I LERUMS KOMMUN

Unikt, antikt
och loppislycka
Det är kul att shoppa lokalt!
I Lerum finns många spännande
butikskoncept, vintage och
begagnat, men också antikt och
design. Vi har samlat några pärlor
som du hittar runt knuten.

Allt för din hemester

Leva sjölivet

På Visit Lerum samlar vi det
som ett aktivt föreningsliv, ett
mångfaldigt kulturliv, och ett kreativt
näringsliv tillsammans erbjuder.
Upptäck ännu mer av Lerums
kommun, här hittar du din guide till
en sommar på hemmaplan!

Lerum är en del av ett insjörike,
med nära 200 badsjöar – små och
stora – ge dig ut och upptäck din
favorit! Kombinera utflykten med
en lekplats eller en god matsäck –
medhavd eller kanske från något
mysigt kafé i närheten?

UPPTÄCK ÄNNU MER AV LERUMS KOMMUN!
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På via190.se samarbetar många aktörer för att lyfta härliga tips att upptäcka här. Hitta ditt vattenhål och
lägg upp ditt äventyr som du vill! Sova i trädtält, unna dig en extra lång cykelutflykt längs gamla banvallen,
besöka en lokal grönsaksodlare, handla hantverk eller hoppa i plurret vid en ny badvik?

Gör det till
en vana att
”Supporta
dina locals”
Det gör skillnad att stötta våra lokala
aktörer! Ett stort utbud av aktiviteter,
besöksmål, restauranger och hotell gör
Lerum till en levande plats att bo på,
arbeta ifrån och besöka. De många
levande mötes- och torgplatserna skapar
stort värde för oss varje dag. Så gör det
till en vana att handla och uppleva lokalt.

Så äntligen är
sommaren här!
Många är vi som har längat;
efter sjölivet och sommarplanerna,
ledigheten och tiden med vänner
och familj. Ett stort utbud av besöksmål, natur -och kulturupplevelser, restauranger och hotell gör
Lerums kommun till en fantastisk
plats att bo på, arbeta ifrån och besöka. Att pausa för en fika, boka
ett kanotpaket, handla från en
gårdsbutik eller unna sig en övernattning på något av våra hotell
gör skillnad – i Lerums kommun
är vi bra på att ”supporta våra
locals”, så håll i det!
Evenemangskalendern är en
riktig guldgruva, den får oss att
upptäcka en massa nytt och spännande – och äntligen ser den ut lite
mer som det var innan pandemin.
Näringsliv och föreningliv arrangerar en mängd sommarlovsaktiviteter, och visste du till exempel att
finns dryga 100-talet registrerade
idrotts- och kulturföreningar som
aktiverar närmare 7 000 barn och
ungdomar året runt i vår kommun?
Låt oss fortsätta ha den goda vanan att bry oss om varandra och
vår omgivning. Som att ta hand
om våra naturområden och badplatser genom Allemansrätten och

agera extra generöst till nya medborgare som kanske lämnat kriget
i Ukraina.
Sammanfattningsvis är en sommar runt knuten en riktigt härlig
sommar på hemmaplan! Jag är
glad att kunna säga; upptäck ännu
mer av Lerums kommun på visitlerum.se och låt det bli din guide till
din ”hemester”!
Med somriga hälsningar,
Alexander Abenius
Kommunstyrelsens ordförande
i Lerums kommun

Kontaktinformation

Sommaren runt knuten ges ut av Lerums kommun. Tidningen ger tips på
vad du kan göra som turist, oavsett om du bor i kommunen eller reser hit.
Visitlerum.se är namnet på kommunens officiella webbplats för vad som
finns att uppleva och göra i Lerums kommun.
Förutom webbplatsen finner du aktuella tips, aktiviteter och evenemang
om du följer Visitlerum på Intagram eller Facebook.

E-post: turist@lerum.se
Lerums kommun har turistinformation på
tre ställen i sommar.
Nääs Slottsbod, Nääs Slottsområde
Telefon: 0302-318 39
Kundcenter KomIn, Kommunhuset vid
Bagges torg i Lerum
Telefon: 0302-52 10 00
The Tannery Club, Garveriområdet
Telefon: 0730-395 666

Tidningen ges ut i samarbete med Lokalpressen i Lerum. Foto: Elin Winberg, Studio Goja,
Steven Warburton, Marie Sörqvist, Nicke Sundström, Aron Mikael Sik, Lerums kommun
Lisa Forsell, Wave Initiative, Oscar Mattsson

Allemansrätten
Ladda ner
appen Lerum Live
till din mobil
Den är gratis och du hittar den i App
store eller Google play. Sedan har du
flera digitala upplevelser – promenader,
tävlingar och guider i din telefon.
I appen Lerum Live ligger fokus på att
förstärka våra besöksmål digitalt, och
bildar tillsammans med webb, skyltning
och bokade guidningar en naturlig palett
av hur du kan ta del av lokala upplevelser
på olika sätt. Som nyfiken upptäckare och
besökare skall du kunna välja vad som
passar bäst. Om du vill göra något med
familjen kanske en klurig frågetävling på
cykel är spännande, om du vill ge dig
ut mer äventyrligt off road kanske du vill
leta efter glömda och gömda historiska
pärlor? Eller så kan du lära dig mer om
växt- och naturriket kring Säveån.

Gott om chans till
loppislycka i Lerum

Här kommer en lista på några ställen att
kolla upp om du är sugen på att ge dig ut
på en loppisrunda. Kolla upp de aktuella
öppettiderna hos respektive butik så du
med säkerhet vet att det har öppet.
Floda Second Hand
Skallsjö Prästväg 1, Floda. 1000 kvm
med kläder, möbler, retroprylar, kuriosa
och mycket, mycket mera i vår välfyllda
butik
RIA Second Hand
Södra Långvägen 33, Lerum. Handla
här och du stöttar socialt arbete i Lerums
kommun.
Röda Korset Sjövik/Östad
Hampes Väg 35, Sjövik. Välfylld Second
Hand-butik där du kan fynda bland
retroprylar och mycket annat.
Röda Korset Lerum
Lilla Torget 7, Lerum. Två mindre butiker
mitt i Lerum som är fyllda med både
gammalt och nytt.
Treasures & Trash
Lupinvägen 5, Gråbo. Välfylld second
handbutik. Här hittar man glas, porslin,
husgeråd, kläder, tyger, skor, skivor och
lampor.
Gillar du vintage
och antikt också?
Fota QR-koden
och följ länken till
visitlerum.se
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Allemansrätten gör att vi alla har
tillgång till naturen, men där ingår
såväl rättigheter som skyldigheter.
Det innebär att ta ansvar för natur
och djurliv och visa hänsyn mot
markägare och andra besökare.
Du använder dig av allemansrätten när du går
en promenad, paddlar kajak eller plockar bär
i skogen. Tillsammans är det vårt gemensamma
ansvar att använda denna gamla sedvana med
omtanke. Därför är det viktigt att ta reda på
vilka rättigheter och skyldigheter som ingår i
allemansrätten.
Gå inte in där det odlas grödor
Stäng grinden om du går igenom en beteshage.
Gå inte så nära hus att du stör de som bor där.
Stör jag någon? Fråga gärna om du känner dig
osäker.
Ta med skräpet
All nedskräpning är förbjuden. Krossat glas,
burkar och plast, fiskelinor, engångsgrillar och
annat skräp kan skada människor och djur.
Cykla och rida
Du får cykla och rida både i naturen och på
enskilda vägar. Undvik blöta marker som
lätt skadas. Ibland får du cykla och rida på
motionsspår och vandringsleder men du måste
ta hänsyn.
Ha med hunden
För att skydda vilda däggdjur och fåglar måste
du ha full koll på din hund. Oftast innebär det
koppel. När djuren har ungar under vår och
sommar är det extra viktigt.
Plocka blommor, bär och svamp
Du får fritt plocka blommor, bär och svamp i
naturen, men vissa växter är fridlysta och får
därför inte plockas. Du får inte bryta grenar från
levande buskar och träd.
Tänd en eld
Du får göra upp eld under säkra förhållanden.
Välj gärna färdiga eldstäder. När det är torrt
kan det vara eldningsförbud. Du behöver själv ta
reda på hur det förhåller sig.
Köra i naturen
Att köra med motorfordon ingår inte i
allemansrätten eftersom det kan skada naturen.
Detta innefattar även elcyklar, el-assisterade
cyklar eller cyklar med så kallad Pedelelecfunktion samt Segways. Den som vill köra den
här typen av fordon på stigar, eller leder eller
fritt i terrängen på någon annans mark måste ha
lov av markägaren.
Jaga och fiska
Varken jakt eller fiske ingår i allemansrätten. Du
behöver ta reda på vilka regler som gäller – till
exempel var man behöver fiskekort. Du får vara
ute i naturen även om pågår jakt.
KÄLLA: NATURVÅRDSVERKET 2015

Nellie's Cafe & Diner
– med passion för mat
I mars öppnade det äkta
paret Nellie och Tommy
Nilsson sitt drömställe
Nellie's Cafe & Diner i
Sjövik. Maten är gjord
på lokala råvaror och på
menyn hittas bland annat
hemmagjord pizza och
glass i stora lass.
Det var när paret Nilsson köpte
huset med den anrika lanthandeln
och bensinmacken som de såg potential i lägenheten på övervåningen – här skulle man kunna skapa en
diner. Sagt och gjort, en omfattande renovering påbörjades där husets tak, fasad och fönster byttes ut.
Man tog fram den gamla ursprungliga stilen som hade försvunnit.
–  Huset är ju från 1800-talet och
lägenheten var väl en vanlig tråkig
med tapet och parkettgolv, så allt
det tog vi ut och kompletterade
med gamla brädor, bjälkar och lite
sådant, säger Nellie.
Resultatet blev en restaurang

med amerikansk-inspirerad inredning. Fascinationen för det stora
landet i väst är något Nellies man
Tommy praktiskt taget föddes
med.
–  Han har nog varit amerikan
i ett tidigare liv. Privat går han i
boots och hatt och han gillar gamla bilar, skyltar, bensinpumpar och
allting sådant.
Nellie och Tommy gör nästan
all mat själva på plats. För dem är
det viktigt att råvarorna kommer
från lokala producenter, mycket
kommer från Bondens Skafferi i
Alingsås och köttet hämtar de från
Kilanda Säteri i Älvängen.
–  Där vet vi att djuren har det
bra, de går ute och betar året runt
och det märks på kvalitén också,
det är en jätteskillnad. Lyckliga
djur – bra mat, säger Nellie och
fortsätter.
–  Sen har jag en liten grönsaksodlare på andra sidan sjön som kommer att börja leverera lite grönsaker
i slutet på maj, tror jag. Träffade
henne på en kurs i höstas, hon är
helt nystartad så det är roligt att
gynna småproducenter i närheten.

Den sanne äventyraren
”tar vägen via 190”
På via190.se här har vi samlat några
riktigt bra länkar till hur du kan planera ditt
nästa äventyr i området. Besöksmål och
sevärdheter ligger insprängda i vildmark
och bebyggelse – både de kända men
också några mer okända.
Det finns flera mysiga platser för paus,
såsom att fika på ett kafé, besöka en
lokal grönsaksodlare eller stanna till vid
en butik. Och kanske är du så modig så
du vågar sova i trädtält eller "glampa"
i skogen? Några riktigt naturnära
övernattningsalternativ finns här!
Det är många som tillsammans utvecklar
bygden och destinationen kring Mjörn och
väg 190. Invånare, föreningsliv, företagare
och flera kommuner samarbetar på en
totalt 7 mils väg mellan Göteborg och
Nossebro i ett nätverk som heter LAB190.
Bland annat vill man jobba för att lyfta
och stärka matkulturen och råvarorna i
området.
Något som blev populärt förra sommaren
– och som i år går i repris – var ett
Gårdssafari med mat från det lokala
landskapet. Boka därför redan nu in
helgen 24-25 september i kalendern, en
helg att upptäcka spännande gårdar med
lokala matupplevelser, smaka något gott
och lära dig något nytt.

Menyn på Nellie's Diner är varierande, här hittas en populär fisksoppa och på fredagarna och lördagarna serveras det hantverksmässig
pizza.
–  Vi gör ju pizza från grunden
med deg som kalljäser länge och
viks, med schyssta råvaror på och
krispiga tunna bottnar. De pizzorna har vi fått jättebra omdömen på,
säger Nellie.
Andra exempel från menyn är
potatissallad med majskyckling
och en Texas chili- gryta som blev
populär. Nyligen började Nellie
göra hemmagjord glass. Förutom
de vanliga smaksättningarna som
vanilj, jordgubb och choklad så experimenterar hon gärna med smakerna. Hittills har de testat att göra
cappuccino-glass och en vegansk
hallonsorbet som enligt kocken
själv blev krämig och god.
–  Och idag gjorde jag en rabarbersorbet med rabarber från trädgården. Och en myntaglass, vi har
massa pepparmynta i trädgården
som vi har planterat att ha till glass
och drinkar, säger hon.
Elin Winberg

Promenera Lilla Sjöviksrundan
och testa ett nytt app-äventyr!
Föreslå att göra en resa i tiden nästa gång det är din tur att välja utflykt! Det nya skyltprogrammet i Sjövik lär dig mer om stationssamhället som växte fram vid Västgötabanan i början av 1900-talet.
Kombinera med att testa dina kunskaper om fisk-och sjöliv kring
sjön Mjörn i det digitala äventyret i appen Lerum Live – och förstås
upptäck vad som finns att göra i dagens Sjövik!
Lilla Sjöviksrundan, den första av totalt två
rundor, är tolv historiska skyltar utplacerade på en cirka två kilometer lång promenad.
Med ord och bild berättas det om bland annat ”Överliggningen, ”Mors Vila” och ”Betongfabriken”. Mitt i Sjövik, vid Bohlins Torg
inrymmer idag det gamla stationshuset biblio-

för frakter, arbetspendling och studieresor. Populärt var också det så kallade ”sporttåget” på
söndagar! Med det åkte stadsbor och badgäster
ut för rekreation och avkoppling på landsbygden. Du må tro att det finns många berättelser
och bilder från denna tid.
Den historiska skyltningen och den digitala upplevelsen är framarbetad av Östad
Hembygdsförening i samarbete med Lerums
kommun som en del av programmet för #Sjövik2020. Ett samarbete för att kunna upptäcka mer av både förr och nu i Sjövik och av
Östadbygden.
Det digitala äventyret "Fena på Fisk”

tek och på banvallen precis utanför cyklar och
promenerar man idag istället. Det kan vara
svårt att förställa sig att här gick tåg förr – den
smalspåriga järnvägsförbindelsen från Göteborg och vidare norrut var i bruk mellan 1900
och 1980-talet. Det var en omfattande tågrafik
som utvecklades mellan Sjövik och Göteborg

Med koppling till Lilla Sjöviksrundans historiska skyltning kan du också öppna frågor
i en naturquiz längs promenaden i appen Lerum Live. På alla utom första skylten hittar du
en fiskart som finns i Mjörn (det är faktiskt
Västergötlands näst största sjö!). Fisk – och
sjöliv är alltså temat i appen, så satsa på att
bli en fena på fiskarter, lär dig något nytt eller
kanske tävla mot en kompis? Appen är såklart
gratis och du laddar ner den från App Store eller Google play till din telefon. God fiskelycka
som man brukar säga!

Tre pärlor

Lammet
& Bonden
I Gråbo och på
gården i Stannum är
det inte långt mellan
jord och bord. På den
familjedrivna Hällingsbo
Gård – mer känt som
Lammet & Bonden –
samsas kor, grisar och
lamm i hagarna och i
gårdsbutiken finns läcker
heter att både äta på
plats eller köpa med sig!

Gråbogården
Slå på stort och bjud
hela familjen till ett stort
släktkalas i sommar!
Gråbogården är en liten
pärla i skogarna kring
Aggetorp i Gråbo och
vid sjön Trehörningen.
Kök och övernattning för
40 personer och egen
brygga med chans till
fina kanot- och kajak
upplevelser.

Mugworts BBQ
På andra sidan vägen,
mitt i ett av Gråbos
industriområden, hittar du
Mugworts BBQ Shack, ett
Detroit i miniatyr, förfall
och återuppståndelse på
samma gång. Riktigt goda
burgare och ribs (och
även vegetariska alternativ), gör att ryktet går som
en löpeld på bygden.

Planera ditt nästa
äventyr i området!
via190.se
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Stora Lundby Golfklubb – ett ställe för alla

Lerum är en del av ett insjörike, med många "soft adventures"!
Upplevelser i form av vandringsleder, promenader eller
familjeutflykter å ena sidan. Eller om du hellre vill; tuff terräng,
vildmark, cykel och motionsspår i flera distanser.

På Stora Lundby Golf
klubb i Gråbo vill man
bredda verksamheten
och göra den tillgänglig
för alla.
– Att golfa är familjärt
och socialt. Det blir ett
sätt att träffas och ger
bra motion också, säger
Ilona Miglavs, klubbens
första kvinnliga ordförande.

Orientering och upplevelser
med Naturpasset
Med sina 45 kontroller
på tre olika områden är
Naturpasset i full gång.
Med karta i hand kan Lerumsborna när som helst
bege sig ut i skog och
mark och leta efter de
orange-vita markörerna.
Vi följer med Olle
Adolfsson, kartritare åt
LSOK, på en orienteringsrunda i Stenkullen.
Naturpasset har funnits sen
1998 och är en friskvårdssatsning av Lerums SOK (Lerums
skid- och orienteringsklubb) och
Lerums kommun. Årets upplaga
är uppdelat på tre områden, Stenkullen – Gråbo, Södra Floda och
Härskogen, med 15 kontrollpunkter på varje område. Syftet är att
få en intressant och innehållsrik
naturupplevelse samtidigt som det
främjar folkhälsan.
–  Orientering är ju både hjärnarbete och kroppsarbete, det är
ju det som är så fascinerande med
orientering, tycker jag. Det är inte
bara ut och springa, eller gå, utan
du måste hela tiden använda hjärnan och tänka också, den kombinationen tycker jag är väldigt central, säger Olle.
Vår första etapp börjar vid den
nybyggda våtmarken i Stenkullen, där en av kontrollerna finns.
Det är en blåsig men solig dag och
medan vi går över området berättar Olle att våtmarker är bland
de mest artrika miljöerna i naturen och att de är viktiga för den
biologiska mångfalden. De bidrar
också till att rena vatten, fånga
upp fosfor och kväve och minskar
risken för översvämningar.
–  Under 50- och 60-talet var
skogsdikning jättepopulärt. Vi
har ju dikat ut en hel del skog och
mossar. För att klara EU:s vatten-

Stenbrottet som minner om gatstens
produktionen under 1900-talets början.

Vandring

Gå på bekväma dagsturer i ditt närområde,
eller njut av äventyret längs med Gotaleden.
Du väljer helt själv vad som lockar. Snöra
på dig vandringsskorna och ge dig ut på en
klimatsmart semester till fots.
Leder

Flodaleden
Härskogsområdet är en del av den gröna kil som startar i
Delsjöområdet och är av riksdagen klassat som Riksintresse för
friluftsliv. Leden startar vid Härskogens parkeringsplats eller
vid Berghultskolan i Floda. Beskrivningen utgår ifrån start vid
Härskogen.
Gotaleden
Gotaleden är en 71 kilometer lång vandringsled mellan
Göteborg och Alingsås i Västsverige. Vacker natur, stadsnära
depåstopp och närhet till tågstationer karaktäriserar leden.

Naturälskare. Olle Adolfsson är idrottslärare i grunden och en van orienterare.

direktiv, för att hålla den kvalitén
man har satt som nivå på grundvatten och ytvatten, måste man se
till att tillflödena håller godkänd
status och ett sätt att göra det på är
att tillverka sådana här våtmarker
i små å-system som avvattnar före
detta eller nuvarande jordbruks
mark.
Kontrollerna har färgkoder där

grön är lättast, röd är medelsvår
och svart är svårast. Man kan ta
hur många kontroller man vill under en dag, vill man bara ta en går
det också bra – Naturpasset är till
för alla. Den enda förkunskapen
som krävs är att man har lite koll
på hur en karta funkar. Vi beger
oss vidare från våtmarken och ut
i skogen, upp på Lövåsberget som
ligger mittemot. På bergets östra
och västra sidor finns stenbrott
från 1900-talets början. Med stora
kliv går vi uppför berget och kommer fram till området som så tydligt minner om forna tider. Det
finns inte så mycket fakta att tillgå
om stenbrotten men Olle har hittat en artikel i Ny Tid från 1902.
–  
Här arbetade man med
gatstensproduktion där de tillverkade stenarna sedan såldes till städerna. Det kom stenhuggare från
Bohuslän hit som körde stenarna
på hästvagnar till tågstationen i
Stenkullen, berättar Olle medan

han tar upp en kantstött gatsten.
Ett annan pärla i närområdet
är Bengts damm där man med kikare kan spana in olika fågelarter
från fågeltornet. Olle tipsar också
om Härskogen, ett friluftsområde
med fina vandringsleder och sjöarna Stora och lilla Härsjön, Blomman och Blommatjärn.
–  Där finns det antingen vindskydd eller mysiga rastplatser.
Området mellan Härsjöarna kommer om några år bli ett naturreservat med tanken att säkra området
för friluftsliv, säger han medan vi
traskar på i skogen.
Naturpasset delas ut till alla
hushåll i Lerums kommun. Man
kan också hämta det på KomIn
vid Bagges Torg eller på Turistbyrån vid Nääs Slott, eller ladda ner det i telefonen. Fram till
älgjaktens början i oktober finns
kontrollerna kvar. I december tar
ett vinternaturpass vid, där ligger
kontrollerna mer bostadsnära men
tanken är densamma – komma ut
i naturen och upptäcka nya platser
i sitt närområde.
–  L erumsborna får ju på detta
sätt lära känna sin kommun. Om
man deltar varje år under en 5–6
års period kommer man ju ut i olika delar av kommunen och ser vad
det finns för natur där.
Elin Winberg
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Härskogsleden
Härskogsområdet är en del av den gröna kil som startar i
Delsjöområdet och är av riksdagen klassat som Riksintresse för
friluftsliv. Leden startar vid Härskogens parkeringsplats och har
sitt slut vid Stamsjöns badplats. Du kan även starta tvärtom och
avsluta vid Härskogen.

Spår

Goråsspåren
Det här är spår där man får vara beredd på att bli lite trött och
kanske lite våt om fötterna. Lön för mödan får man när man står
nästan 100 meter över Aspen och blickar ut över sjön.
Lövsjöspåret
Tre spår på 8, 9 och 13 kilometer som utgår från Smalasjöns
elljusspår i Gråbo.
Stamsjöspåret
Detta spår går runt Lilla Stamsjön med start vid den kommunala
badplatsen. Detta spår är upprustat under senare år för att man
lätt och torrskodd ska ta sig runt Stamsjön, men tänk på att ha
kläder efter väder.

  
Elljusspår

Stora Lundby Golfklubb öppnades 1972 och hette då Stannums
GK. I klubbhuset berättar kanslichef Håkan Pihl att banan ritades
av golfbanearkitekten Frank Pennink. Det första slaget stod ishockeyspelaren Sven Tumba för.
Utanför står en golfbil, i den åker
vi upp till 18-hålsbanans 15:e hål.

Därifrån är vyn som i en tavla med
det gröna landskapet.
–  A rkitekten ritade en bana som
följer det böljande landskapet i en
gammal jordbruksbygd i Lerums
kommun, säger Håkan Pihl.
Tillbaka på klubben berättar Ilona Miglavs att de har en korthålsbana också som består av nio hål.
Att gå en runda på 18-hålsbanan
tar cirka 3,5 timmar men om inte
den tiden finns kan man antingen
spela en halv runda eller gå korthålsbanan, där man använder de
tekniker och de klubbor man oftast
har på stora banan.
I verksamheten ingår barntävlingar och en ungdomsverksamhet.
Klubben har också aktiviteter för
de som inte är helårsmedlemmar
och de vill även fånga upp de som
har grönt kort men inte nyttjar
medlemskapet fullt ut. För nybörjarna finns det prova på-aktiviteter.
Om intresse kvarstår går man sen
en kurs och tar grönt kort. Utrust-

ning är lätt att få tag på, menar Ilona Miglavs.
–  Man kan börja med ett begagnat set. Folk byter ut hela set, eller
om man vill byta klubba för klubba går det alldeles utmärkt. Massor
med begagnade klubbor finns i omlopp.
Den 18 juni stundar det stora
50-årsjubileet. Då blir det middag
på kvällen med uppmärksammande av de medlemmar som varit med
i 50 år. Under sommaren inträffar
också golfveckan vecka 28.
–  Då har vi olika typer av golftävlingar där du kan välja ut dem
du tycker är mest trevliga. På golfveckan är det en sådan härlig stämning, många medlemmar tar ut sin
första semestervecka genom att vara
med på den.
I samma byggnad ligger restaurangen Terrassen Stora Lundby.
Med ett event den 31 augusti vill
ägaren Lena Benjaminsson lyfta
fram andra kvinnliga företagare.

Elljusspår Gråbo
Röd 2,5 kilometer grusat elljusspår. P-platser finns för dig som tar
bilen.
Elljusspår Sjövik
Röd 2,5 kilometer grusat elljusspår. Utegym finns i anslutning till
spåret. P-platser finns för dig som tar bilen.

– Jag vill visa att det finns mycket i bygden man inte har en aning
om, att det finns företagare som

gör smycken, vykort eller vad som
helst, säger hon.
Elin Winberg

Lekplatser

Öijareds Golfklubb
Är du golfentusiast är området kring Sävelången och Öijared Resort ett givet besöksmål.I
Floda på den natursköna halvön mellan Säve
lången och Mjörn ligger nämligen Öijared
Resort, Sveriges största golfanläggning. Golf
anläggningen ger stora möjligheter till ett varierande spel som du inte hittar någon annanstans.
Hål 1, Parkbanan Öijared
Med sina tre 18-hålsbanor är Öijared Resort
Sveriges största golfanläggning. Här omges du
av en hänförande natur med ädelskog och utsikt
över Mjörn. Väljer du Parkbanan får du dessutom uppleva känslan av att slå ut från taket på
det unika klubbhuset, ritat av Gert Wingårdh.
Efteråt rekommenderas en middag i restaurangen
och ett skönt bastubad

Får vi locka med ett lekplatsmaraton?

Spindelskogen, Floda

Aktivitetsparken, Gråbo

Bäckamaden, Gråbo

Indianlekplatsen, Gråbo

Hultgrens väg, Lerum

Norra Hallsås, Lerum

Nyebroparken, Lerum

Skateparken, Stenkullen

Multibanan
Multibana med golfäventyret, golf, footgolf och
frisbeegolf. Framtidens fritidsgård för barn och
unga. Multibanan är en pay-and-play bana, här
tillämpas tidsbokning alla dagar och alla tider.
Parkbanan och Multibanan är öppna för alla,
även dig som inte har grönt kort.
På Gamla banan och Nya banan är gränsen för
gästspel hcp 36. Det är tillåtet vid sällskapsspel
att ha med sig hund i koppel på samtliga banor
på Öijared.
Det finns golfbilar till uthyrning. Resorten erbjuder
golfpaket inklusive boende på hotellet. Det finns
även plats för husvagn/husbil.

Elljusspår Floda
Floda, Drängsered, består av en 2 kilometer belyst slinga.
Utegym finns i anslutning till spåret.
Elljusspår Lerum
Röd 2,4 kilometer grusat elljusspår. Utegym finns i anslutning till
spåret. P-platser finns för dig som tar bilen.

På korthålsbanan. Håkan Pihl har golfat till och från sen har var 22 år och Ilona
Miglavs har golfat i 12 år.

Hemestertips:
Patrick Djerf, LSOK

”Sommaren är toppen eftersom vi då kan vara ute naturen. Att
upptäcka nya platser är spännande och det är fascinerande hur
många smultronställen det finns i Lerum. Med Naturpasskartan
och appen till hjälp hittar man alltid hem.
En typisk svensk ljuv och stilla sommarkväll förra året var vi några
som grillade, badade och sedan sov över i det vindskydd som
finns på udden söder om kontroll 45 på årets Naturpasskarta.
Kan rekommenderas.”
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Lerums kommun har nära 200 badsjöar – små och stora. Ge dig ut och upptäck din favorit! Kombinera
utflykten med en lekplats eller en god matsäck – medhavd eller kanske från något mysigt kafé i närheten?

Paddla när du vill!

Fiske är ett intresse som ökat
sen pandemin. Sportfiskaren
Per-Ola Johannesson ger tips
om vad och var man kan fiska
i Lerums kommun och vad
man ska tänka på som nybörjare på sporten.

Simskola

Att kunna simma är en baskunskap i säkerhet,
som varje barn i Sverige har rätt att få
möjlighet att lära sig. Dessutom är det
roligt. Lerums kommun erbjuder tillsammans
med Alingsås sim och livräddningssällskap
simskolor i följande sjöar:
Annesjön – Gråbo
Aspen – Lerum
Drängseredsbadet – Floda
Hyltornabadet – Floda
Stamsjön – Lerum
Torskabotten – Tollered
Du anmäler dig på asls.se

Bland Lerums cirka 200 sjöar nämns
oftast Mjörn, Sävelången och Aspen som
bra fiskesjöar. Även i Säveån kan man
hoppas på napp. Per-Ola Johannesson har
fiske som största intresse, han har skrivit
fotoreportage och fotat fiske. I Säveån kan
man få upp öring men vissa sträckor är
begränsade i hur många personer som kan
vara där samtidigt, berättar han. Detta
för att bevara det goda sportfisket
–  Sportfiskare släpper många gånger
tillbaka fisken för att kunna återvända
någon annan dag eller ge någon annan
möjlighet att återvända till platsen och
fånga samma fisk, säger Per-Ola.
Om man vill ha tips som nybörjare råder han att gå till en sportfiskebutik och
prata med dem.
–  Utifrån vad du vill fiska och i vilken
sjö så hjälper de till med grejer. Man kan
också ringa till sportfiskarnas lokalkontor
i Göteborg och få tips. Eller läsa en fisketidning.
Angående fiskekort finns det Gula kortet och Blå kortet. Det Gula kortet inne-

fattar 60 vatten i Göteborgsområdet och
gäller för hela familjen och ungdomar till
och med 19 år som är skrivna på samma
adress. Mer information om de olika fiskekorten finns på sportfiskarna.se. Fiskekorten kan man köpa på ifiske.se
–  Om man tänker fiske med familjen
och mindre barn så behöver det inte vara
så allvarligt. Man kan fiska där det hugger, meta mört på brygga och ta med sig
lite fika, säger Per-Ola.

Aspenbadet

Hur går det till?
1) Boka online på kayakomat.se
2) Betala och få upplåsningskod för
just den och eller de kajaker du hyrt.
Japp. Du kan hyra flera samtidigt.
3) Hämta ut och återlämna din kajak
när det passar dig. Du finner paddel,
flytväst och kapell i kajaken eller på
SUP-brädan.

–  Abborre och gädda. Och öring i Säveån som sagt. Det finns några vatten i
Lerum där man kan fiska regnbåge, en
laxfisk. I Mjörn finns en fisk som heter
braxen. Och i Aspen fiskas en del karp,
mest för att titta på och fota, för att sen
släppas tillbaka.

Båtvett

För Per-Ola är det avkopplande att fiska

och han menar att få saker påverkar och
förstör så lite som sportfiske gör.
–  Vi använder naturen när vi fiskar. Vi
brukar den, förstör inte den. Vi använder
den på ett sätt som ger oss glädje och tillfredsställelse och kanske lite mat också.
Det tycker jag är trevligt.
Men, hur fiskar man hållbart då? Vi
ringde upp Martin Falklind, chefredaktör
för tidningen Fiskejournalen som svarade
så här:
–  A llt du gör har betydelse, så behåll
bara ett par matfiskar. Tänk på att de stora individerna är de viktigaste att släppa

Sommartid är Lerums kommun en fantastisk plats för härliga sjöbad och vattenlek! Här finns flera barnvänliga badplatser att välja på.
Här har vi listat 12 stycken kommunala badplatser. För mer information om våra sjöar se visitlerum.se

Vällsjön

Som största kanotcentret i Göteborgsområdet välkomnar
Sjölyckan dig till
några av Västsveriges
finaste paddelvatten,
ett sjösystem som
består av åtta olika
sjöar. När ni hyr
kanoter av Sjölyckan får ni de bästa
tipsen och den bästa
handledningen för en
lyckad kanothajk, den
historiska miljön är en
perfekt kuliss för mer
än en paddeltur.

Vad kan man fiska i Lerum?

Badplatser

Torskabotten

Kanoting, ett
vardagsnära
äventyr

Boka online och få upplåsningskod,
lås upp på plats och paddla. Lokal
operatör finns regelbundet på plats vid
KAYAKOMATEN och kan hjälpa dig.
Behöver du hjälp på studs? Bara ring
eller sms:a så hjälper hen dig. Våra
kajaker är splitternya, bekväma och
trygga från ledande märket Point 65
Sweden.

Fiskelivet bubblar i Lerum

Nääsbadet

Hjällsnäsbadet

Stora Lövsjön

Annesjön

Drängseredsbadet

Hylternabadet

Prästens brygga

Torskabotten

Stamsjön
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För Per-Ola Johannesson är fiske återhämt
ning, att gå ut i naturen och bara koncentrera
sig på att fiska är avkopplande, menar han.

tillbaka, de ger mest rom. Det är bättre
att ta en lagom matfisk och släppa den där
stora abborren. Den kanske är 15 år gammal så när man har tagit den tar det 15 år
för en ny liten abborre att bli så stor och
lägga så mycket rom, säger han.
Elin Winberg

Badvett

Bada alltid tillsammans med någon.
Simma längs med
stranden.
Hoppa eller dyk inte
på okänt vatten.
Knuffa aldrig i eller
håll fast någon i
vattnet.
Simma inte under
bryggor och hoppställningar.
Spring inte på
bassängkant eller
brygga – du kan
halka.
Ropa bara på hjälp
om du är i nöd.
Undvik uppblåsbara
leksaker i öppet
vatten.
Lek inte med
livräddningsmaterial.
Ha alltid något mellan
dig och den nödställde, "den förlängda armen".
Meddela alltid var
någonstans ni ska
bada och när ni
tänker komma
tillbaka.
Undvik solens starka
strålar mitt på dagen.

Använd alltid flytväst.
Sitt alltid ner i båten och placera
dig så att den är i balans.
Var inte fler personer i båten
än vad den är avsedd för.
Byt bara plats i båten om det
är absolut nödvändigt och då en
i taget.
Stanna vid båten om du faller i
vattnet.
Ha alltid något mellan dig och
den nödställde, "den förlängda
armen".
Om du ska rädda en nödställd,
ta upp personen i aktern på
båten.
Ropa bara på hjälp om du är i nöd.
Vifta långsamt med båda
armarna över huvudet och åt
sidorna om du behöver hjälp.
Se till att det finns öskar, ankare,
livlina, reservåra eller paddel i
båten.
Meddela alltid vart ni ska åka
och när ni tänker komma tillbaka.

Praktisk fiskeinfo

Fisket i Lerums sjöar bjuder på stor variation. Här har du
möjlighet till fiske i flera olika vattendrag och sjöar. Den största
sjön i Lerum är Mjörn.
Glöm inte att håll dig ajour med gällande fiskeregler, då dessa
kan variera år från år. Mer information om detta finns hos Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund.
Fiskekort går även att köpa hos KomIn, Lerums kundcenter.

Aspen funrace 20 augusti
Kom och häng med oss
på Aspens strand och njut
av en dag med brädor på
vattnet och sommarfest
på land! Detta hälsar
lokala ideella föreningen
WAVE Initiative.

Wave drivs som en förening där
aktiviteter arrangeras för olika åldrar men med en sak gemensamt.
Våga prova nytt, rör dig för att må
bra och ha kul tillsammans.
Anna, Lisa och Sebastian som
står bakom upplägget vill bidra till
mer rörelseglädje och med fokus på
en hållbar livsstil inspirerar de fler
att hitta rörelse i roliga aktiviteter
och tänka över sin val man gör så
att man orkar i längden.
Just den 20 augusti återkommer
Aspen Runt som arrangerades i
glittrande solsken samma datum
2021. I år utvecklas eventet till en
hel vecka med skollovsaktiviteter i
början av veckan och avslutas på
lördagen med Fun Race i Stand up

paddle boards. Just lördagen kommer även flera andra aktiviteter
finnas på stranden. Hinderbana,
skräpplockartävling och vattenvanaövningar för att nämna en
del. Starten i paddlingsracet går
kl 13.30 och vi hoppas såklart slå
antalet deltagare från premiäråret.
Då var det 20 brädor på startlinjen,
kan vi bli fler i år?
Tävlingen utvecklas och en distans läggs till i år. Nu kan du välja på 2,5 km eller 5 km. Info om
anmälan hittar ni på Wave initiatives Instagram och via QR koden
nedan.

–  Vi älskar att vi förra året hade
många som körde sitt första SUPlopp just på vår tävling. Tanken
är fokus på en rolig happening, vi
delar ut lika många priser till de
som paddlar långsamt som till de
som paddlar snabbt. Att våga prova
nytt, sätta sig utanför sin comfortzone är superviktgt för att må bra,
känna sig stolt och växa. Det gäller
i allt vi gör och detta är ett roligt
sätt att ta sig an en ny utmaning,
säger Lisa Forsell.
Föreningen har ett antal brädor
man kan hyra om man vill delta
men inte har egen bräda.
–  Vi räknar med att alla i Lerum
som äger en SUP kommer och är
med oss den 20e. Flera vågor blir ett
hav och tillsammans kan vi skapa
en härlig dag på Aspen. Så välkomna hälsar vi i WAVE, avslutar Anna.
Är du intresserad av vad WAVE
Initiative gör. Följ föreningen på
Instagram @wave.initiative.
Vill du boka in sommarlovspaddlingen för ungdomar som arrangeras 15 – 16 augusti kika in på
visitlerum.se.
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Welcome to the city of Lerum! Are ju new in Sweden and in Lerum? On our website visitlerum.se you will
find many tips on what you can see and do if you are visiting Lerum for the first time.

Explore Lerums Kommun

Lerums Kommun offers lot's of exciting things to do and explore. You don't have to
travel far for a nice daytrip or enjoy great food.
Växtrum, Lerum
Discover ten unique designed gardens. They are located within walking distance of
each other all around the city center of Lerum.
Nääs Slott, Floda
A unique blend of nature and culture in the borderland between city and countryside.
At Nääs Slott you can go on a guided tour of the castle, take a walk in the beautiful
surroundings, have something to eat or stay overnight. You can also buy artefacts,
learn how to ride, or visit the exhibitions in the Craft Gallery or Building Conservation
Centre.
Nellie's Café & Restaurant, Sjövik
Visit an American Diner in Swedish cultural environment in Sjövik, it´s located along
the county road 190. With a blend of american flavors and swedish ingredients
on the menu this restaurant has also created a special and unique atmosphere and
interior. Play some music in the jukebox, have a drink and something to eat and just
enjoy.
For more information about great places to visit go to our webbsite visitlerum.se

Welcome to a community for all
ages. Meet us for a simple coffee
or a conversation. Playfulness
and depth are mixed in a lovely
bouquet. You can also meet
Deacon Annika.
Location: Equmenia in Lerum,
Brogårdsvägen 3, 443 30 Lerum
When: 14 pm –16 pm every
Thuesday
Contact: Annika Andersson 079319 32 12
E-mail: annika@
equmeniakyrkanlerum.se

Sjövik

Welcome to Sjövik, here you will
find Prästens Brygga that is a nice
place with sandy beach and piers.

You will find our libraries in Lerum, Floda, Gråbo, Sjövik and Tollered. At the libraries
you will find many different activities, such as author talks, technical help, children's
theater and much more.

The library's opening hours during the summer:

Summer Music

16TH OF JUNE

The best of Simon & Garfunkel and Paul Simon at Stora Lundby Church
A local band, Sounds of Silence is playing songs by Simon & Garfunkels och Paul
Simon.
30TH OF JUNE

Chamber Music Evening at Stora Lundby Church
The concert is performed by three professional musicians, Cecilia Hultkrantz, Henrik
Nordqvist and Olga Mikhaylova.

Activities at Lerums Kulturskola

Lerum's cultural school, Kulturskolan offers activity's for young people between the
ages of 6 and 20, who are registered in Lerum municipality.
The cultural school suits children and young people who want to learn to play an
instrument, dance, develop their ability to express themselves through film, image and
theater or sing in a choir. Lerum's cultural school offers several different courses. It is
also possible to rent certain instruments.
All cultural school activities are free of charge.
You can easily apply on the website lerum.se/kulturskolan

This summer you can try the following workshops:
10TH OF JUNE

7TH OF JULY

Organmusic at Stora Lundby Church
Performed by Fredrik Tobin-Dodd who grew up in Gråbo. He will play the organ and
combine the program with music from Sweden, Germany and England all the way
from the 17th century to the 21st century.
“Den blomstertid” at Östad Church
The duo Annie Gunnarsson and Amelie Evmark will sing and play their violins with
tones from traditional old swedish songs with a jazzy twist.
11TH OF AUGUST

Bach jazz at Östad Church
Performed by Emil Rinstad trio. The trio combines pop, jazz and church music. Ten
fantastic pieces by Bach are performed respectfully but at the same time room for
improvisation.

Workshop in Digital Drawing
– try to create your own images
with a tablet
Location: Art Room, Lerums gymnasium
When: Group 1 10 am –12 pm
When: Group 2 1 pm –3 pm
Age: 9–12

Allemansrätten
– The right of public
access

The right of public access means
that we all have access to nature,
but that includes both rights and
obligations. This means taking
responsibility for nature and
wildlife and showing consideration
for landowners and other visitors.
Respect the flora and fauna and
leave it untouched – so that future
generations can enjoy the same
right as you have.
For more info visit
naturvardsverket.se/en/

FROM JUNE 1ST

Meet us for a coffee on Wednesdays and Thursdays
Wednesday afternoons between 2–3.30 pm we will meet in the garden at Östad
Prästgård. It is located next to Östad Church, along road 190.
Thursday afternoon between 2–3.30 pm we will meet at the red church cottage at
Stora Lundby Church.

Hiking routes around Östad/Sjövik

On our website, we present four different routes that you can walk on your own,
between 3 to 18 km long. There is also a pdf with a map for the routes to download
at svenskakyrkan.se/storalundbyostad/pilgrimsvandringar-i-ostad-sjoviksbygden
Contact: Anna Carlsson, 0302-49 61 01, anna.carlsson@svenskakyrkan.se

If you are in the age between
13 –16 years old you are welcome
to visit our youth centers in Lerum
Municipality. The Youth Centers
is located in Lerum, Floda and
Gråbo. To get information about
all activities and opening hours
during the summer, follow the youth
centers on Instagram.

Can we tempt you with a
playground marathon?
Who doesn't enjoy a day in the
park? In Lerum municipality there
are many nice playgrounds for all
ages.

Drone workshop – create
your own story from a bird's
perspective
Location: Tollereds bio, Tollered
When: 1 pm–4 pm
Age: 11–15

Floda Library and Gråbo Library:
During week 28–30 our reception is closed. But you can still enter the library with
your library card to borrow and return books. Register your library card at your
library to have access.
Open every day between 7 am –9 pm
Sjöviks Library:
During week 27–30 our reception is closed. But you can still enter the library with
your library card to borrow and return books. Register your library card at your
library to have access.
Open every day between 6 am–9 pm
Tollereds bibliotek
We are closed week 26 –31
For more information about all our opening hours, please visit bibliotek.lerum.se

Drone workshop – create
your own story from a bird's
perspective
Location: Sjöviks klubbstuga, Sjövik
When: 1 pm–4 pm
Age: 11–15
Drone workshop – create
your own story from a bird's
perspective
Location: Floda Lada, Floda
When: 1 pm–4 pm
Age: 11–15

Two-day workshop in
comic drawing – try to make
your own comics
Location: Art Room, Lerums gymnasium
When: Group 1 10 am –12.30 pm,
both days
When: Group 2 1 pm –3.30 pm, both
days
Age: 10–13

Book Camp

Book Camp is back – and we are
celebrating our tenth year anniversary.
The bookcamp is for youths in the age of
13–16. Free of charge, but limited spots.
This summer the camp will be held at
Sjöviksgården, where we will stay one
night. There will be a visit by the young
adult author Lova Lakso. In addition to
this, we will have writing workshop, photo
workshop, book tips, movie night with
snacks and sweets and lots of fun.

You can buy coffe at our secondhand store. The store is open Tuesdays between 2–4
pm. It is located at Stora Lundby parish, Lundbyvägen 12 i Gråbo.

Youth Center

Playgrounds

17 TH OF JUNE

Lerums Library:
During week 28–30 we are open as follows:
Monday, and Tuesday 10 am –7 pm
Wednesday and Thursday 10 am –5 pm

17–19TH OF JUNE
15TH OF JUNE

16TH OF JUNE

In addition to the lake, you can
have a walk around the area on
the walking trail that starts from
Bohlins Torg. The trail contains 12
information boards that tells you
about the places and the houses in
the area.
Do not miss to visit Sjöviks old
convenience store and the
wonderful café and restaurant,
Nellie's Diner that is located on top
of the store. They offer a unique
retro environment and homemade
food and pastry.

The libraries is a place to meet and everyone is welcome. It's a place for relaxation
and reading, cultural experiences and education.

Summer activities around Gråbo-Sjövik, Church of Sweden Stora Lundby-Östad
pastorate:

28TH OF JULY

Summer Meetings
at Egumenia in Lerum
every Thuesday in July

Activities at the library this summer

Church activities

A concert in five parts at Stora Lundby and Östad churches on Thursday evenings
at 7 pm. Free admission. Many of the musicians are professional musicians who
live in Lerum municipality. On our website you will find the complete info about the
musicians and the program: svenskakyrkan.se/storalundbyostad/pa-gang-i-varaforsamlingar

@ flodafritidsgard
@ lerumsfritidsgard
@ grabo.fritidsgard
Please notis that the following
weeks we are closed:
Floda Fritidsgård closed week
28–29, Gråbo Fritidsgård closed
week 28–31, Lerums Fritidsgård
closed week 29.
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For application and more information:
bibliotek.lerum.se

Lakes & Swimming

Lerum municipality have about 200 small and big lakes where you can take a swim.
Combine your outdoor experience with some fun at a playground, have a picnic or
visit the local café or restaurant.
Learn how to swim
For children from 5 years old. Cost 750 SEK. Each course includes at least 10
opportunities spread over two weeks. Alingsås swimming and lifesaving society is
conducting this year's summer swimming school. You register on their website asls.se
For questions about the swimming school, contact sommarsimskola@asls.se.
For other questions regarding swimming school, contact Lerum Municipality,
0302-52 10 00

Aspenäs Church
9TH OF JUNE

Welcome to Sing and Play
10–12 am!
Sing and play is a happy place for
parents and their children between
0–6 years old. Come join us. We
play and sing together – music is
an important element in childrens
development. Afterwards you can
stay and buy a coffee. Welcome.
Aspenäs church on Thursdays at
11 am –12.30 pm
Sing along at 11.30 am–12.00 pm
Aspen Church on Fridays at
10–11.30 am
Song along at 10.30–11 am
Do you have questions? You are
welcome to contact us by phone;
Elinor 0302–522 554 or Lena
0302-522 576.

Contact information

Visitlerum.se – discover more of
Lerums municipality. The official
webbsite gives tips on what to
experience as a tourist, regardless
of whether you live in the
municipality or travel to Lerum.
In addition to the website, you will
find current events and activities
if you follow us on Visitlerum,
Instagram or Facebook.
Lerum municipality has two tourist
offices:
The tourist office at Nääs Slott
E-mail: turist@lerum.se
Phone: 0302-318 39
The tourist office KomIn in the
townhall at Bagges torg in
Lerum
Email: kommun@lerum.se
Phone: 0302-52 10 00
The newspaper is published in
collaboration with Lokalpressen in
Lerum.
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I centrala Lerum kan du enkelt ta dig till flera sorters upplevelser till fots. Och tänk att nästan allt också finns "på en
perronglängds avstånd"! Kulturutbud, shopping kring Bagges Torg, grönskande växtrumsträdgårdar eller besök
det stora biblioteket. Sjön Aspen och den vackra slingan läng Säveån guidar dig också till härliga stunder!

Trädgårdsturista i sommar – upptäck Växtrum
och ännu fler västsvenska trädgårdar!
Det är inne med utomhusupplevelser, och inte
minst att trädgårdsturista! Växtrum i Lerum som
är något så unikt som tio olika trädgårdar som är
designade av framstående TV-kända trädgårds
profiler lockar både invånare och besökare ut i det
gröna. Trädgårdarna är som scener i sig själv och
både i och runtomkring finns mycket att upptäcka
i sommar! Och kanske är det denna sommaren du
tågluffar till trädgårdar i Västsverige?

till en ännu större värld. Alla växtrum finns i centrala Lerum, och
inte sällan vill man ju kombinera
promenaden med pauser, kanske
stanna till för en fika eller en bit
mat, en kulturupplevelse eller lite
shopping? Allt det utbud Lerum
har i närheten av trädgårdarna vill
vi berätta om för dig – det tycker vi
är bra både dig och för våra lokala
butiker. Hoppas du hittar någonting du tycker om!

Mycket att upptäcka

Dramatiserade guidningar

I hela Västsverige finns en mångfald av besökbara trädgårdar – allt
från slottsträdgårdar till den lilla
täppan. Bohuslän, Dalsland och
Västergötland bjuder tillsammans
områden av kust, skog och ängsmarker. Här finns trädgårdar som
kan rekommendera övernattning,
mat, butiker, design och berättelser.
Hängivna odlare som delar med sig
av sin stora kunskap och arrangerar
vandringar, visningar, guidningar,
upplevelser och program. Med andra ord ett fantastiskt besöksutbud!

Trädgårdsföreningen i Göteborg,
Jonsereds Trädgårdar, Växtrum i
Lerums med sina tio växtrum och
slutligen Nolhaga Park i Kaféstaden Alingsås.

I sommar presenterar bland annat
Växtrum i Lerum tillsammans med
Turistrådet Västsverige en ny trädgårdsupplevelse och ett semestertips; En hållbar semesterresa där du
tågluffar till fyra olika trädgårdar
mellan Göteborg och Alingsås. Det
går även att vandra till trädgårdarna längs Gotaleden, som nu är en
av Västsveriges populäraste vandringsleder. De fyra trädgårdarna är

Sommarjobbare
tematiserar ny utställning

På Nilssons El & Teknikmuseum är
arbetsdagarna för de feriejobbande
ungdomarna minst sagt intensiva. Henrik
Nilsson och hans förening har efter flera
års samlande förvandlat de lilla museet
till spännande miljöer. Att få hjälpa till att
planera, bygga upp och kommunicera
sommarens utställning blir alltid ett spännande
möte för alla inblandade.
På Lerums kommun lottas närmare 140 jobb
ut inför varje sommar – så kallade feriejobb.
Tre år i rad har mellan 4 – 8 ungdomar
kunnat testa på att jobba inom turism som
turisminformatör, skapa innehåll i sociala
medier – och alltså testa på konceptutveckling
på något besöksmål eller en kulturarvsplats.

Något som man nu arbetar med
är dramatiserade guidningar i växtrumsmiljön - håll utkik i sociala
medier under sensommaren. Det är
ett samarbete som växt fram mellan
Växtrum och Comedy Art Theatre
som blir till en upplevelse och en
spännande historisk vandring mellan utvalda växtrum.

Hållbarhetsklivet
– WAVE Initiative

Oavsett sommarväder
så kan inte en hisnande
färd i någon av vatten
rutschbanorna vara
fel! Äventyrliga bad
i vattenkaskader och
gejsrar, motion och lek
i 25-metersbassängen
eller unna dig en stunds
härlig avslappning i
bastu, bubbelpool och
ångbad i en egen lugn
relaxavdelning.

”Vi är en ideell förening som arrangerar aktiviteter i Lerum på temat Hållbar
Livsstil. Vi vill inspirera och peppa fler att
göra bra val som gynnar både en själv
och vår planet. Flera vågor blir ett hav
och tillsammans kan vi göra skillnad.
Varmt välkommen att hänga med oss!
Vi gillar att göra saker på hemmaplan
med lokala, inspirerande personer.
Vi arrangerar allt från SUP-paddling,
Klättring, Surf, Kalla bad, Beach Clean
ups, Mindfullnespass, Orientering och
Mörkerjogg. Utifrån årstid fyller vi veckorna med nya roliga saker som bidrar till
en positiv känsla och en bättre hälsa. Att
bada kallt höjer tillexempel känslan av
vad man klarar av och ger gråa dagar
glans.

Dessutom finns i samma
hus biograf Vågen och
bowling. Café Port
Lemur är cafét i Vattenpalatsets hjärta där du
hittar allt från hälsosamma sallader till mat för
hungriga barnmagar
efter timmar av bad.

I vår förening är målsättningen att vi får
fler att våga prova nya saker. Vi ser till
att tröskeln är låg och hos oss handlar
det inte om prestation utan om action. Att
göra och att göra tillsammans! Vi vill visa
vad som finns i vår kommun och locka fler
att våga ta sig lite utanför comfort zone.
Att se stranden från en bräda ute på sjön
ger en ny upplevelse av samma plats och
stärker känslan för vad man klarar av.
Att röra sig ska vara roligt och det finns
mycket mer än gym att använda sig av
för att röra sig.

Bland de drygt 2000 föremål från cirka
1850 till idag som finns i museets samlingar,
hittar man mängder av industrihistoriska
berättelser. Tematiken för årets utställning är
beredskapstiden. För trots att Sverige inte
deltog i andra världskriget som krigförande
nation hade hela landet en beredskap.
Tiden som andra världskriget pågick kallas
därför beredskapstiden och har mycket att
berätta – både i personliga livsöden och
revolutionerande uppfinningar.

Hyr ett Växtrum

Växtrummen har huserat flera bröllop, möten och födelsedagskalas!
För spontanstunder är de gröna
rummen alltid öppna, men du kan
också boka några av dom till en
mindre kostnad. Kontakta Kom In
Kundcenter så får du hjälp.

Tågluffa till trädgårdar

Äventyrsbadet
Vattenpalatset

Vi samarbetar med befintliga aktörer,
företag och privatpersoner i vårt
närområde. Att lyfta varandra och hjälpa
varandra framåt bygger en känsla av
samhörighet och stolthet för vårt område.
Vår målsättning är att fler och fler ska
inspireras ut i naturen och att fler ska hitta
glädje i aktiviteter för att må ännu bättre.
I vår förening har vi på kort tid byggt
upp en social gemenskap i åldrar mellan
3–75 år.

Boka in Perennfesten i september
Sommarutflykt i växtrummen

Följ och inspireras i Växtrums sociala kanaler och botanisera också på
nya webbplatsen. Vaxtrumilerum.
se har flyttat in i Visit Lerum och
har med det slagit upp dörrarna

Sommaren bjuder på många evenemang och aktiviteter, men en riktig
publikfavorit har kommit att bli
Perennfesten som går av stapeln i
september - ett arrangemang som
bland annat innehåller växtförsäljning, föredrag och underhållning.
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Vi vill göra Lerum till en rolig plats att bo
på. Det finns så mycket fint och bra i vårt
område. Vi hjälper till och inspirerar fler
att uppleva mer av detta.”

Promenadstråket mellan trädgårdarna är 3,6 kilometer och du vandrar runt mellan
olika typer av platser med namn som Snödropplunden, Aspens sol och Broback
enslänten som exempel.

Aspenäs café

Hemestertips: Torbjörn Lind, Vide natur

”Jag vill verkligen tipsa om Lerums skogar och naturområden. För många är det just
närheten till naturen som är skälet till att man trivs så bra här hemma eller att man
väljer att flytta hit till kommunen. Många har redan hittat sin favoritrunda eller plats,
men jag uppmanar alla att titta bortanför den vanliga stigen och prova någon ny del
av Lerums alla naturområden. I söder ligger fantastiska Härskogen med sjöar och vilda skogar som sträcker sig hela vägen förbi Floda och till Tollered. I nordväst ligger
orörda och vilda Vättlefjäll som fortsätter via Alefjäll och hela vägen upp till Risveden
i nordöst. Nära våra tätorter finns också fina naturområden, som till exempel Goråsbergen i Lerum eller Öijared i Floda.
Våga testa en ny stig, våga upptäcka en ny plats, våga gå lite vilse. Ta med er fika
för dagen och gör det enkelt, eller ta med er grejer för att sova över i ett vindskydd
eller i tält. Testa att ge dig ut på egen hand, med en kompis eller hela familjen. Eller
ta kontakt med någon av Lerums alla naturturismföretagare som kan guida dig med
hjälp av sina kunskaper och erfarenheter för att hitta nya vägar och undangömda
platser.”

Njut av hembakat i en varm och
ombonad miljö med utsikt över sjön
Aspen. Det gamla stallet brevid
Aspenäs Herrgård är en ljuvlig
liten sommarutflykt! Precis invid
sjökanten är natur-och fågellivet
närvarande och inomhus uppskattas
den genuina och hemtrevliga
känslan. Här kan man fortfarande
se spåren efter hästarna i form av
bitmärken på träpelarna inne i
cafét, en byggnad med anor från
1500-talet. Här är också hunden
välkommen in på cafét!

Bagges Torg
och Solkatten

Bagges Torg i Lerum öppnar upp
mot en mysig liten centrumkärna,
med Solkattens köpcentrum i
mitten med butiker och aktiviteter
vid torget – men sprider också
ut sig längs vägen mot Aspen
och Restaurang Aludden åt ena
hållet, och till de äldre delarna
vid Brobackens kullerstensmiljö åt
andra. Här finns charmiga kaféer
såsom Kaffedoppet, Un Limone e
due dolce och Surdegskungen och
butiker som Akademibokhandeln,
Lekia och Kappahl. Lerums
centrumhandel bjuder på mycket!
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Hälsa och friluftsliv
på The Tannery Club

Vid Sävelången finns något för alla sinnen. Att se på, lukta på och lyssna till den fantastiska naturen.
Njuta av mat och dryck. Vila ut eller cykla sig trött. Traska längs sjön och leta efter inspiration, eller i ruffen
efter en boll. Andlig spis med konst, historia eller kanske bara stillhet.

Följ oss!

I sommar öppnar en nyhet på destinationen – aktivitetscentret The Tannery Club
på Garveriområdet i Floda. På schemat finns ett brett utbud att välja mellan,
och enligt Hans Svensson, en av delägarna till The Tannery Club och även
initiativtagare till Gotaleden, är målet en hub som erbjuder livskvalité och olika
träningsformer som bygger på hälsa, upplevelser och friluftsliv. I lobbyn inne
på anläggningen hittar du också friluftsrelaterade produkter från till exempel
Icebug, Black Diamond och GHOGH och dessutom flyttar Lerums kommun in
med turistinformation.

@vidsavelangen

Beläget i det gamla Garveriet i
Floda med den vackra naturen och
Gotaleden utanför dörren är The
Tannery Club ett perfekt ställe för
friluftsaktiviteter. Bakom bolaget
finns Hans Svensson, Nicke Sundström, Gunilla Granlund och Petter Brink.
–  Vi är fyra individer som kompletterar varandra. Var och en är
bra på sitt, därför funkar det så bra
ihop, säger Hans Svensson. Och
våra samarbetspartners tillför värde och engagemang till konceptet.
På The Tannery Club ska det finnas plats för både aktivitet, avkoppling - och klättring. Klätterväggen
Rock on Wood är något helt unikt.
Nicke Sundström, som också är
ägare av reseföretaget Pathfinder
Travels är stolt över bygget.
–  Den är gjord på ett sätt som
ingen annan har gjort innan. Den
här väggen är gjord av återbruk, det
bruna träet här har suttit i taket så
det har vi plockat ner. Bakom sitter
det dock klassat trä, för det finns
ett regelverk med konstruktionsritning, vilket är viktigt för att väggen ska hålla. Det här är handsnidade trägrepp och stengrepp. I
många fall görs klädergreppen av
en blandning mellan polyeten och
glasfiber, i öststaterna i regel. Man
kan inte återvinna dem, det finns
ingen återvinningsprocess, så vår
ambition är att bygga en hållbar
klättervägg på alla sätt, säger Nicke
Sundström.

Nääs Slott och Slöjdlärarseminarium

Nääs är en plats fylld av spännande historia. Slottet tronar högt
på en kulle, omgivet av park, flertalet kulturbyggnader och sjön
Sävelången. Här kan besökaren ströva på området, gå på slottsvisit, bada, övernatta i något av de historiska husen eller handla
allt ifrån antikviteter, slöjd till modernt konsthantverk.

Etapp 5 – mångas favoritsträcka på Gotaleden

Mellan Lerum och Floda rinner Säveån i en trolsk dalgång med lummig lövskog. Den här etappen
av Gotaleden går delvis genom Säveåns naturreservat, en alldeles egen värld fylld av tystnad och
fågelsång. Det är inte konstigt att Etapp nr 5 har seglat upp som en favorit hos många på Gotaleden. Ett
fantastiskt möte mellan natur, kultur och många sevärdheter!
Ett självklart stopp är Hillefors grynkvarn som är världens enda vattendrivna havregrynskvarn och
som ligger vid Hillefors kraftstation. I området kan du bland annat skåda änder, skrakar, smådopping,
strömstarar och kungsfiskare.
Cecilia Ringedal håller uppskattade yogaklasserna i en av de vackra lokalerna inne i kvarnen. Rustika
tegelväggar, knarrande trägolv och fantastisk rymd med högt i tak och vackra bjälkar – och inte minst
också naturen utanför som extra rum.
Väl framme vid Garveriet i Floda, ett stenkast från järnvägsstationen, är det kanske dags för fika eller
lunch. Dröj dig kvar och botanisera i hela utbudet i området. Säveån rinner över i sjön Sävelången och
här finns upplevelser för en helg weekend. Bygden är fylld av kreativa aktörer och fantastiska besöksmål.
Hitta in i landskapet och upplev sommarens många aktiviteter!

Den siste private ägaren till Nääs egendom, August Abrahamson, skapade en stiftelse för att bevara Nääs för eftervärlden
efter hans bortgång 1898. I år är det 150 år sedan August och
systersonen Otto Salomon startade den ”slöjdskola för gossar”
som var början till det som kom att bli Nääs slöjdlärarseminarium, vilken kom att bli känt i hela världen. Augusts Abrahamsons
hem, Nääs Slott, lämnades i nära nog orört skick och nutidens
besökare kan beundra de ombonade salongerna, de välfyllda
husgerådsskåpen och lyssna till historien om livet på slottet och
hur August satte Nääs på den internationella kartan.
"Idag är Nääs inte bara en vacker slottsmiljö, utan även ett
levande centrum för slöjd och hantverk, djupt rotat i platsens
historia", säger Maria Sidén, vd August Abrahamsons Stiftelse.
På Nääs erbjuds mängder av kurser inom slöjd, byggnadsvård,
konsthantverk och folklig kultur och är fortfarande en plats för
människor att mötas på, precis som under det sena 1800-talet.
Till glädje för alla dagens besökare och kursdeltagare lever
Nääs vidare genom August Abrahamsons goda gärning.

Hans Svensson berättar mer om
konceptet och allt man kan göra på
aktivitetscentret.
–  När det gäller träning så kan
man vara med på funktionell träning, seniorträning, yoga i olika
varianter, pulshöjande pass, mammaträning, core, ja det mesta finns.
Vad det gäller fritidsaktiviteter
kan man vara med på exempelvis
friluftsfoto, utematlagning, vett
och etikett i naturen eller åka lång-

färdsskridskor tillsammans på vintern. Vi kommer även få ett besök
av Frölundas fystränare i hockey
och så har vi givetvis klätterträning
med vår unika klättervägg. Den
första aktiviteten på The Tannery

Club börjar klockan 06.30 på morgonen och då kommer det också
finnas frukost uppdukad för den
som vill.
I den inkluderande och avkopplande miljön på klubben finns det
ingen stress, menar Hans Svensson.
– När man kommer in kommer
det finnas en braskamin med lite
fåtöljer där man kan ta det lugnt
och ta en kopp kaffe. Kommer
man direkt från jobbet men inte
ska träna direkt så kan man sitta
ner och jobba i loungen och klä om
sen till aktiviteten.
På öppningsdagen lördagen den

För The Tannery Club har klätterväggen
kommit till att bli en blandning mellan
ett konstföremål och ett bruksredskap.
Här med de handgjorda greppen
ditmonterade.

Nicke Sundström och Hans Svensson
är två av de fyra ägarna till det unika
träningscentret The Tannery Club.

11 juni är det öppet hus hela dagen
och alla är välkomna, gärna ombytta till träningskläder. Vi kommer ha lite pass, dels utomhus en
gång i timmen och efter klockan
15 har vi klättring inne med en liten klättertävling och sen får man
prova på att klättra själv. Våra samarbetspartners kommer vara här
och det mycket fokus på friluftsliv
och aktiviteter, säger Hans Svensson.
Sommaren 2022 testar Lerums
kommun alltså även med en tredje
turistinformation; Kom In, Nääs
Slott och den här på The Tannery
Club. Ett sätt att ytterligare stärka
Lerums position inom en hållbar
besöksnäring,
naturupplevelser
och mat, säger Maria Jerenvik,
näringslivsutvecklare på Lerums
kommun.
–  Det är ny spännande etablering, öppen alla dagar i veckan, vi
ser det lite som en community för
outdoor och naturupplevelser. Där
vill vi förstås delta i att lyfta besöksutbud och upplevelser. Sävelångsbygden är en fantastisk plats för
många natur- och matupplevelser,
men Floda har också en utmärkt
infrastruktur för att vidga besöksströmningar över hela kommunen.

Sveriges bäst bevarade bruksort Tollered ligger
vid Sävelångens östra strand. Här är det ljuvligt att
promenera runt och känna historien av livet kring
Nääs Fabrikers textilindustri. Runt om i Tollered
gömmer sig 96 historiska skyltar som berättar om
intressanta platser och byggnader kopplade till
kulturarvet.
Vill du veta mer kan du boka en historisk vandring.
Boka på bruksortsvandring.se eller på telefon
0707 24 46 20.
29

Upplev Sävelången 2 – 3 juli!

I ren festivalanda bjuder aktörerna i landskapet mellan Floda
och Norsesund, in till spännande prova-på aktiviteter för stora och
små. Testa på wakeboard, puttingtävla, bada och basta, gå en
guidad tur i anrik miljö, utomhusträna, delta på vernissage och
mycket mer. Sävelångshelgen finns till för dig som vill upptäcka nytt i
närområdet samt lära, mötas och äta i kreativ miljö. Delta och skapa
ett härligt sommarminne tillsammans med oss helgen 2 – 3 juli!
För alla programpunkter, besök savelangen.se och följ
@vidsavelangen på Instagram och Facebook.

Handla lokalt!

Bygdens utbud av shopping präglas av småskaliga, genuina butiker som
inspirerar till en hållbar
konsumtion. Kvalitet och
kreativitet genomsyrar
butikernas innehåll med
allt från mode, inredning,
hantverk och konst
hantverk till charkuterier,
delikatesser och möbler.
Vi tipsar: tre hållbara
handlare

Slättens gårdsbutik –
allt som hör lantlivet till

Hugos handel &
kök – prylar för njutbar
matlagning

Elin Winberg

Vandra i bruksorten Tollered!

28
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Stilbyrån – Livsstils
butik i Öfvre Fabriken
med vintage, konst och
hållbar design.
Fota QR-koden och hitta
ännu mer!

Hemestertips:
Markus Eriksson,
Peanuts
”Jag är ju förälskad i hela
den här bygden så min
rekommendation är att
spendera hela sommaren
här.

På Nääs finns vackra ytor
överallt för picknick, brännboll och rastlösa barn- och
hundben. Här finns också
en imponerande butik och
utställning i byggnadsvård
för hela familjen. Boka in
en guidad tur på slottet, ta
en fika och kolla in Nääs
Konsthantverk till exempel.
På Öijared Resort finns
förutom 3 st golfbanor en
multibana för golf, fotboll
och frisbee där alla kan
välja sin favorit och tävla
tillsammans. Flera härliga
skogsslingor och att landa i det coola golfhusets
bad-och bastuavdelning
efteråt är en favorit.
Och självklart måste jag
ju också säga Tollered,
eftersom jag bor här.
Sveriges bäst bevarade
bruksort, med imponer
ande byggnader som
växte fram runt bomulls
spinneriet Nääs Fabriker.
Idag är hela området fyllt
med spännande butiker,
restauranger och kaféer
och ett hotell!
Det bästa är att allt detta
går att finna inom en
radie på ca 4 km kring
sjön Sävelången. Och att
det är så himla vackert!.”
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Skrivtävling, stadsplanering i kartong eller promenadteater – under sommaren bjuder biblioteken i Lerum
på fler överraskningar än vanligt för barn och unga. Välkommen in till något av våra bibliotek för att låna
din sommarläsning, få tips om det senaste, eller slå dig ner och bläddra i en tidskrift en regnig dag.

Stadsplanering för barn med Studio Goja
Den 15 juni bjuder Lerums bibliotek och Studio Goja in
till workshopen Kartongkvarter, där barns skapande
och kreativa process står i fokus. Ämnet är stads
planering och verkstaden är ett tillfälle för barn i
åldrarna 6–12 år att reflektera över hur de vill att en
stad ska se ut.
När en stad eller by ska planeras
och utformas är det oftast vuxna
som kommer med idéer och bestämmer under hela processen.
Men hur skulle det se ut om barn
fick vara med och bestämma? Hur
ser en stad ut utifrån barnens perspektiv? Marthe Roosenboom är
barnkulturdesigner på Studio Goja
och enligt henne är det viktigt att
barn blir tillfrågade i processer som
berör dem, vare sig det handlar
om stadsplanering eller utformandet av en skolgård. I workshopen
Kartongkvarter får barns åsikter ta
plats och här jobbar man med konstruktion, stadsplanering och med
designprocessen.
–  Vi bygger i kartong och pratar
om vad ett kvarter är, vad som behövs där och vilka som bor där – och
vad de behöver, och så bygger vi tillsammans, säger hon och fortsätter:
–  A lla bygger egentligen en egen
del av det, det kan vara byggnader
eller parkbänkar eller vad man går
igång på, och sen bygger vi ihop det
så att det blir som ett kvarter.
Att utgå från designprocessen
innebär enligt Marthe Roosenboom att gå från idé till skiss och

Bibliotekens öppettider under sommaren
Vecka 28 – 30 har Lerums bibliotek öppet:
Måndag, tisdag 10–19, onsdag, torsdag 10–17.
Fredagar stängt. Lördagar stängt vecka 25 – 32.

Floda bibliotek och Gråbo bibliotek stänger vecka 28 – 30.
(Meröppet varje dag kl. 07–21)
Sjöviks bibliotek stänger vecka 27 – 30.
(Meröppet i Sjövik varje dag kl. 06–21)
Tollereds bibliotek stänger vecka 26 – 31.
Ordinarie öppettider hittar du på bibliotek.lerum.se

Meröppna bibliotek

vidare till utförande. Här vill man
ge form till idéer och reflektera över
det – samt tänka om. Under processen kan barn tillskansa sig verktyg
för att uttrycka sina åsikter och sin
mening och i detta fallet också reflektera över platsen där man bor.
Designstudion Studio Goja ägs
och drivs av Marthe Roosenboom
och Ida Liffner, som båda är barnkulturdesigners. Tidigare hade duon
sin studio i Göteborg men nu har

Visste du att du kan besöka tre av kommunens bibliotek även när
inte personal finns på plats? Floda, Gråbo och Sjöviks bibliotek
är meröppna. Det betyder att du kan besöka biblioteket nästan
när du vill. Du kan läsa tidningar och tidskrifter, hämta reserverat
material, använda det trådlösa nätverket, låna och återlämna
material eller boka och använda de publika datorerna. Ditt
bibliotekskort fungerar som en nyckel.
För att använda meröppet behöver du vara över 18 år, ha ett
bibliotekskort i Lerum samt godkänna villkoren för meröppet.
Du registrerar ditt kort för behörighet på det aktuella biblioteket
under bemannad öppettid. Du får då en visning av hur du kommer in och hur meröppet fungerar.
För mer information, prata med bibliotekspersonalen!

Ett kvarter tar form. Tillsammans med barnen byggs ett alldeles eget kvarter i kartong.

Ida Liffner och Marthe Roosenboom
driver konststudion Studio Goja tillsam
mans, vars projekt utgår från barnkon
ventionen där barn har rätt till kultur i
olika former och att göra sin röst hörd.
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de flyttat till Kalmar. Studio Goja
jobbar mycket med Skapande Skola, ett statsbidrag där elever ges tillfällen att uttrycka sig kreativt och
även kan hitta lusten till att skapa
själva. Att skapa är en sorts väg till
självkännedom och genom att vara
kreativ kan ett barn uppnå mycket,
menar Marthe Roosenboom.
–  Att vara kreativ är ett annat sätt
att förstå omvärlden och sin plats i
världen. Vi tänker ju alla på egna
sätt och har egna sätt att förstå saker

och det kan man ju ibland, på skolan, förstå – för där ska ju alla förstå
helst på samma sätt vilket inte funkar för alla alltid. Så på det här sättet
kan man ju få in lite nya sätt, eller en
annan vinkel. Och också våga testa,
våga göra fel – vilket också är nyttigt
att få in i skolan.

Varför är det så viktigt med barn
och kultur?

–  Kultur är ju en rättighet som
även barn har. Att man tar in sådana som vi som jobbar med kultur

professionellt, det ger ju en extra
impuls och inspiration, och visar
också att det är så här kan man också jobba. Konstnär eller designer är
också ett yrke.
Workshopen Kartongkvarter pågår den 15 juni klockan 10 – 13.30
på Dergårdens hembygdspark i Lerum, mittemot biblioteket. Den 17
juni klockan 13 – 15 kommer verkstaden även till Stadsbiblioteket i
Göteborg.

Skrivtävling under sommarlovet
Även i år ordnar biblioteken i Lerum en skrivtävling
för ungdomar, för tredje året i rad. Tidigare vinnare
är Nellie Olofsson som vann 2020 med texten
Tvillingsystern och Sigrid Önnebo Schlyter som vann
2021 med texten Systrarna i Stjärnomia.
Nytt för i år är att du som är
14–17 år kan vara med och tävla.
Bakom skrivartävlingen står bibliotekens ungdomsbibliotekarier Sofia Änghede och Elin Boardy. Sofia
Änghede är förutom bibliotekarie
också utbildad och yrkesverksam
fotograf. Varje år har det funnits
en eller flera bilder att inspireras av
i skrivandet.
”Att skapa litterära berättelser
ifrån fotografier kan vara ett sätt
att få i gång en historia. Bilder
innehåller detaljer som kan sätta

i gång fantasin och användas för
att spinna vidare på en berättelse.
En bild kan också betraktas på
flera olika sätt, precis på samma

Elin Winberg

digare år får vinnaren sin berättelse
i en riktig inbunden bok. Alla som
deltar får bokpris.
För att delta behöver du skicka
in din text senast den 16/8. Den
ska vara skriven på dator och får
vara max 7 sidor med textstorlek
12 punkter. Skicka med namn och
ålder, samt telefonnummer och
e-post.
Maila din text till: sofia.anghede@lerum.se om du är 10–13 år
eller till: elin.boardy@lerum.se om
du är 14–17 år

Hemestertips:
Susanne Hydén

”Jag heter Susanne
Hydén och är Lerumsbo
sedan sjutton år och
bosatt i Almekärr med
naturen runt husknuten,
något som jag älskar.
Närheten till skog och
sjö skapar fantastiska
möjligheter till pratpromenader, grillstunder, djurspaning, löprundor och
avkoppling. Bara dra på
skorna, möta en vän och
dra i väg för goda samtal
och lätta tankar.
Jag arbetar som
headhunter, coach,
redaktör och författare.
I april släppte jag min
andra spänningsroman:
Bedragarna och för
närvarande jobbar jag
med uppföljaren Slaktarna och ett manus om
psykopater.”

Hemestertips: Susanne Schemper

”Om jag är sugen på lugn och ro en sommarmorgon älskar jag
att åka ner till Aludden. Ställa en brassestol under ett av träden
ända nere vid Aspen, och bara sitta där och njuta av tystnaden
eller läsa en bra bok.

Promenadteater i Gråbo

Teater Carpa kommer tillbaka till Lerums kommun med ännu en promenadteater
– där publiken följer med skådespelarna på en kortare vandring och får uppleva
teater på ett helt nytt sätt. Föreställningarna kan spelas på allt från skolgårdar och
skogspartier till hembygdsgårdar och parker. Den här gången utgår promenadteatern från Gråbo bibliotek och pjäsen heter Den magiska piratskatten, och är
ett äventyr där två tjejer från en liten stad beger sig ut för att hitta en magisk skatt,
men hittar mer än så, nämligen varandra. Det blir både spänning och humor under
promenaden.
Så fram med springskorna och på med piratkläderna – följ med när teater Carpa
sätter segel och drar ut på ett riktigt sommaräventyr!
Mer info finns i kalendariet.

sätt som vi alla är olika individer.
Författaren bestämmer själv vilka
av bilderna som ska figurera i den
egna berättelsen. Det kan vara en
eller allihop”, säger Sofia.
Årets inspirationsbilder är de tre
bilderna här intill, och den som vill
får gärna inspireras av dem. Den
som hellre vill gå helt efter sitt eget
huvud får naturligtvis göra det!
Det går bra att skriva ihop med en
kompis om man vill. Precis som ti-

Är jag däremot på humör för att känna mig som om jag befinner
mig på något mer avlägset ställe, ja då styr jag kosan mot Nääs
fabriker. Hänger på bryggan en stund, tar ett dopp och kanske
till och med sippar på ett glas bubbel till tonerna av loungemusiken som förstärker känslan av semester.
Behöver jag röra mig lite under ledigheten är någon av de
vackra vandringslederna utmed Säveån ett självklart val. Men
mitt go-to smultronställe nästan varje dag under sommaren är
ändå Stamsjön. Jag älskar att bo på gångavstånd, och det allra
bästa är ett dopp på kvällen när lugnet har lagt sig över sjön och
vattnet är spegelblankt och stilla. Hemester när den är som bäst!”
Susanne Schemper har bott i Lerum sedan 2007. 2016 debut
erade hon som författare och i maj släpptes hennes senaste
psykologiska spänningsroman, Sandänglar (som självklart finns
att låna på Lerums bibliotek).

Biblioteket – var du än är

E-böcker
Du kan låna e-böcker och e-ljudböcker via bibliotekets webbplats eller direkt i appen Libby. Du använder ditt bibliotekskortsnummer och pinkod.
Läs tidningar med PressReader
Via bibliotekets webbplats kan du läsa tidningar från hela världen på mer än 100 olika språk. Information om hur du loggar in för att läsa finns på vår webbplats: bibliotek.lerum.se
På biblioteken har vi nya dagstidningar och tidskrifter som du kan sitta här och läsa. Äldre nummer går
att låna hem.
Cineasterna – låna strömmande film gratis!
Om du har ett bibliotekskort och en pinkod kan du låna strömmande film gratis hemifrån. Du kan låna två
filmer per vecka.
Mer information hittar du på bibliotek.lerum.se eller kom in och prata med oss i personalen!
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Kulturlivet finns runt knuten och många av sommarens händelser utspelar sig utomhus. Här hittar du
sommarens tips om konst, barnteater, musik och kulturarv i Lerums kommun.

2 x Konstfabriken i Dergårdsgalleriet

Konst & Kulturfestival i Norsesund
I slutet av augusti är
det dags för årets stora
begivenhet i Norsesund,
Norsesundsgruppens
Konst & Kulturfestival
som i år pågår helgerna
20 – 21 och 27 – 28
augusti.

Hemestertips: Andreas Forsberg,
Stora Bråta kulturmiljöförening

För mig som fascineras av historia, gamla hus och vackra
trädgårdar finns en hel del i Lerum att göra! Till exempel att gå
bland de fina miljöerna i Tollereds brukssamhälle vidare till Nääs
fabriker och ta en fika. Jag tycker att hela Nääsområdet med
slott och byggnadsvård är fantastiskt!

Konstvandringen är en uppskattad del av festivalen och Norsesundsgruppens konstnärer håller
öppet i sina ateljéer dagligen klockan 11 – 16. Längs promenadvägarna är alla bidrag till det öppna
konstprojektet utplacerade.
Årets tema är ”Naturens väsen”
och projektet är öppet för alla som
vill skapa! Erfarna konstnärer och
amatörer, Norsesundsbor och
långväga konstvandrare, barn och
vuxna... alla är välkomna. Fram till
den 20 juni går det att anmäla sig

Duo Nova – bestående av kammar
musikerna Klara Hellgren och Terés
Löf – är en av akterna som kommer till
Norsesundsgruppens Konst & Kulturfes
tival i augusti.

till leon@norsesundsgruppen.se.
Förutom konst bjuder festivalen på poesi och uppläsningar,
cirkusskola för barn och massor
med musik! Det blir konserter
varje dag från klockan 17 i Magasin Norsesund, på restaurang
Stationen Norsesund och i ”Den
sjunkna vägens trädgård”. Bland
årets artister kan nämnas jazzmusikern Eric Liftig med kvartett,
Klara Hellgren, violin och Terés
Löf, piano (Duo Nova), två av
Sveriges vassaste kammarmusiker, och det härliga lokala bandet
Trakten.
Även kroppen får förstås sitt –
festivalens stora café finns i år i
”Den sjunkna vägens trädgård”
och på Stationen Norsesund serveras som vanligt ”konstsoppa” utöver den ordinarie menyn.
Detaljerat program kommer i
mitten av augusti pånorsesundsgruppen.se och Norsesundsgruppen Konst & Kultur på Facebook.

Mellan 11 juni och 27 juli fylls Dergårdsgalleriet av konst producerad i Konstfabriken i Hedefors. Först ut är en grupp med
Vuxenskolans kursdeltagare som under pandemin kommit att
fördjupa sig i modernt ”gåramåleri” med Lerum som tema. Det
ursprungliga gårdsmåleriet var populärt från mitten av 1800-talet
fram till cirka 1950. Målningen av gården fick ofta hedersplatsen
ovanför finsoffan, men när fotografier blev vanliga ersattes
gårdsmåleriet av flygfoton. På 1970-talet fick ”gåramåleriet” en
renässans i samband med en stor utställning på Österlen. Bland
motiven i Dergårdsgalleriet syns Bagges torg och Lerums kyrka.
Utställningen öppnar lördagen den 11 juni kl. 11 – 15 och går att
se hela juni.
Onsdag 6 juli kl. 17 –19 har Konstfabrikens egna medlemmar
vernissage på en utställning med stor variation vad gäller motiv,
teknik och uttryck. Föreningen består av ett 25-tal konstintresserade och kreativa medlemmar som har ateljéplatser i Konstfabriken i Hedefors, en del är självlärda medan andra har olika utbildningar och konstkurser med sig i bagaget. Sommarutställningen
pågår till och med 27 juli.
Konstfabriken erbjuder kurser och workshops för alla åldrar inom
det mesta som har med måleri att göra i samarbete med Studie
förbundet Vuxenskolan. Läs mer på konstfabriken.se

Hemestertips: David Riccius, aktuell med
boken Lerumsarvet ll

I Slätthults lantliga omgivningar kan man både promenera och ta
sig ett dopp vid Vällsjöbadet. Härifrån leder Vällsjövägen vidare
mot slutdestinationen, det charmiga torpet Blommaskog. Tar
man till vänster strax efter detta ställe passerar man snart några
torpruiner innan man slutligen når fram till Sundet. Här levde
under 1800-talets senare del och framåt en kvinna vid namn
”Göka-Britta” under mycket knappa förhållanden tillsammans
med sin bror.
Sedan 1963 disponeras detta ställe av scoutkåren och är en
verklig oas vid sjön Stora Sturven. Här kan man slå sig ner i den
rofyllda miljön alternativt bada i sjöns ovanligt rena vatten. Ett
tips för spökrädda är dock att lämna stället innan mörkret faller.
Det sägs nämligen att Göka-Britta går igen och enligt en skröna
ska hon bland annat ha setts svävande över torpet.

På vänster sida i allén upp till
Nääs Slott ligger Nääs Konsthantverk – ett gult hus med röda knutar som rymmer både galleri, butik
och café. När föreningen bildades
för 20 år sen höll de först till i en lokal uppe vid slottet, utan café. Men
för 14 år sen fick de möjlighet att
hyra det nuvarande huset i vilket
ett café också fick plats. Idag har
det visat sig vara ett lyckat drag då
cirka 38 000 besöker Nääs Konsthantverk varje år.
–  När folk ändå tar sig lite utanför stan så kan man lika gärna få
sig en kopp kaffe, tyckte vi. Så vi
paketerade ihop det till att uppleva
kultur, möjlighet att köpa svenskt
konsthantverk och få sig en fika,
säger Lena Nilsson, ordförande i
föreningen Nääs Konsthantverk.
I sommar fyller föreningen 20 år
vilket firas med jubileumsutställningen I Rörelse (21 maj – 26 juni).
Tanken med I Rörelse är bland annat att belysa olika konstnärskap,
att föra en dialog kring det konstnärliga görandet och om processen
och materialet. I utställningssalen
på övervåningen berättar konstnären och designern Camilla Iliefski
att projektet har fått ta form under
resans gång.
–  Jag bjöd in Sanna Lindholm
som jobbar med trä, sen lät jag
henne bjuda in någon och då bjöd
hon in Julia Bondesson som i sin
tur bjöd in Anna Koch. Så den här
processen har fått växa fram. Det

handlar också om att förstå någon
annans konstnärskap och se vad
som händer när man blandar in
andra människor i sina processer,
säger hon.
Efter I Rörelse börjar en ny utställning där keramikern Maria
Ängqvist–Klyvare och glaskonstnären Jan Kruse ställer ut sina verk
(2 juli – 7 augusti). Lena Nilsson
ansvarar för utställningarna i huset
och det är Mats Jansson som söker
och driver projekten. Han har bland
annat ordnat med utställningar i Istanbul och Italien, körfestivaler och
i höst blir det utställningen Can
You Hear Me i Tirana där 14 nord-

iska konstnärer kommer ställa ut i
Nääs Konsthantverks namn.
–  Och så får vi en albansk konstnär som kommer hit, vilket blir
kul. Så mycket av vår verksamhet
handlar om det här externa, utåt,
säger Lena Nilsson, som också är
verksam glaskonstnär.
Bland sommarens aktiviteter
hittas även de traditionella veteranbilsträffarna och musikälskaren kan bänka sig på träläktaren
på baksidan av huset och lyssna på
konserter. På Nääs Konsthantverk
är det lätt att ta del av kultur, menar Lena Nilsson.
–  En del är ju vana att konsumera kultur och andra är det inte. Så
det kan bli en kick här när många
går upp till övervåningen och tittar
på utställningen, det brukar ju alltid vara något spännande. Det blir
lättillgängligt med galleriet och
det. Folk kanske upptäcker saker
de inte skulle upptäcka annars.
Elin Winberg

Är du mellan 13 och 19 år och gillar att skapa? I sommar har konstintresserade unga chansen att vara
med på en kreativ workshop. Lerum Kultur bjuder på Konstsommar!, ett program där inbjudna konstnärer
lär ut konsttekniker, inspirerar och väcker skaparlust. Cyanotypi, risotryck och land art är något av det
som går att prova på. Eller vill du hellre teckna transformers eller vara med och bygga en ljudskulptur av
en gammal radio och komponera musik tillsammans?

Delar av resultatet, bilder och fotodokumentation, kommer att ställas samman till en utställning i
Dergårdsgalleriet som öppnar fredagen den 12 augusti och pågår hela augusti. Som en del i projektet
kommer kommunen anställa en eller flera ungdomar som får följa projektet och vara med vid utformning
och hängning av den efterföljande utställningen.

Konst och kultur på Nääs Konsthantverk
Nääs Konsthantverk fyller 20 år och det firas med
konstutställningen I Rörelse, där man vill belysa
olika konstnärskap och hylla materialet och görandet. Inom föreningen avlöser projekten varandra
och under sommaren anordnas även musikkonserter
och de traditionella veteranbilsträffarna.

Konstsommar!

Konstsommar! dyker upp runt om i kommunen mellan 27 juli och 9 augusti: i Dergårdsgalleriet i Lerum,
på fritidsgården i Gråbo, i Konstfabriken i Hedefors och skogen i Norsesund med flera platser. Håll utkik
efter en workshop nära dej!

Att hoppa av tåget i Stenkullen och sedan följa en del av den
vackra Gotaleden till Floda och äta på favoritrestaurangen Jern
bruket eller på Garveriet lockar i sommar.
Sedan finns Lerums alla växtrum som är fina att besöka på
sommaren! Förra sommaren fanns det guidningar av trädgårdsmästare i växtrummen. Annars lockar också ett dopp i Aspen och
att ströva i Hulans naturreservat och fantisera om livet där när
herrgården fanns, packa upp kaffekorgen och inta ryggläge en
stund.
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Detaljerat program hittar du i på bibliotek.lerum.se/web/arena/konstsommar

Kalendariepunkter:
ONSDAG 27 JULI

Workshop: Land Art i Norsesund
Tid: kl. 10 – 16
Plats: i skogen i Norsesund
Ålder: Från 10 år
Anmälan till kultur@lerum.se. Skriv "Anmälan
Norsesund" i ämnesraden.
FREDAG 29 JULI

Picknickbio lördag 20 augusti

I augusti är det återigen dags för magiska bioupplevelser under
stjärnorna i den vackra parken vid Nääs Slott. De som önskar
kan vandra dit på den populära Gotaleden. Vi uppmanar
besökarna att ta med filt och familj och slå sig ner i gräset. På
plats finns det också försäljning av enklare förtäring.
Vi kommer att visa en film från 11 år. Det kostar ingenting att
komma och det är ingen föranmälan.
Bakom picknickbion står Kultur och Bibliotek i samarbete med
Turism, Tollereds Biograf Folkets Bio, Nääs Konsthantverk, Bio Vågen, Nääs Slott, Vänkretsen Nääs, Nääs Ridcenter & Göteborgs
Filmfestival.

Workshop: Land Art på Nääs
Tid: kl. 10 – 16
Plats: på området Nääs slott
Ålder: För hela familjen från 6 år
Anmälan till kultur@lerum.se. Skriv "Anmälan
Nääs" i ämnesraden.
MÅNDAG 1 AUGUSTI

Workshop: Transformerteckning
med Malin Sasse
Tid: kl. 10 – 16
Plats: Konstfabriken i Hedefors
Ålder: Från 13 år
Anmälan till kultur@lerum.se. Skriv "Anmälan
Transformers" i ämnesraden.
TISDAG 2 AUGUSTI

Workshop: Kollageteknik och risotryck
Tid: kl. 11–16
Plats: Dergårdsgalleriet, Lerum

Ålder: Från 13 år
Anmälan till kultur@lerum.se. Skriv "Anmälan
Risotryck" i ämnesraden.
TORSDAG 4 AUGUSTI

Workshop: Cyanotypi
Tid: kl. 11–16
Plats: Gråbo fritidsgård
Ålder: Från 13 år
Antal deltagare: Max 15
Anmälan till kultur@lerum.se. Skriv "Anmälan
Cyanotypi" i ämnesraden.
TISDAG 9 AUGUSTI

Workshop: Bygg en ljudskulptur!
Tid: kl. 11–16
Plats: Dergårdsgalleriet, Lerum
Ålder: Från 13 år
Anmälan till kultur@lerum.se. Skriv "Anmälan
Ljudskulptur" i ämnesraden.
TISDAG 9 AUGUSTI

Workshop: Lek och experiment med ljus
och långa exponeringar
Tid: kl. 9.30 –12 eller 12.30 –15
Plats: Dergårdsteatern, Lerum
Ålder: Från 13 år
Anmälan till kultur@lerum.se. Skriv "Anmälan
Fotoworkshop" i ämnesraden.

Frågor om picknickbion skickas till kultur@lerum.se

Historiska djupdykningar i Lerums kommun
Lerum har en rik historia som sträcker sig från stenålder till nutid.
Vart vi än vänder blicken finns lämningar och spår från historien.
Under sommarmånaderna, från juni till september, kommer kulturarvsföreningarna i Lerum att erbjuda guidningar av olika platser.

Till vänster: Lena Nilsson lyfter fram olika kulturutövare med projekt och utställningar
på Nääs Konsthantverk. Till höger: Konstnären Camilla Iliefski vid ett av sina verk
från utställningen I Rörelse.

Om du är intresserad av att delta och gå en eller varför inte alla
guidade turer så finns anmälningsinformation och mer info på
visitlerum.se/guidning. Varmt välkommen att ta del av vår historia!
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Sommarbokenträff i Gråbo
Plats: Gråbo bibliotek.
Tid: kl. 14
För dig: 8–12 år
Gå på bokskattjakt med hjälp av smartphone, kart-app och koordinater, ha
gärna med egen smartphone. Anmälan till
joachim.rosen@lerum.se

Hela programmet finns på visitlerum.se
Pris: 350 kr för medlemmar i Gråbo Ridklubb och 400 kr för icke medlemmar.
Frågor och anmälan: Kontakta Gråbo
Ridklubb på grabo.ridklubb@telia.com
eller tel. 0302-413 29. Ange namn, ålder,
telefonnummer, mailadress samt eventuella
allergier. Ni får bekräftelse via e-post. Vi
samlas och pysslar med hästarna. Därefter
rider vi ett pass på banan och i skogen
och sedan tar vi hand om hästarna och
sköter stallet. Vi avslutar med fika, frukt och
dricka.

VECKA 23–33

Padel United
Plats: Padel United i Stenkullen
Tid: kl. 9–12, måndagar och onsdagar
För dig: från 13 år
Pris: 49 kr per person, betalning sker i
anläggningens reception före spel.
Skolungdomar är välkomna till drop-in spel
i anläggningen under hela sommarlovet,
utan föranmälan, måndagar och onsdagar
kl. 9–12. För att undersöka beläggningen
på banorna kan vårdnadshavare kontakta
anläggningen.

13–14 JUNI

Öijareds Golfklubb – Gratis pröva
på för alla barn och ungdomar
Plats: Öijareds Golfklubb
Tid: kl. 11–13
För dig: 7–21 år
Vi erbjuder gratis transport från Floda station kl. 10.10 och skjuts tillbaka kl. 13.45.
Anmälan: visitlerum.se

HELA SOMMAREN

Sommarlovsläsning
Låna och läs fem böcker under sommaren
och få ett fint bokpris.
Gör så här:
1. Gå till biblioteket och låna de böcker
du vill läsa, eller läs i appen Libby, eller i
Legimus.
2. Ta med dig ett sommarläsningshäfte och
fyll i det när du har läst klart.
3. Ta med dig häftet och hämta ditt bokpris
på ditt närmaste bibliotek 15/8 – 26/8
(Sjöviks bibliotek 23/8)
7 JUNI

Sommarboken smygstartar i Sjövik
Plats: Sjöviks bibliotek
Tid: kl.15–16
För dig: 8–12 år
Pyssel, boktips och låna läsning för sommarboken.
7 JUNI

Trumgodis i Sjövik
Plats: Sjöviks Fritidsgård i Sjövikslokalen
Tid: kl. 17 och 18.15
För dig: 7 – 12 år
Trumgodis är en riktig bensträckare för
barn och ungdomar. Synapserna får ett
motionspass och det är gott som godis!
Lansana Sane från Senegal är slagverkare
och kompositör och ledde under många år
en dans- och slagverksgrupp i Ziguinchor
i södra Senegal. Välkommen att vara med
i hans ”workshopkonsert”! Anmälan till
beamarcus@telia.com.
VECKA 24, 25, 26, 27, 31 ELLER 32

Sommarsegelskola
med Lerums segelsällskap
Plats: Lessudden, Seglarvägen 19
Tid: måndag till fredag kl. 9–15
För dig: 7 – 15 år
Sommarseglarskola för barn och ungdomar som vill lära sig att segla. Mer
information, kostnader och anmälan hittar
du på webbsidan less.nu/seglarskola

VECKA 24 – 33

Tipspromenad på biblioteken
Under sommaren är det tipspromenad på
biblioteken i Lerum, Gråbo och Floda.
Tipspromenad med QR-kod. Chans till
stjärnpriset två entrébiljetter till Vattenpalatset. Dragning av vinnare sker vecka 34.
Mer information hittar du på biblioteken,
eller på bibliotek.lerum.se
VECKA 24, 25, 27, 31 OCH 32

Klätterläger med
Lerums Klätterklubb och Grepp
Plats: Grepp
Tid: kl. 10–15
För dig: 6–13 år
Pris: 2300 kr (Pris vecka 25: 1850 kr då
lägret är måndag till torsdag. I priset ingår
all utrustning som behövs, skor, sele, krita
med mera. Du får också medlemskap i
Lerums Klätterklubb samt en fin t-shirt.
Vi serverar varje dag fika och frukt på
förmiddagen och eftermiddagen och en
god lunch).
Under sommarlovet 2022 arrangerar Lerums Klätterklubb tillsammans med Grepp
sommarläger för barn och ungdomar
mellan 6 och 17 år som vill klättra, träna
och ha kul tillsammans. Alla barn och ung
domar är välkomna att delta. Det spelar
ingen roll om du är nybörjare eller om du
har klättrat tidigare. Vi anpassar klättring
och träning utifrån nivån.
13 JUNI

Krukmakarens verkstad
Plats: Floda Fritidsgård
Tid: kl. 13–16
För dig: 12–19 år
Prova på att skapa med lera – testa
keramikhantverk från så olika tider som
stenålder och fram till vår tid. Anmälan till
fritidsgården.
13 JUNI

Hästmys på Gråbo Ridklubb
Plats: Gråbo ridklubb
Tid: kl. 9–12
För dig: 9–13 år

Bokkollo för dig 13–16 år
På Sjöviksgården, med övernattning. Det
blir författarbesök av Lova Lakso som skrivit
”Så jävla kallt”. Dessutom fotoworkshop,
boktips, femkamp, filmkväll, skrivarverkstad
med mera. Gratis, men begränsat antal
platser. Anmälan till elin.boardy@lerum.se
senast 8/6. Arrangeras av Lerums bibliotek och Alingsås bibliotek.
17 JUNI

Drönarworkshop – skapa din egen
berättelse ur en fågels perspektiv
Plats: Tollereds bio
Tid: kl. 13–16
För dig: 11–15 år
Ansökan via Kulturskolans webbplats
lerum.se/kulturskolan
17–19 JUNI

Tvådagars workshop i serieteckning
– prova att göra egna serier
Plats: Bildsalen, Lerums gymnasium
Tid: Grupp 1 kl. 10–12.30, båda dagarna
Tid: Grupp 2 kl. 13–15.30, båda dagarna
För dig 10–13 år
Ansökan via Kulturskolans webbplats
lerum.se/kulturskolan

10 JUNI

Workshop i Digital Teckning – testa
att skapa egna bilder med surfplatta
Plats: Bildsalen, Lerums gymnasium
Tid: Grupp 1 kl. 10–12
Tid: Grupp 2 kl. 13–15
För dig: 9–12 år
Ansökan via Kulturskolans webbplats
lerum.se/kulturskolan

21–22 JUNI

15 JUNI

Hästmys på Gråbo Ridklubb
Plats: Gråbo ridklubb
Tid: kl. 9–12
För dig: 9–13 år
Pris: 350 kr för medlemmar i Gråbo Ridklubb och 400 kr för icke medlemmar.
Frågor och anmälan: Kontakta Gråbo
Ridklubb på grabo.ridklubb@telia.com
eller tel. 0302-413 29. Ange namn, ålder,
telefonnummer, mailadress samt eventuella
allergier. Ni får bekräftelse via e-post. Vi
samlas och pysslar med hästarna. Därefter
rider vi ett pass på banan och i skogen
och sedan tar vi hand om hästarna och
sköter stallet. Vi avslutar med fika, frukt och
dricka.

13–17 JUNI

Friidrottssommarskola
med Lerum Friidrott
Plats: Stenkullens IP
Tid: kl. 10–14.45, observera att du kan
välja att lägga till fritids mellan 8.30–10
och 14.45–16.
För dig: 7–12 år
Pris: 1 300 kr för fem dagar
Vår friidrottsskola innebär att man får testa
på de olika friidrottsgrenarna samtidigt
som man får röra sig i form av lekar,
springa stafetter och testa på att tävla och
skaffa sig personliga rekord sista dagen.
Mer information, kostnader och anmälan
hittar du på lerumfriidrottsskola.se

Sommarlovspyssel
Plats: Lerums bibliotek
Tid: 15–17
För dig: från 3 år
Barn i alla åldrar får skapa utifrån sina
egna förutsättningar. Gör en bokkompis av
glasspinnar eller hitta på något annat roligt
av materialet i pysselvagnen.

Drönarworkshop – skapa din egen
berättelse ur en fågels perspektiv
Plats: Sjöviks klubbstuga
Tid: kl. 13–16
För dig: 11–15 år
Ansökan via Kulturskolans webbplats
lerum.se/kulturskolan

Sommarkurs i måleri
Plats: Konstfabriken i Hedefors Bruk,
Stenkullen – sal Galleriet
För dig: 10 –13 år
Tid: 10–14
Pris: 750 kronor
Här får du som är mellan 10–13 år möjlig
het att utveckla ditt intresse för måleri och
lära dig mer om teckning, måleri, färg och
komposition. Varje dag börjar vi med att se
och teckna av ett eller flera föremål för att
upptäcka hur man skapar form och volym.
Därefter måleri.
Observera att egen lunch medtages. Efter
lunchen ägnar vi oss åt lite friare former
av konstnärligt uttryck, som collage eller
måla med kniv. Observera att material i
form av blyertspennor, kol, teckningsblock,
akrylfärg och penslar medtages. Papptallrikspalett ingår i kursavgiften. Masoniteller papp-pannåer i olika storlekar finns
att köpa på Galleriet för en billig peng.
Kursledare: Kerstin Rosenberg
Anmälan sker via Studieförbundet Vuxenskolan i Lerum.

16 JUNI

20–23 JUNI

14 JUNI

15 JUNI

Navelsträngen – Familjeaktivitet
med Thor & Olle-konsert
Plats: Nääs Slöjdseminariet
Tid: kl. 11–13.30
För dig: 8–100 år
Thor och Olle, två unga och skickliga multiinstrumentalister, tar med oss på en fartfylld
musikalisk resa. På bouzouki, munspel,
durspel, säckpipa, flamencogitarr och triangel får vi uppleva en uppsjö av folkmusik
från jordens södra trakter. Vi sjunger och
dansar med Maria Stellas, sångerska i
den grekiska rebetikatraditionen. Maryam
Javidmehr spelar tanbour, ett 5000-årigt
stränginstrument tillsammans med barnen.
Det blir musik från Iran, Kurdistan och
Indien. Barnen får sedan göra sina egna
dröminstrument i lera. Fri entré. Arrangeras
av Kultur och Bibliotek.

22 JUNI

Krukmakarens verkstad
Plats: Gråbo Fritidsgård
Tid: kl. 13–16
För dig: 12–19 år
Prova på att skapa med lera – testa
keramikhantverk från så olika tider som
stenålder och fram till vår tid. Anmälan till
fritidsgården.

29 JUNI – 1 JULI

Padel Camp
Plats: Lerums Padel center
Tid: kl. 9–15, personal på plats från kl. 8
För dig: 9–13 år
Pris: 1500 kr, 3 dagar, ingår frukt, lunch,
mellis, vattenflaska, t-shirt samt lån av
racket och bollar.
Vi kommer spela och träna padel blandat
med lek, skoj och andra aktiviteter under
dessa dagar. Eventuella allergier mm fyller
ni i vid bokning. Har ni frågor går det bara
att kontakta oss på info@lerumspadel.se
eller Marcus 070-751 85 05 eller Daniel
072-200 85 55

15 JUNI

Kartongverkstad med
Studio Goja
Plats: Dergårdens hembygdsgård
Tid: kl.10–13.30
För dig: 6–12 år
Vad behöver vi kunna för att bygga ett
hus? Vad behöver vi för att planera en
stad? Kartongkvarter är en stadsplaneringsverkstad där du får vara med och
planera och bygga en hel stad – av
kartong!
Ingen föranmälan. Begränsat antal platser.
Drop in. Med Studio Goja.
15 JUNI

Sommarbokenträff i Floda
Plats: Floda bibliotek
Tid: från kl. 15
För dig: 8–12 år
Bygg din egen skuggteater i kartong.
16 JUNI

Drönarworkshop – skapa din egen
berättelse ur en fågels perspektiv
Plats: Floda Lada
Tid: kl. 13–16
För dig: 11–15 år
Ansökan via Kulturskolans webbplats
lerum.se/kulturskolan

Friidrottssommarskola
med Lerum Friidrott
Plats: Stenkullens IP
Tid: kl. 10–14.45 (observera att du kan
välja att lägga till fritids mellan 8.30–10
och 14.45–16)
För dig: 7–12 år
Vår friidrottsskola innebär att man får testa
på de olika friidrottsgrenarna samtidigt
som man får röra sig i form av lekar,
springa stafetter och testa på att tävla och
skaffa sig personliga rekord sista dagen.
Mer information, kostnader och anmälan
hittar du på lerumfriidrottsskola.se

Fritidsgårdarna
i Lerums kommun
Floda Fritidsgård
Helt stängd vecka 28–29
Aktiviteter och öppethållande
vecka 25, 26, 27, 30, 31, 32
(begränsat med bara kvällsöppet
vecka 30–31)
Gråbo Fritidsgård
Helt stängd vecka 28–31
Aktiviteter och öppethållande
vecka 25, 26, 27, 32
Lerums Fritidsgård
Helt stängd vecka 29
Aktiviteter och öppethållande
vecka 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32,
begränsat med aktiviteter och
öppethållande vecka 27, 28 och
30, 31.
@ flodafritidsgard
@ lerumsfritidsgard
@ grabo.fritidsgard

22 JUNI

Sommarbokenträff i Lerum
Plats: Lerums bibliotek
Tid: kl.13–14
För dig: 8–12 år
Kom och häng med oss, det finns fika och
du kan hämta din sommarbokenkasse,
pyssla en bokkompis och få boktips!

1–3 AUGUSTI

Padel Camp
Plats: Lerums Padel center
Tid: kl. 9–15, personal på plats från kl. 8
För dig: 9–13 år
Pris: 1500 kr, 3 dagar, ingår frukt, lunch,
mellis, vattenflaska, t-shirt samt lån av
racket och bollar.
Vi kommer spela och träna padel blandat
med lek, skoj och andra aktiviteter under
dessa dagar. Eventuella allergier mm fyller
ni i vid bokning. Har ni frågor går det bara
att kontakta oss på info@lerumspadel.se
eller Marcus 070-751 85 05 eller Daniel
072-200 85 55

20 JUNI

20 – 22 JUNI

Sommarboken-invigning
Plats: Skateparken, Stenkulllen
Tid: kl.13–17
För dig: 8–12 år
Kultur och bibliotek är på plats med
Kulturhojen i skateparken vid Stenkullen. Vi
har med sommarbokskassar, boktips, fika
och pyssel.
Workshop: Vi färglägger staden
Workshop 1: kl. 13.45–16
Workshop 2: kl. 16.15–18.30
Vem är stadsrummet till för och har alla
rätt att uttrycka sig där? Hur känns det
att göra någonting med händerna och
vad händer i oss när vi gör det? Hur
kan våra konstverk förändra en plats vi
redan känner? Med tyg och träd skapar
vi berättelser och låter dem ta plats i det
offentliga rummet.

eftermiddagen och en god lunch.)
Under sommarlovet 2022 arrangerar Lerums Klätterklubb tillsammans med Grepp
sommarläger för barn och ungdomar
mellan 6 och 17 år som vill klättra, träna
och ha kul tillsammans. Alla barn och ungdomar är välkomna att delta. Det spelar
ingen roll om du är nybörjare eller om du
har klättrat tidigare. Vi anpassar klättring
och träning utifrån nivån.

19

22 JUNI

Ebba Berg – Författarbesök och
skrivarverkstad
Plats: Lerums bibliotek
Tid: kl. 10–12
För dig: från 6 år
Ebba Berg som skrivit böckerna om barnen
i Lyckeskolan berättar hur en fladdrande
idé i huvudet kan bli till en färgglad bok
med hårda pärmar. Tillsammans undersöker vi byggstenarna i en berättelse
och alla får skriva och rita varsin egen historia. Gratisbiljetter hämtas på biblioteket.
Arrangeras av Kultur och Bibliotek.
VECKA 26

Klätterläger med
Lerums Klätterklubb och Grepp
Plats: Grepp
Tid: kl. 10–15
För dig: 14–17 år
Pris: 2 300 kr (I priset ingår all utrustning
som behövs, skor, sele, krita med mera. Du
får också medlemskap i Lerums Klätterklubb samt en fin t-shirt. Vi serverar varje
dag fika och frukt på förmiddagen och

1 AUGUSTI

30 JUNI

Kulturhojen på vift
Plats: Nyebroparken
Tid: kl.10–12
För dig: från 3 år
Barn i alla åldrar är välkomna att hänga med
Kulturhojen. Det blir böcker, fika och pyssel.
VECKA 27, 28, 29 ELLER 31

Summercamp med Padel United
måndag till torsdag
Plats: Padel United i Stenkullen
Tid: kl. 10–15
För dig: 9–16 år
Pris: 1495 kr (i priset ingår lunch, frukt,
dryck varje dag, samt att alla deltagare får
vattenflaska och en t-shirt eller tröja)
Under summercamp får ni träffa våra duktiga padelinstruktörer som kommer att vägleda er och tipsa om hur ni kan utveckla
er padelteknik. Dagen börjar med träning
klockan 10–12, följt av lättare lunch. Och
avslutas med turneringsspel 13–15. Detta
kommer att erbjudas vid 4 olika tillfällen.
8 JULI

Den magiska piratskatten
– promenadteater med Teater Carpa
Plats: Gråbo
Tid: kl.10, 12 och 14
För dig: 6–11 år
Följ med på ett piratäventyr där två tjejer
från en liten stad beger sig ut för att hitta en
hemsökt skatt, men hittar mer än så, nämligen varandra. Välkommen på en spännande och humoristisk promenadteater där
du blir en del av berättelsen! Begränsat
antal platser, gratisbiljetter hämtas på
Gråbo bibliotek.

Sommarbokenträff i Gråbo
Plats: Gråbo bibliotek
Tid: kl.14
För dig: 8–12 år
Gör ditt eget bokstöd i naturmaterial.
Anmälan till joachim.rosen@lerum.se
2 AUGUSTI

Sommarbokenträff i Floda
Plats: Floda bibliotek
Tid: kl.15
För dig: 8–12 år
Gör din egen skrivbok och välj eget
omslag.
3 AUGUSTI

Sommarbokenträff i Lerum
Plats: Lerums bibliotek
Tid: kl.13–15
För dig: 8–12 år
Sommarbokenträff med Harry Potter-tema:
Skapa din egen gyllene kvicken eller
trollstav!
4 AUGUSTI

Kulturhojen på vift
Plats: Gråbo torg
Tid: 10–12
För dig: från 3 år
Barn i alla åldrar är välkomna att hänga med
Kulturhojen. Det blir böcker, fika och pyssel.

20 V ISI T L ERUM . SE

Hela programmet finns på visitlerum.se
8–10 AUGUSTI

Padel Camp
Plats: Lerums Padel center
Tid: kl. 9–15, personal på plats från kl. 8
För dig: 9–13 år
Pris: 1500 kr, 3 dagar, ingår frukt, lunch,
mellis, vattenflaska, t-shirt samt lån av
racket och bollar.
Vi kommer spela och träna padel blandat
med lek, skoj och andra aktiviteter under
dessa dagar. Eventuella allergier mm fyller
ni i vid bokning. Har ni frågor går det bara
att kontakta oss på info@lerumspadel.se
eller Marcus 070-751 85 05 eller Daniel
072-200 85 55

15 AUGUSTI

Ståpaddling med WAVE på Aspen
Plats: Aspens badplats
Tid: kl. 11–14
För dig: 11–14 år
Pris: 150 kr då ingår, bräda, flytväst och
mellanmål.
STAND UP PADDLING och vattenvana. Vi
träffas två timmar och provar på SUP. Vi
vill ge barnen en rolig aktivitet där de får
prova något nytt, upptäcka att Aspen som
sjö har mer än bad vid stranden att erbjuda samt där de får röra på sig. Vi lär dem
grunderna i att paddla SUP och går även
igenom vattenvana och säkerhet till sjöss.
Man får prova att simma med flytväst och
gå igenom risker och vad man ska tänka
på nära vattnet och på brädan. De kommer få paddla och testa på hur träning kan
kännas i en form man kanske inte tänker är
träning. Välkomna!
Du anmäler dig på visitlerum.se
16 AUGUSTI

8–11 AUGUSTI

SOL-skola med Lerums SOK
Plats: Lerum Riddarsten
Tid: kl. 9–15
För dig: 9–14 år
Pris: 100 kronor för alla dagarna
Anmälan: Du anmäler dig lätt på lsok.nu
SOL-skolan är ett dagläger för barn och
ungdomar som vill lära sig mer om orientering och vara ute i skogen. Aktiviteten
riktar sig till dem utan förkunskaper och de
som har provat på orientering tidigare.

Ståpaddling med WAVE på Aspen
Plats: Aspens badplats
Tid: kl. 11–14
För dig: 11–14 år
Pris: 150 kr då ingår, bräda, flytväst och
mellanmål.
STAND UP PADDLING och vattenvana.
Vi träffas två timmar och provar på SUP.
Vi vill ge barnen en rolig aktivitet där de
får prova något nytt, upptäcka att Aspen
som sjö har mer än bad vid stranden att
erbjuda samt där de får röra på sig. Vi lär
dem grunderna i att paddla SUP och går
även igenom vattenvana och säkerhet till
sjöss. Man får prova att simma med flytväst
och gå igenom risker och vad man ska
tänka på nära vattnet och på brädan. De
kommer få paddla och testa på hur träning
kan kännas i en form man kanske inte
tänker är träning. Välkomna! Du anmäler
dig på visitlerum.se

Aktiviteter för vuxna:
5, 12 OCH 19 JUNI

2 JULI – 7 AUGUSTI

6 JUNI

17 JULI

Allsång med
Nääs Dragspelsklubb
Plats: Dergårdens Hembygdspark
Tid: kl. 14 – 16.
Arr: Nääs Dragspelsklubb
Hembygdsdag
Plats: Skallsjögården
Tid: kl. 12–15
Hästskjuts, ponnyridning, djur,
hemslöjd, musik och försäljning av fika.
Arr. Skallsjö-Nääs Hembygdsförening

Friidrottssommarskola
med Lerum Friidrott
Plats: Stenkullens IP
Tid: kl. 10–14.45 (observera att du kan
välja att lägga till fritids mellan 8.30–10
och 14.45–16)
För dig: 7–12 år
Vår friidrottsskola innebär att man får testa
på de olika friidrottsgrenarna samtidigt
som man får röra sig i form av lekar,
springa stafetter och testa på att tävla och
skaffa sig personliga rekord sista dagen.
Mer information, kostnader och anmälan
hittar du på lerumfriidrottsskola.se

Konsert: En stund av fred
Plats: Lerums kyrkstuga
Tid: kl. 19
Karin Hilmarch, David Sandén och
Peter Larsson. Servering från kl. 18.30.
Fri entré.
Arr: Lerums församling

15 JUNI

Konsert med Melodikterna
Plats: Hillefors Grynkvarn
Tid: kl. 18.30
Biljetter: 100 kr vid entrén.
Kvarnen är öppen från kl. 17
Arr: Hillefors Grynkvarn
Museiförening

T.O.M. 12 JUN: LÖR, SÖN, HELGD AG,
13 JUN – 21 AUG: DAGLIGEN,
22 AUG – 25 SEP: LÖR–SÖN

23 JUNI

4 AUGUSTI

Blomstervandring
Plats: Stenkullens stationshus
Tid: kl.18
I samarrangemang med Naturskydds
föreningen besöker vi en vacker
plats i Skallsjö och tittar på växter.
Samåkning från Stenkullens stationshus.
Obligatorisk föranmälan till Lars-Erik
Karlsson på 0709–474678.
Arr: Skallsjö-Nääs Hembygdsförening

Guidade visningar i Nääs Slott
Plats: Nääs Slott
Mer info om guidade visningar på
naas.se/slottet/guidning

Sommarkafé
Plats: Dergårdens Hembygdspark
Tid: kl. 11 – 14.
Utställning av stora foton från gamla
Lerum.
Arr: Lerums bygdegille
6 AUGUSTI

Midsommarfirande på Hjällsnäs
mo i Gråbo
Plats: Hjällsnäs mo i Gråbo
Tid: kl. 12 –14.30
Arr: Stora Lundby Hembygdsförening

Slåttergille
Plats: Skallsjögården
Tid: kl. 8–12
Lieslåttern är nödvändig för att gynna
de fina ängsblommorna. Kom och
pröva – i morgondaggen är det lätt att
lära sig slå. Slipade liar finns att låna
och vi bjuder på fika.
Arr: Skallsjö-Nääs Hembygdsförening

29 JUNI

20 AUGUSTI

24 JUNI

8–12 AUGUSTI

Utställning av Maria Ängqvist
och Jan Kruse
Plats: Nääs Konsthantverk
Keramik- och glaskonst.
Arr: Nääs Konsthantverk

Sommarmusik: Gospel,
hymns & blues med Peoria
Jazzband
Plats: Skallsjö kyrka
Tid: kl. 19
Fri entré.
Arr: Skallsjö församling

"Jazz i det gröna" med Peoria
Jazzband
Plats: Dergårdens Hembygdspark
Tid: kl. 14 – 16
Fotoutställningen pågår.
Arr: Lerums bygdegille med Peoria
Jazzband

Följ oss för inspiration och mer om vad som är på gåmg!
@visitlerum

visitlerum.se

