärgårdsmarknad 
10 juli kl 10-15 vid Naturum, Stendörrens naturreservat 
Skärgårdsmarknad med utställare av hantverk samt försäljning av 
fisk och hembakt bröd. Servering av kaffe med dopp samt lättare 
förtäring. Höhängning, repslagning och rundtur med fiskebåt för 
intresserade. Frivillig avgift till parkering 20 kronor 

Bälinge hembygdsförening

Näshultadagen
13 Augusti. I hela Näshulta socken pågår en stor marknadsdag då 
lokala hantverkare visar och säljer sina produkter. Underhållning, 
barn-aktiviteter och förtäring. Se vår Facebooksida för närmare 
information

Näshulta hembygdsförening

Gruvans dag
27 augusti kl 10-16 vid Skottvångs gruva
Marknad med lokala hantverkare, guidning och dragspelsmusik, 
fika och öppet i alla hus. Fri entré

Östra Sörmlands gruvförening

5 speciella dagar

Axel Oxenstierna utställning
Vid Jäders kyrka
Öppet 28 juni-14 aug öppet tisd, tors, lörd, sönd, 18–28 aug 
tors, sön kl 11-15.

360 kvm utställningsyta. 6 rum med olika teman kopplat 
till rikskansler Axel Oxenstierna och Sverige under stor-
maktstiden. Möjlighet att fika med hembakat bröd eller att 
ha med egen kaffekorg

Föreningen Kulturturism Kafjärden

muséer i eskilstuna kommun

 
Utställningen i Jäder öppet 28/6 -14/8  

tis, tors, lör o sön kl 11.00-15.00 
Därefter 18/8 - 28/8 endast tors o sön. 

Övriga tider öppet för grupper. 
Bokas: tel 070-3402324,  mail: kunskapsturism@outlook.com 

https://www.hembygd.se/kunskapsturismka�arden 

Axel Oxenstierna

Välkomna!
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Vad är ett hembygdsmuseum kan man ju fråga sig? 
Svaret är att det beror på vad föreningen som skö-
ter det har specialiserat sig på. Men att du är på ett 
hembygdsmuseum känner du på doften, det märks i 
atmosfären, det liksom sitter i väggarna. 

Många föreningar har något föremål de tycker det är 
extra spännande att berätta om. Här nedan presenteras 
ett par sådana från Ärla-Stenkvista hembygdsförening 

Skampålen  
Skampålen användes ofta vid högmässorna då de 
personer som tex begått hor, alltså haft sex utanför 
äktenskapet, eller de som ertappats med stöld fick sitta 
framför kyrkporten eller kyrkomuren så att kyrkobe-
sökarna kunde spotta på och håna de som satt där. 
Detta exemplar har enligt uppgift från föreningens 
första ordföranden Gösta Andersson varit utlånat 
till ett skådespel i Nyköping. Var skampålen kommer 
ifrån är okänt. 

Hembygdsrörelsens besöksmål och 
aktiviteter hittar du på 
www.hembygd.se

Via www.hembygd.se/sodermanland hittar du 
de sörmländska erbjudandena samlade under 
"hitta aktivitet" 

Besök ett hembygdsmuseum i sommar

Stupstocken
Det har funnits ett antal olika sätt att avrätta ogär-
ningsmän. Exempelvis användes i Frankrike giljotinen 
i samband med franska revolutionen. Under "häx-
processerna" brändes "häxorna" på bål. Militärt var 
det arkebusering som gällde. I USA har genom åren 
metoder som giftspruta, elektriska stolen och hängning.  
använts. Ett annat sätt var att använda "stupstock".

Det gick till så att den dömde tvingades att ligga 
fastspänd på mage på bänken med hakan i fördjup-
ningen. Skarprättaren kunde på så sätt lättare klara att 
med bilan eller svärdet skilja huvudet från kroppen. 
Skarprättaren var ofta en dömd person som köpt sig 
livet genom att bli skarprättare. Detta exemplar är tro-
ligen tillverkat i Tyskland och enligt uppgift kommit till 
oss från Kjula. Vår stupstock är troligen aldrig använd. 

Rolf  Gustafsson  

Välkommen till en sommar 
i Oxelösund med kulturarv, 
skärgård och badplatser 
för hela familjen.

visitoxelosund.sevisitoxelosund.se

Under de senaste årtiondena har denna tidning bestått av 400 eve-
nemang på 20 sidor. I år är fokus ett annat, men några evenemang 
finns ändå kvar, några som sticker ut och är lite extra spännande. 

Hanebergs Gårdsmuseum
Haneberg Säteri, V:a Näshulta
Öppet enligt överenskommelse Torbjörn Andersson  070 630 16 34
Museet är mycket omfattande och uppskattat av både närboende 
och tillresta besökare. Här finns mängder med bruksföremål sen 
tidigare generationer

Näshulta hembygdsförening

Veteranerna i Rinkesta 
Plats Rinkesta mellan Ärla kyrka och Ärla samhälle. 
Den 5 juni, 10 juli, 7 aug, kl 10-13. Lantbruksmuseum, jordbruks-
redskap, veterantraktorer, husgeråd, radioapparater, skrivmaskiner, 
leksaker, plus mycket mer. Endast kontanter. 

Ärla-Stenkvista hembygdsförening
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Stadsvakten Nyköping 
kulturarvsmuseum 
Västra Kvarngatan 54 Nyköping 
Öppet lör-sön kl 12-16. I juli öppet tis-sön kl 12-16. Vi tar 
också emot för guidade turer andra dagar och tider .På drygt 
700 kvm visar vi Nyköpings handels-och industrihistoria. 
Här finns en handelsbod från sekelskiftet, ett konditori från 
1950-talet. En hattmodist hattutställning. Ett helt intakt 
metalltryckeri från 1930-talet. Dessutom industri-och hant-
verksutställningar. Vi visar OS-kanotisten Gert Fredrikssons 
prissamling. På storbilds-TV visas filmer som handlar om 
Nyköping 1910 -2021.                       Nyköpings hembygdsförening  

Lotsarkivet och kulturstig 
Gamla Oxelösundsvägen 23, 613 31 Oxelösund.  
Kontakta 073 073 88 60, info@lotsarkivet.se 
  I Lotsarkivet finns information om lotsning och lotsarnas liv i 
Oxelösunds farleder och skärgård. Studierummet ger digital tillgång 
till lokal historia, bildarkiv, filmer och släktforskning. 
Kulturstigen guidar dig till lotsarnas bostäder, lotsutkiken och 
den äldsta bevarade lotsplatsen Oxelö Krog.

Oxelösunds hembygdsförening,

Garvaregården, Trosa Stadsmuseum, 
Västra Långgatan 40
Äldre föremål från Trosa, skärborgarnas fiskeföremål, bodkam-
mare med inredning från gamla butiker i Trosa, tryckeri mm. 
Garvarens bostad är möblerad som den siste garvaren bebodde 
fram till 1912.

Trosa hembygdsförening

Högsjö Bruksmuseum
Pampetorpsallén 2 Högsjö
Öppet söndagar i juli eller efter överenskommelse. Här finns ma-
skiner från 1800-talets mitt som visar den industriella processen 
från ull till färdig väv. Viss utrustning från färgeri.  

Högsjö kulturmiljöförening 

Högsjö Tvättstugemuseum
Badplatsen i Högsjö. Skyltat i samhället
Öppet från juli efter överenskommelse med Lennart Strömberg, 
070 679 52 73. Tvättstuga med pannmur, baljor, och annan 
tvättutrustning  

Högsjö kulturmiljöförening

Hembygdsmuseet
Magasinen mittemot kyrkan, Storgatan, Vingåker 
Öppet kl 14-16 alla sön i juli och första i aug. Här hittar ni allt 
från stenyxor till föremål från 1900-talet.

Västra Vingåkers hembygdsförening

muséer i gnesta kommun

muséer i katrineHolms kommun

muséer i nyköpings kommun

muséer i oxelösunds kommun

muséer i strängnäs kommun

muséer i Vingåkers kommun

muséer i trosa kommun

Bettna Hembygdsmuseum
Löta Mellangård, 642 62 Bettna 
Öppet den 18 juni kl 11-15. Vårt museum speglar i första hand 
det agrara livet på landet förr med många jordbruksredskap. Väl-
kommen att ställa dina frågor till de kunniga personer som finns 
på plats. Fika, krönikor och lite annat finns att köpa.

Bettna hembygdsförening

Malmköpings hembygdsgård och museer
Malmagatan 33, 642 61 Malmköping
Öppet året runt ons kl 18-20 eller efter överenskommelse.
På hembygdsgården finns vårt fotomuseum, textilmuseum, Sö-
dermanlands Soldatregister, brand- och agrarmuseum. Missa inte 
museet Malmahed vid Vårdcentralen. 

Malmköpingsortens hembygdsförening

Hembygdsmuseet vid Aspö kyrka
Mån 27 juni tom lör 9 juli. Öppen kyrka. Aspö Kyrka och fören-
ingens museum håller öppet samma tider. Hembygdsgudstjänst i 
Aspö Kyrka söndag den 10 juli klockan 13.30 med efterföljande 
kyrkkaffe i Aspö Bygdegård.

Aspö-Tosterö hembygdsförening 

Klockarbol
Kyrkbyn vid Stigtomta kyrka
Öppet efter telefonkontakt eller vid evenemang. Museum med 
gamla inventarier samt arkivhandlingar från de fyra socknarna 
Bärbo, Halla, Nykyrka och Stigtomta. Tidstypiskt möblemang.

Stigtomta hembygdsförening

Magasinet
Horn Övergården Nyköping. Öppet 5 juni kl 14–16, 29 juni 
kl 15–18, 27 juli kl 14–18, 31 aug kl 15–18. 

Svärta hembygdsförening

Gruvmuseet
Koppartorp 18 km utanför Nyköping
I museet visar vi mycket om vad det innebar att vara gruvarbe-
tare under 1700 – 1800 talen. Tunaberg är Sveriges sydligaste 
bergsslag. Här bröts koppar, järn och även kobolt. Man kan även 
besöka gruvan.

Tunabergs hembygdsförening

Svalbergsgården och bruksmuseet 
Nyköpingsvägen 11, Nävekvarn
Spismuseum öppet 1–31 juli  kl 12–17. Hantverksförsäljning och 
sommarcafé. Förfrågningar 070 573 47 78

Tunabergs hembygdsförening

Ekeby-museet
Finns vid Hembygdsstugan och är öppet vid evenemang och 
efter överenskommelse. Här finns pigkammare och verktygsbod 
från ca 1900.

Tystberga hembygdsförening

muséer i nyköpings kommun

Stallmuseet och Nya muséet
Hilding Hjelmbergs väg, museiområdet St Djulö
Nya Muséet har samling som hör till Katrineholms utveckling 
från stenålder till industristaden. Stallmuseet är ett traditionellt 
hembygdsmuseum med tydliga inslag av staden Katrineholm 
och livet i den.  

Katrineholm- Stora Malms hembygdsförening

Soldattorpet Kungsholm
En knapp km söder om Östra Vingåkers kyrka
Öppet på Sveriges nationaldag. Enskild visning kan göras.
Ett gammalt soldattorp uppfört 1859, uppfört på initiativ av 
greve Lewenhaupt, Sjöholm, på anmodan av bla kung Oscar I.

Östra Vingåkers hembygdsförening

muséer i Flens  kommun

Hembygdsföreningens och Gnesta-Kalles 
museum 
Ringvägen 8, 646 35 Gnesta. I parstugan finns inventarier från 
1700–1800-talen. Gnesta-Kalles museum berättar i ord och bild 
om Gnesta-Kalles liv som artist. Skolmuseet är under uppbygg-
nad med inventarier och planscher från Smesta skola, Gnesta.

Frustuna hembygdsförening

Hembygdsmuseet i Runtuna
Ligger intill Bygdegården i Runtuna 
Öppet enligt överenskommelse. Ett tröskverk samt massor med 
redskap odyligt för skörd, djurskötsel och hushåll samt lin- och 
ullberedning. 

Runtuna-Lids hembygdsförening

Gruvmuseet 
Skottvångs gruva
Öppet tisd-sönd kl 11-16 från midsommar-14 aug, till mid-
sommar öppet sönd. I gruvmuseet visas historien bakom 
gruvan och kolningen som präglade skogsbygden. Föremål 
från gruvarbetet och fotografier berättar om människor och 
livet i Åkers bergslag.

Östra Sörmlands gruvförening

Grassagården och Kvarnen
Kvarngatan 2, Strängnäs
Under sommaren öppet dagligen kl 11-15
Grassagården är en av de få stadsgårdar från 1600-talet 
som fortfarande finns kvar på sin ursprungliga plats, här 
finns museum och stans bästa fik! I kvarnen kan ni be-
söka en av Sveriges största väderkvarnar i ursprungligt  
skick.                                                                   Strängnäs gille
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Sörmlandsleden drivs av föreningen Sörmlandsleden Hitta 
etappkartor och information om hur du blir medlem på; 
sormlandsleden.se  För dig som använder telefonen kan appen 
Naturkartan vara ett alternativ beroende på vilken etapp 
du vill gå. Här är några av hembygdsföreningarna utvalda 
etapper: 

Etapperna 15-17 
Detta är ett vandringstätt område med vacker natur och många 
lämningar av alla de olika verksamheter som områdets gruv-
verksamhet och järnhantering har lämnat efter sig. Här passerar 
Sörmlandsleden och det finns även två rundslingor i skogen ner 
mot Marvikarna på fyra och nio km. 

Åkers hembygdsförening

Etapp 28-30 
Genom Björkviks socken, genom skog, förbi sjöar och mot höj-
derna i Kolmården. Många fina ställen att rasta på. 

Björkviks hembygdsförening 

Etapp 41 vid Simonsberget, Koppartorp
Leden går runt och upp på Simonsberget. Utsikt ända till Hävringe 
vid vackert väder. 

Tunabegs hembygdsförening

Etapp nr 48, Svärta kyrka–Holmsjön
8  km, förbi Svärta gård, Borrvinds kvarn och Ullabergs masugn. 
Karta finns utmed väg 223 vid infarten till Svärta kyrka.

Svärta hembygdsförening

Rosenforsparken
Rosenforsvägen 1, Skogstorp. Rosenforsparken anlades i engelsk 
stil under 1870-tal av familjen Liberg. Idag en fin park där man 
kan finna rester av bla en kägelbana, lusthus och växthus. Här 
finner man också rester av Karl IX:s kanal.

Husby Rekarne hembygdsförening

Ångbåten Gerda
Bälgvikens ångbåtsbrygga Se www.gerda.nu för aktuell turlista
Ångbåten Gerda byggdes 1865 på Lindholmens varv i Göteborg. 
1894 såldes hon till Haneberg för att trafikera Näshultasjön. Mel-
lan 1932 och 1996 låg Gerda på land tills man renoverade henne 
som ett ALU-projekt.

Husby Rekarne hembygdsförening 

Vandring till butiker och gårdar
Livsmedelsbutiker från förr och gamla gårdar och torp
Du hittar kartan i låda på hembygdsstugan vid Hällby kyrka, 
Kyrkvallen, Hällby

Hällbybrunns hembygdsförening

Etapp 49 
Genom Tystberga samhälle med lokala slingor. Tystberga tidi-
gare socken, kustnära jordbruksbygd med herresäten, gårdar 
och torp. Karta med rundtursförslag och utflyktsmål finns vid 
Hembygdsstugan.

Tystberga hembygdsförening

i eskilstuna kommun

i gnesta kommun

i Flens  kommun

Eriksgatan
Eriksgatan mellan Björnlunda och Aspa är en av de delar som 
bevarats tills idag. Leden som börjar vid hembygdsgården är 21 
km lång och numera iordningsställd som vandrings- och cykelled. 
Längs vägen hittar du ett 15-tal vårdade fornlämningar, kultur-
minnen, ekbackar och vackra naturområden. Underlaget växlar 
mellan skogsstig, asfalt och grusväg. Leden är markerad med blå 
färg och bokstaven E prydd med en kunglig krona.

Björnlunda hembygdsförening

Guide runt Nyckelsjön
Anslut från Gnesta, Björnlunda eller Mariefred/Läggesta
Fin att åka med hoj, med eller utan motor, eller på annat lämp-
ligt sätt i lugn takt. På vägen upplever du både vacker natur och 
spännande kulturhistoria.
Länk: www.hembygd.se/gasinge-dillnas/turistguide

Gåsinge Dillnäs hembygdsförening
Museispårvägen i Malmköping
Gamla stationen i Malmköping. Öppet under sommarhalvåret. 
Spårvagnsturer längs Hosjön. Turslista på www.muma.se  

Malmköpingsortens hembygdsförening

Historien runt Heden 
– regementsepoken 1774-1921. Omfattande skyltprogram med 
närmare 30 skyltar  runt om i Malmköping. Du hittar en karta 
på museet Malmahed

Malmköpingsortens hembygdsförening

Naturreservat Marsjön, Blacksta
3 km öster om Blacksta k:a, mot Stäringe. Kort beskrivning Be-
sök nya (2019) naturreservatet Marsjön. Vandra på spången över 
mossen till torpet Udden, rivet 1948, till rastplats. Vackra vyer vid 
fortsatt vandring runt sjön.
Mer information hos Länsstyrelsen och karta på föreningens 
hemsida: www.hembygd.se/vadsbro-blacksta-hembygdsforening 

Vadsbro-Blacksta hembygdsförening

Heliga hällar!
Ullevi hällristningar, Södermanlands läns näst största hällristning 
nordväst om Gnesta i Gåsinge-Dillnäs socken, strax intill Nyckel-
sjön. Stora informationsskyltar från Länsstyrelsen. Från Gnesta, 
kör Mariefredsvägen förbi Frustuna k:a, Vängsö, förbi Hallsta 
Gård. Sväng vänster vid skylt Ullevi/Täby. Följ sedan vägen till 
vänster ca 1 km. Hällarna finns ca 100 meter till höger om vägen.  
Länk: www.sormlandsmuseum.se/utforska/hallristningar/ullevi/artikel/

Gåsinge Dillnäs hembygdsförening

Runsten mellan Nibble och Lifsinge,
Runsten med inskrift från 1000-talet eKr. Stenen hittades 1857. 
Den lagades och restes i närheten av fyndplatsen 1934. Runstenen 
rest över en man som deltagit i Ingvar den vittfarnes vikingatåg 
i österled. Från Gnesta, kör Mariefredsvägen förbi Frustuna k:a, 
Vängsö, Vägvisare till stigen står vid väg 873 ca 1 km norr om 
Vängsö gård och ca 400 meter söder om avfarten till Dillnäs 
kyrka. Stenen står 400 meter väster om väg 873 efter en stig 
mellan två åkrar.
 Länk:  https://sokisamlingar.sormlandsmuseum.se/objects/c24-363526/

Gåsinge Dillnäs hembygdsförening
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Fler sätt att hitta nya platser att 
uppleva genom appar och webb-
platser
Storyspot: Berätta lokalt, lyssna globalt är ledordet för ap-
pen som samlar lokala berättelser. Allt fler komuner och 
hembygdsföreningar arbetar med att berätta här. 

Museeiguiden: Arbetslivsmuseernas guide finns nu som 
app. Ladda ned den och hitta museerna i din närhet. De är 
säkert fler än du tror. 

Naturkartan: Appen om ska få oss ut i skog och mark. 
Genom denna hittar du både vandringsleder och spännande 
platser att besöka som alla ligger ute i skog och natur. 

Näckrosleden:  70 mil cykelled i Sörmland. Drivs av Sweden 
by bike. Mer info på www.swedenbybike.se

Utforska platsen: På www.hembygd.se hittar man hembygds-
rörelsens platsdatabas. Kan du hitta till dina släktingarnas 
torpställen och gårdar? Upplev hembygden på ett nytt sätt!

Gör en utflykt till  
små och stora äventyr!
www.nynasslott.se

Sörmlands Naturbruk
En del av Region Sörmland

Slottsvisningar Utställningar         Restaurang      Naturreservat. . .

Vandringsleder, fornminnen, kulturmiljöer  och naturupplevelser

Tomsängen
Vägen mellan Vingåker och Högsjö, ca 2 km innan Högsjö 
samhälle, skyltat. En ca 2 km lång markerad vandringsled. Här 
finns ädellövskog och betesmark, gravfält, fångstgropar, rester av 
järnframställning mm. På parkeringen finns infoskyltar. 

Högsjö kulturmiljöförening

i oxelösunds kommun

i strängnäs kommun

i Vingåkers kommun

i nyköpings kommun

Skärgårdsmuseet i Gamla Oxelösund
Kroggränd 1, 613 31 Oxelösund
Öppet: 4-19 jun lör-sön. 20-28 aug tis-sön. 24 jun-14 aug. 
Mån stängt. Telefon: 072 451 31 73 www.skargardsmuseet.se  
  Historien om fiskarfamiljen Eriksson på Grantorpet bildar 
bakgrund till den årliga utställningen som i år heter "En hälsning 
från det förflutna". Upplev kontrasten mellan vacker miljö och 
hårt skärgårdsliv. Fri entré.

Oxelösunds hembygdsförening

Stånggångsleden, Marviksleden, Visnaren runt
Stånggångsleden, gul märkning, är cirka 5 km och går i huvudsak 
i lätt terräng. Marviksleden, blå märkning, är cirka 6 km och går 
i kuperad terräng.
Beskrivning på vår hemsida www.akershembygd.se/text1_23.html

Åkers hembygdsförening

Torpesta kvarn 
Torpesta Näs 1, 646 94 Björnlunda. Torpesta kvarn har sedan 
1600-talet legat under Sofielunds säteri. Vattnet som driver 
kvarnen kommer från sjön Fräkenkärret. Platsen används idag 
för sin trevliga miljö. 
  Flera svenska filmer har spelats in vid kvarnen, bland annat Alla 
vi barn i Bullerbyn och Rasmus på luffen. Kvarnen ägs idag av 
Svenska Jägarförbundet. 

Ludgo-Spelviks Hembygdsförening.

Lids kyrka
Mitt i Lids samhälle. Målningar i kyrkan gjorda av Albertus Pictor 
troligen i slutet av 1400-talet.

Runtuna-Lids hembygdsförening

Kyrkoruinen
Vid Yngarens strand koord N58.85956, Ö16.55344
Björkviks kyrkoruin är rester av en kyrka med medeltida ursprung. 
Kyrkan låg vid stranden av sjön Yngaren och ödelades av en brand 
1869. Kyrkoruinen ger idag en vacker inramning till gudstjänster 
och konserter på sommaren.

Björkviks hembygdsförening 

Fagerön
Koord N58.83070, Ö16.34978 En fin ö i sjön Näsnaren. Vandra 
över till ön via en bro och njut av den storslagna naturen. Har 
historiskt varit viktig för alla som bott och arbetat vid sjön som 
transportled och i dess närhet har det funnits flera sågverk som 
förädlat skogsråvaror under lång tid. Numera ett älskat besöksmål 
med goda badmöjligheter.

Björkviks hembygdsförening 

Floda kyrka
Öppet mestadels dagtid vardagar. Landsbygdskatedral med äldsta 
delarna från 1100-talet. Målningar av Albertus Pictor.

Floda hembygdsförening

i katrineHolms kommun
Munkleden
Start vid ICA Äsköping. Lättgånget med många informationstavlor 
utmed sjön Öljaren fram till Julita gård. 
https://www.naturkartan.se/sv/katrineholm/munkleden

Julita hembygdsförening

Kantorps gruvområde
Söder om Sköldinge samhälle finns det gamla gruvområdet med 
en ca 3 km lång promenadslinga. Karta finns vi parkeringen och 
appen i Naturkartan. Informationsskyltar finns utmed promena-
den. Den 11 och 20 juli kl 19 är det guidade vandringar i området. 

Sköldinge-Valla-Lerbo hembygdsförening

Naturreservaten i Julita
A Strandhagen (skylt 4 km söder om godset Gimmersta) och B 
Väsby Västerängen utmed väg 214 3 km väster om julita gård. 
Kort beskrivning A Markerad 800 m led genom gammal lövskog. 
B Vackert parklandskap med grova ekar, ädellövskog och sump-
skog utmed sjön Öljaren.

Julita hembygdsförening

Vråbyn 
Vråbyn vid väg 52 mellan Stora Malms kyrka och Eriksbergs slott. 
Stenåldersbosättning med hyddor typiska för tidsåldern. Härlig 
plats för en utflykt med picknickkorg. 

Katrineholm-Stora Malms hembygdsförening och föreningen Vråfolket

Bodaholmsleden 
Utgår från Boda kvarn. En ca 3,5 km lång sträcka, som går förbi 
den plats där det forna säteriet Bodaholm lär ha legat.
Vid ledens början och på två ställen, där leden korsar allmän väg 
finns kartor att vägleda er. Karta finns att köpa av kansliet. 

Östra Vingåkers hembygdsförening

Uppsa kulle
Skyltat intill Lövsund i Runtuna
Sörmlands största gravhög som är 10 m hög, 55 meter i  diameter. 
Den tredje största gravhögen i Sverige tillkom troligen på 500-talet 
eKr. Högen är enligt sägnen sagokungen Ingjald Illrådes grav som 
ska ha stupat vid Runnviken.

Runtuna-Lids hembygdsförenin

Kisängsområdet
Stigar, kuperad terräng, vacker utsikt och badplats. Kisäng på vägen 
mot Bärbo från Stigtomta vid macken. Efter 1 km ta vänster ca 
3 km till Kisängsbadet. Karta finns vid parkeringen vid badet.

Stigtomta hembygdsförening

Halla Kyrkoreservat
Vandringsled med vacker natur och flora. Karta finns vid starten 
av vandringsleden vid vägen, ca 150 m från Halla kyrka mot 
Stigtomtahållet. 

Stigtomta hembygdsförening

Sjösakärren
Länets främsta rikkärr med unik och artrik flora, orkideer mm.
Väg 219 från Nyköping, ca 5 km efter Sjösa tag till höger mot 
Horn, efter ca 800 m infotavla och parkering.

Svärta hembygdsförening

Likstammens badplats
Badplatsen är belägen vid Likstammens södra ände (koordinater 
N58,92957  Ö17,26214). Barn- och familjevänligt, handikapp-
anpassat med rent källvatten, bryggor samt ponton med 1,5 m 
hopptorn. Omklädeshytt, två "bajamajor" samt grillplats med 
några bord med bänkar. Parkering där det finns möjlighet för 
övernattning i husvagn/husbil ett dygn. 

Sätterstabygdens hembygdsförening 

Kulturstigen i Gamla Oxelösund
www.visitoxelosund.se/se-och-gora/kulturstigen 
Följ den blå markeringen genom Gamla Oxelösund för att pro-
menera längs Kulturstigen. Skyltarna längs vägen berättar om 
livet förr och när vissa av de äldre husen byggdes.

Oxelösunds hembygdsförening
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HembygdsFöreningarna i 
gnesta kommun

HembygdsFöreningarna i 
Flens  kommunHembygdsFöreningarna i 

eskilstuna kommun

HembygdsFöreningarna i 
katrineHolms kommun

Barva hembygdsförening
www.hembygd.se/barva

Gillberga-Lista hembygdsförening
www.hembygd.se/gillberga-lista 
Ebba Asplund 070 887 68 82, ebba.asplund@telia.com

Husby-Rekarne hembygdsförening
www.hembygd.se/husby-rekarne
Ingrid Åstrand, ingrid.astrand@gmail.com
Vårt utvalda tips Gör ett besök på Botvidstäppan. 
Denna mytomspunna plats dit de tre desertörerna Bot-
vid, Haar och Sven från 30-åriga kriget gömde sig. 500 
meters promenad från parkeringen

Hällbybrunns hembygdsförening
www.hembygd.se/hallbybrunn
Besöksadress Hembygdsstugan, Kyrkvallen, Hällby
Barbro Svanström, 076 345 52 95, 
svanstrombarbro@gmail.com
Vårt utvalda tips Midsommarfirande vid stugan kl 10-13

Hembygdsföreningen Kjula-Jäder
https://www.hembygd.se/kjula-jader

Kalklinbanans vänner
www.kalklinbanan.se/

Kunskapsturism Kafjärden
www.hembygd.se/kunskapsturismkafjarden
Besöksadress Vid Jäders kyrka
Iha Frykman, 070 340 23 24, iha.frykman@gmail.com
Vår specialitet Axel Oxenstierna-utställning

Näshulta hembygdsförening
www.hembygd.se/nashulta
Hans Eriksson 070 830 17 19, eriksson_svalbo@hotmail.com

Sällskapet St Eskil 
www.hembygd.se/st-eskil

Björnlunda hembygdsförening
www.hembygd.se/bjornlunda
Björnlunda Hembygdsgård
Pia H Forss 070 228 18 44, pia.forss@telia.com
Vår specialitet Vacker hembygdsgård med vandrar-
hem i underbar miljö
Vårt utvalda tips Vandrarhemmet öppnar den 28 maj. 
Boka din vistelse på bokabjornlunda@gmail.com

Frustuna hembygdsförening
www.hembygd.se/frustuna
Ringvägen 8, 646 35 Gnesta
Torgny Nilsson, 070 816 05 27
Vår specialitet Högtidsfiranden och trivselträffar.
Vårt utvalda tips Nationaldagen

Gryts hembygdsförening
www.hembygd.se/gryt
Mikael Frieberg, 076 282 80 99, mfrieberg1@gmail.com 
Vår specialitet Besöksvärd vacker gammal hembygds-
gård

Gåsinge-Dillnäs hembygdsförening
www.hembygd.se/gasinge-dillnas
Gunilla Persson, 070 330 87 47,  
gasinge-dillnas.hembygdsforening@outlook.com
Vårt utvalda tips Vi säljer böcker, trycksaker mm. Köp 
alla våra 42 krönikor för 460 kronor

Laxnegården
www.laxnegarden.com/

Östra Sörmlands gruvförening
www.osgf.se
Skottvångs gruva, 647 92 Mariefred
Gunnar Nygren, 070 716 12 75, info@osgf.se 
Vår specialitet Gruvhistoria
Vårt utvalda tips Kolarveckan i juli då vi kolar en stor 
mila

Bettna hembygdsförening
www.hembygd.se/bettna
Björkängen, Bettna
Kontaktperson: bettnahf@gmail.com

Björndammens masugn
bjorndammensmasugn.se/

Flens hembygdsförening
www.hembygd.se/flen
Thuleparken, Thulegatan 11, Flen
Britt Rydell, 070 522 51 54, rydell.britt@telia.com   

Hyltinge hembygdsförening
www.hembygd.se/hyltinge
Hembygdsgården i Sparreholm vid väg 57, utfart mot 
Gnesta
Karl Persson, 070 212 38 30, karl.persson315@gmail.com

Malmköpingsortens hembygdsförening
www.hembygd.se/malmkoping
Malmagatan 33, 642 61 Malmköping
0157 202 04, mhbf@telia.com
Vår specialitet Släktforskning och soldatregistret
Vårt utvalda tips Stadsvandring i 1700- och 1800-tals-
miljöerna i köpingen

Mellösa hembygdsförening
Mellösa hembygdsgård
Hans Andersson 070 782 18 02, 
mellosa.hembygd@telia.com 
Vårt utvalda tips Sommarcafé med utställare

Vadsbro-Blacksta hembygdsförening
www.hembygd.se/vadsbro-blacksta-hembygdsforening
Britta Rosén 076 835 37 39, britta.e.rosen@gmail.com
Vårt utvalda tips Naturreservatet Marsjön, Blacksta

Årdala hembygdsförening
www.hembygd.se/ardala/
Lena Montgomery, 070 347 10 79, lena@tuvekarr.com
Vår specialitet Valborg, Midsommardagsfirande, Loppis
Vårt utvalda tips Sigridslunds Café och Handelsbod

Arkeologi i Sörmland 
www.hembygd.se/arkeologi-i-sormland   
Richard Lagerbäck 070 48 35 711
Vår specialitet: Fornlämningar i Sörmland

S:t Olofs gille/Torshälla hembygdsförening
www.sanktolofsgille.se
Bergströmska gården, Lilla gatan 12, 644 31 Torshälla
Tryggve Lundh, ålderman, 076 340 74 15, 
tryggve.lundh@gmail.com
Vår specialitet Hembygdsvård, museum, stadsut- 
veckling
Vårt utvalda tips Öppet på Bergströmska gården med 
visningar av gård och samlingar

Ärla-Stenkvista hembygdsförening
www.hembygd.se/arla-stenkvista 
Inger Gustafsson, 076 016 58 27, 
inger.b.gustafsson1@outlook.com
Vårt utvalda tips Rinkesta museum

Öja Västermo hembygdsförening
www.hembygd.se/oja-vastermo
Christina Andersson, 070 576 41 27, 
oja.vastermo.hembygd@gmail.com 

Björkviks hembygdsförening
www.hembygd.se/bjorkvik
Inger Bergqvist ingertrullsten@gmail.com
Vår specialitet Facebooksida med bland annat gamla 
foton från vårt arkiv som visas varje morgon året runt 
och Instagram
Vårt utvalda tips Kyrkoruinen vid Yngarens strand, koord 
N58.85956, Ö16.55344

Floda hembygdsförening
www.hembygd.se/floda-hembygdsforening
Per Edlund, 073 070 10 57, pero.edlund@gmail.com
Flodabygden bjuder på en varierad natur- och kultur-
miljö. Jägernåsens naturreservat, Bie brunnspark, Floda 
kyrka och hembygdsgården vid Kalsta är några besöks-
mål där bygdens historia kan avläsas. Små byar och 
flera herrgårdar sätter sin speciella prägel

Julita hembygdsförening
www.hembygd.se/julita
Leif Thegle 070 551 57 27
Vår specialitet Guidade cykelturer
Vårt utvalda tips Besök på Julita gård

Katrineholm-Stora Malms hembygdsförening
www.ksmhembygd.se
Hembygdsmuseet vid Stora Djulö  
Kerstin Falk 073 383 68 30, falkkerstin47@gmail.com
Vår specialitet Stor samling av lokala föremål 
Vårt utvalda tips Smedjan vid hembygdsgården

Sköldinge-Valla-Lerbo hembygdsförening
www.hembygd.se/skoldinge-valla-lerbo
Hans Bergh, 076 803 26 16, hillberga@telia.com
Vårt utvalda tips Guidad Kantorps-vandring den 11 och 
20 juli kl 19.00 

Vråfolket
www.facebook.com/vrafolket
Sylvia Larson, 070 491 92 58, sylvialarsson58@gmail.com  
Vrå är en rekonstruerad stenåldersby. I detta område 
har utgrävningar gjorts. Upptäck vår berömda Vråkruka. 
Vårt utvalda tips Guidad tur går att beställa 

Östra Vingåkers hembygdsföreing
www.ostravingaker.se
Kansliet, Värmbols bruk, Dalvägen 13 b, Katrineholm
Sandor B Nagy, 070 511 95 39
Vår specialitet Östra Vingåkersdagen och underhållning 
torsdagskvällar juli-augusti
Vårt utvalda tips Malning i kvarnen den 5 juni
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HembygdsFöreningarna i 
Vingåkers kommun

HembygdsFöreningarna i 
trosa kommun

HembygdsFöreningarna i 
strängnäs kommun

HembygdsFöreningen i
oxelösunds  kommun

HembygdsFöreningarna i nyköpings kommun

Högsjö kulturmiljöföreing
www.hembygd.se/hogsjo
Pampetorpsallén 2 Högsjö
Lennart Strömberg, 070 679 52 73, lms.hogsjo@telia.com
Vår specialitet industritextilhistoria
Vårt utvalda tips Väverimaskiner

Västra Vingåkers hembygdsförening 
www.hembygd.se/vastra-vingaker
”Takåsen” Skolgatan 13, 643 31 Vingåker, med ingång 
från Erik Dahlbergsvägen
Lars Ohlsson 070 376 21 38, astrid.lars@telia.com  
Vår specialitet Stort urklipps- och fotoarkiv 
Vårt utvalda tips Öppet tisdagskvällar kl 17.30-19.30

Österåkers hembygdsförening
www.enebyhouse.se/hbf/

Aradis – Trosabygdens forn- och medeltidsförening
Facebookgruppen; ARADIS Trosabygdens forn- & med-
eltidsförening
Inger Lindgren 070 238 31 35, inger.13312@telia.com
Vår specialitet Fornvandringar

Trosa hembygdsförening
www.hembygd.se/trosa
Garvaregården, Västra Långgatan 40, 619 35 TROSA
Lena Norsander, 072 368 15 31, l.norsander@live.se
Vårt utvalda tips Besök Garvaregården

Västerljungs hembygdsförening
www.västerljung.se 
Föreningsgården Folkvik, 1 km innan Källviks brygga 
utmed Källviksvägen, Västerljung 
Astrid Gustavsson, 076 135 62 62, astridorrl@gmail.com
Vår specialitet Värna hembygden!
Vårt utvalda tips Nationaldagsfirande kl. 8.00 vid Fören-
ingsgården Folkvik

Vagnhärads hbf
www.hembygd.se/vagnharad 
Trostorp, skyltad från väg 218 mellan Vagnhärad och 
Trosa. 
Anita Gustafsson 0156-108 96 anita@brevet.at
Vår specialitet Kaffebordet vid Trostorp
Vårt utvalda tips Kungliga väntsalen vid Vagnhärads 
järnvägsstation 

Aspö-Tosterö hembygdsförening
www.hembygd.se/aspo-tostero
Inger Öberg, inger.oberg@telia.com
Vår specialitet 6 juni Nationaldagsfirande vid Säby Träd-
gård, kl 11.30-ca 14.00. Samling vid Aspö Kyrka kl 11 för 
den som vill åka lövad kärra till festplatsen

Fogdöns hembygdsförening
www.hembygd.se/fogdon
Jessica Engström 073 416 56 57, 
jessica.engstrom@telia.com
Vår specalitet Konstrunda på Fogdön 28-29 maj
Vårt utvalda tips Nationaldagsfirande Fogdö kyrka 6 juni

Härads hembygdsförening
www.hembygd.se/harads
Maria Andersson, 070 474 35 63, harads.hbf@gmail.com
Vårt utvalda tips Följ oss på Facebook

Länna hembygdsförening
www.hembygd.se/lanna

Mariefreds hembygdsförening
www.hembygd.se/mariefred
Callanderska gården, Klostergatan 5, Mariefred
Annica Westling, 073 536 21 72,  
mariefredshembygdsforening@gmail.com
Vår specialitet Gammal färgaregård tillika stadsgård 
från 1700-talet med hantverksbodar och en vacker 
trädgård med utsikt över Gripsholmsviken
Vårt utvalda tips Vi finns även på Facebook under nam-
net Mariefreds hembygdsförening samt på Instagram 
under namnet Callandeska gården 

Mälsåkers framtid
www.hemsida Malsaker.nu
Mälsåkers slott, Mälsåkers gods 4, 645 97 Stallarholmen 
(På Selaön)
Eva Hultén, 070 823 45 17. kontakt@malsaker.nu

Strängnäs gille
www.strangnasgille.se
Grassagården, Kvarngatan 2, Strängnäs  
072 211 63 56, info@strangnasgille.se
Vår specialitet Väderkvarnen i Strängnäs. Kom på en 
visning, och se hur det fungerade förr i en kvarn!

Stallarholmens hembygdsförening
www.hembygd.se/stallarholmen 

Åkers hembygdsförening 
www.akershembygd.se 
Nils Danielsson 073 745 15 52 
Vår specialiteter Museet och arkivet. 

Oxelösunds hembygdsförening
www.oxhembygd.se
Mästerlotsen, Gamla Oxelösundsvägen 23, 613 31 Oxe-
lösund
Christer Marklund, 0155 300 68. info@oxhembygd.se
Vår specialitet Hållbar Hembygd
Vårt utvalda tips Kulturstigen, vandra i släktens spår, ro 
och vandra i skärgården

Bergshammars hembygdsförening
www.hembygd.se/bergshammar
Mats Hedblom, 070 555 62 73, mats.hedblom@gmail.com

Bälinge hembygdsförening 
www.hembygd.se/balinge
Sören Tylstedt 073 874 63 37, sorentylstedt@hotmail.com

Kila hembygdsförening
www.hembygd.se/kila
Börje Eriksson, 070 872 12 70, erikssonalberga@gmail.com

Ludgo-Spelviks hembygdsförening
www.hembygd.se/ludgo-spelvik 
Laurie Chapman,  070 660 79 10,  
laurie.chapman@telia.com

Lunda hembygdsförening
www.hembygd.se/lunda

Föreningen Lästringebygden
www.lastringebygden.se 
Lådan, Sofieborgsvägen 9, 611 99 Tystberga i Lästringe  
Curt Ohlson, 070 214 51 42,  lillasignedal@telia.com 
Vår specialitet Traditionellt midsommarfirande med 
dans och lotterier 
Vårt utvalda tips En perfekt plats för fester med utedans-
bana

Nyköpings hembygdsförening
hembygd.se/nykoping
Kulturarvsmuseet Stadsvakten, Västra Kvarngatan 54, 
Nyköping
Eva Andersson 073 828 64 67
Vår specialitet Handelshistoria och skolmuseum
Vårt utvalda tips 700 kvm med handelsbod och skolmu-
seum från sekelskiftet 1900. Industri och hantverksutställ-
ningar, trollerimuseum

Runtuna-Lids hembygdsförening
www.hembygd.se/runtuna-lids-hembygdsforening
Grenadjärtorpet Löfåsen i Runtuna
Joe Eklöf, 070 130 43 03, joe.runtuna@allt2.se

Råby Rönö hembygdsförening
www.hembygd.se/raby-rono 
Kurt Nordström, 070 573 40 23 kurt.nordstrom16@gmail.com
Vår specialitet Att dokumentera hembygden

Stigtomta hembygdsförening
www.hembygd.se/stigtomta
Klockarbol, Kyrkbyn i Stigtomta
Margareta Granat, 076 135 51 37, 
margareta.granat29@gmail.com
Vår specialitet Hembygdsforskning och många gamla 
inventarier
Vårt utvalda tips Öppet hus i Klockarbol vid Stigtomta 
kyrka, 5 nov kl 10-16. Fika, bildvisning och museum

Svärta hembygdsförening
www.hembygd.se/svarta
Kerstin Jonasson, 070 718 43 84, svartahbf@gmail.com
Vår specialitet Repslagning

Sätterstabygdens hembygdsförening
www.hembygd.se/satterstabygden
Ann Axelsson, 070 857 02 23, kalvsater@icloud.com

Tuna hembygdsförening
www.hembygd.se/sodermanland-tuna
Tuna Kyrkskola, Tunaby, Nyköping
Kristina Johansson, 073 158 95 42, 
kristinabiodlare@gmail.com
Vår specialitet Vedeldad bakugn
Vårt utvalda tips Höstmarknad 3 sept kl 10- 14.30

Tunabergs hembygdsförening
www.hembygd.se/tunaberg
Koppartorp, 61195 Nyköping och Svalbergsgården i 
Nävekvarn
Björn Littmarck 070 552 05 64, bjorn.littmarck@gmail.com
Vår specialitet Gruvby med gruvmuseum och sommar-
café 
Vårt utvalda tips Besök vårt sommarcafé öppet  
4 juli –14 aug, kl 12–17 

Tystberga hembygdsförening
hembygd.se/tystberga
Hembygdsstugan, Tystberga
Göran Dahlberg, 070 581 74 11,  
dahlberg.tystberga@gmail.com
Vår specialitet Evenemang och lokala samlingar
Vårt utvalda tips Gammaldags kafferep vid Fars dag

Vrena-Husby Oppunda hembygdsförening
www.hembygd.se/vrena
Tärnövägen 8B, 611 73 Vrena
Eva Carlsson, 070 884 34 08, vrenahbf@gmail.com
Vår specialitet arkivering av dokument
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Avsändare: Linderoths tryckeri
                     Box 144, 643 22 Vingåker

Begränsad eftersändning. 
Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med 
nya adressen på baksidan
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Returadress; Södermanlands hembygdsförbund
                      Tolagsgatan 6, 611 31 Nyköping

Välkommen till sörmland sommaren 2022!

Midsommarfirande
sidan 4

Hembygdsfika
sidan 12

Utflykter
sidan 20

Hembygdsgårdar
sidan 8


