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GULDPLATS KARLSBORG!
Vad man tänker på när man hör talas om Karlsborg är olika från person till person. För en
del är det närheten till vattnet, för andra den goda maten, och för en tredje de trolska skogarna
i Tiveden. För många är det nog Karlsborgs fästning och äventyret som väntar innanför murarna
på det magnifika byggnadsverket, eller Forsvik med sitt bruk och dess spännande historia.
Oavsett vad du förknippar Karlsborg med vill vi bjuda in dig att upptäcka ännu mer än så –
för vi lovar dig, det finns mer.
Här finns allt för livsnjutaren – långa badstränder, goda matupplevelser och avslappnande
båtturer, men också allt för den äventyrslystne. Paddling, ridturer, höghöjdsbanor och vandring
är bara några exempel. För vattenälskaren är Karlsborg ett paradis – här är det svårt att inte
vara nära vattnet. Den friska Vättern står till förfogande med sin underbara skärgård Ombo
öar, Göta kanal lockar med fiske och båtturer och de stilla små sjöarna i Tiveden bjuder till
ett lugn långt ut i vildmarken.
Om barnfamiljen värnar vi lite extra. På Karlsborgs fästning vill vi bjuda in till ett riktigt äventyr
för hela familjen. Upplev fartfyllda guidade turer och lär dig mer om den fängslade historien.
Utöver detta finns alla möjliga äventyr som passar perfekt för barnfamiljen, så vad väntar du på?
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Here in Karlsborg we have everything for everyone who wants to relax, long sandy beaches, delicious food and peaceful boat
trips, but we also have everything for the ones who seek adventures. Canoeing, horseback riding, high rope courses and hiking
are just a few examples. Karlsborg is a paradise for every water loving person, here it is difficult not to be close to the water.
Vättern has its wonderful archipelago Ombo islands, Göta Kanal offers fishing and boat trips and the silent little lakes in Tiveden
invites to the calm wilderness. Adventure awaits on the fortress for the whole family. Learn more about the history of Karlsborg
and Sweden on a guided tour.
Hier in Karlsborg haben wir alles für alle, die sich entspannen wollen. Wir haben lange Sandstrände, leckeres Essen und
friedliche Bootsfahrten. Wir haben aber auch alles für diejenigen, die Abenteuer suchen. Hier können Sie Kanu fahren, Reiten, im
Hochseilgarten klettern oder Wandern sind nur einige Beispiele. Karlsborg ist ein Paradies für jeden Wasserliebenden, hier ist es
schwierig, nicht in der Nähe des Wassers zu sein. Hier haben wir den großen See Vättern mit seinen wunderschönen Ombo-Inseln
und die „blaue Lagune“. Der Göta-Kanal, wo Sie Angel- und Bootsfahrten machen können, sowie die stillen kleinen Seen in Tiveden,
wo Sie pure Wildnis erleben. Auf der Festung in Karlsborg erwartet Sie natürlich noch mehr Abenteuer für die ganze Familie.
Dort können Sie auf einer Führung mehr über die Geschichte von Karlsborg und Schweden erfahren.
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Karlsborgs fästning började byggas för 200 år sedan.
Anledningen till att den byggdes var en ny plan för hur Sverige
skulle försvara sig mot yttre fienden, vilka på den tiden främst
kom från öster och Ryssland.
Försvarsplanen kallades för centralförsvarsplanen och
gick ut på att inte bara försvara rikets gränser utan även ha ett
robust försvar mitt i landet. Om fienden lyckades ta sig en bit
in i vårt land skulle de möta hårt motstånd i ett läge då de själva
var lite slitna och inte hade så mycket krafter kvar för strid.
Den 11 augusti 1819 fattade dåvarande kung Carl XIV
Johan det avgörande beslutet:

”... En fästning skall i Västergötland anläggas
vid Vanäs å Vätterns strand.”
Fästningen fick till en början namnet Vanäs, som 1832 byttes
till Carlsborg, numera Karlsborg. Fästningen hade flera syften.
I fredstid skulle krigsmateriel förvaras i fästningen. I krigstid
skulle man sätta kungafamiljen, regeringen, Riksbankens
guldförråd och kronjuvelerna i säkerhet i Karlsborg –
Sveriges Reservhuvudstad. Karlsborgs fästning ägs och
förvaltas av Statens fastighetsverk.

STATENS FASTIGHETSVERK
– en hållbar fastighetsägare i Karlsborg

KARLSBORGS FÄSTNING

I Karlsborg är den statliga närvaron omfattande. En stor
aktör är Statens fastighetsverk som förvaltar och utvecklar
de kulturhistoriska byggnaderna på Karlsborgs Fästning
Över hela Sverige finns natur- och kulturhistoriskt värdefulla
byggnader och miljöer som staten äger.
Här fyller Statens fastighetsverk en avgörande funktion
genom att på ett hållbart sätt förvalta och utveckla dessa.
Karlsborgs Fästning är ett av de större sammanhängande
områden som Statens fastighetsverk ansvarar för – i
praktiken ett helt samhälle med 170 byggnader.
Denna plats är på samma gång en stor arbetsplats för
Försvarsmakten och samtidigt ett bostadsområde och
besöksmål. En levande miljö med höga kulturhistoriska värden.

Karlsborgs fästning är fem kilometer i omkrets och sträcker sig ut på Vanäshalvön
i Vättern. Det mäktiga fästningsbygget påbörjades 1819. Byggtiden var planerad till 10 år.
Men tog hela 90 år att färdigställa! Idag är den ett stort besöksmål som passar perfekt
för hela familjen – på Karlsborgs fästning väntar äventyret oavsett ålder.

The construction of Karlsborgs Fortress started 200 years ago.
The reason for building the fortress was that Sweden had a new plan on
how to defend the country from outer threats, which in this time came
mainly from the east and Russia. The plan was called ”The central
defense plan” and implies that not only the outer borders of the country
should have a strong defense, but also the central parts. On August
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11th 1819 king Carl XIV Johan made the final decision – a fortress shall
be built at Vanäs, on the shores of lake Vättern. The original name of
the fortress was Vanäs, but the name was later changed to Carlsborg,
now Karlsborg. The fortress had several purposes – during peace
times it was supposed to serve as storage for ordnance, and during
war times it would keep the royal family, the government, the national
bank’s gold supply and the crown jewels safe. The National Property
Board of Sweden manages and owns cultural-historical buildings and
areas throughout Sweden, as well as all 170 buildings at the Fortress of
Karlsborg. Here, military activities, residential areas and places to visit
come together. Today Karlsborg is a true gold site, even though the gold
isn’s stored here anymore. Our area is a true treasure when it comes to
places to visit and as a place to live in.
Der Bau der Festung Karlsborg begann vor 200 Jahren. Der Grund für
den Bau der Festung war, dass Schweden eine neuen Plan hatte über wie
das Land vor äußeren Bedrohungen geschützt werden kann, die in dieser
Zeit hauptsächlich aus dem Osten und Russland stammten. Der Plan
wurde ”Der zentrale Verteidigungsplan” genannt und impliziert, dass nicht
nur die Außengrenzen des Landes eine starke Verteidigung haben sollten,
sondern auch die zentralen Teile. Am 11. August 1819 traf König Carl XIV.
Johan die endgültige Entscheidung - in Vanäs am Ufer des Vätternsees
soll eine Festung errichtet werden. Der ursprüngliche Name der Festung
war Vanäs, aber der Name wurde später in Carlsborg, jetzt Karlsborg,
geändert. Die Festung hatte mehrere Zwecke - während der Friedenszeiten
sollte sie als Lager für Kampfmittel dienen und während der Kriegszeiten
die königliche Familie, die Regierung, die Goldversorgung der Nationalbank
und die Kronjuwelen schützen. Die Staatliche Grundstücksverwaltung
verwaltet und besitzt kulturhistorische Gebäude und Umgebungen in ganz
Schweden sowie alle 170 Gebäude der Festung Karlsborg. Hier kommen
militärische Aktivitäten, Wohngebiete und Sehenswürdigkeiten zusammen.
Heute ist Karlsborg eine echte Goldstätte, obwohl das Gold hier nicht
mehr gelagert wird. Unsere Gegend ist ein wahrer Schatz, wenn es um
Sehenswürdigkeiten und Wohnorte geht.

VISSTE DU ATT
Statens fastighetsverk förvaltar cirka 2300
fastigheter med över 3000 byggnader och 6,5 miljoner
hektar mark – en sjundedel av Sveriges yta.
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Guidade äventyrsturer på Karlsborgs fästning
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DEN HISTORISKA ÄVENTYRSTUREN – LÅNG

LILLA GULDJAKTEN

Guidad tur ca 1 tim 45 min.

Skattjakt för barn från 3 år. Alla får en belöning!

Följ med på en unik guidetur genom Karlsborgs fästning med
krutrök, kanoner och äventyr. Guideturen startar med en film
som tar dig bakåt i tiden till år 1865 och hur livet på fästningen
kunde ha tett sig då. Därefter tar guiden med dig ner i de
mörka, underjordiska gångarna, där krutröken ligger tät,
kanoner mullrar, golv skakar och råttor väser ...
I Gravkaponjären finns autentiska miljöer uppbyggda.
Plötsligt har du kommit hem till förvaltare Forsberg och får se
hur han levde. Du får göra ett besök i guldvalvet med hundratals
guldtackor för att slutligen ta del av livet på Bulta-Majas krog.
Den här turen passar perfekt för dig som vill veta mer om
fästningen, hur den användes och varför den byggdes!

Sveriges guldreserv förvaras i Karlsborgs fästning. När kungen
ska inspektera att guldet ligger i säkert förvar upptäcker han
att det är borta! Tittar du noga i kistorna finns det ledtrådar
som behövs för att hitta guldet. Kistorna står lite överallt på
fästningsområdet. När du hittat alla ledtrådar vet du kanske
var guldet är gömt och då kan du berätta för kommendanten
på fästningen. Några kistor står utomhus medan andra är lite
gömda, och kanske måste du gå in i en fängelsehåla och leta…

The Historical Adventure Tour – Long: Tag along on a unique
guided tour through the fortress of Karlsborg with plenty of special
effects. This tour is perfect if you want to know more about why the
fortress was built and how it was used.

The Small Gold Rush: All the gold in Karlsborg has been stolen,
can you find the clues on the treasure map and reveal where the gold
is hidden? From 3 years.

Die historische Abenteuertour – lang: Machen Sie eine einzigartige
Führung durch die Festung Karlsborg mit vielen Spezialeffekten.
Diese Tour ist perfekt, wenn Sie mehr darüber erfahren möchten,
warum die Festung gebaut wurde und wie sie genutzt wurde.

DEN HISTORISKA ÄVENTYRSTUREN – KORT
Guidad tur ca 1 tim 15 min.

Vad hände egentligen för 200 år sedan och varför byggdes
Karlsborgs Fästning? Vår förkortade historiska guidetur ger
dig svar på dina frågor. Upplev de mörka gångarna, kanonrök
och mullrande golv samtidigt som du får reda på spännande
fakta av våra kunniga guider. Perfekt för hela familjen!
The Jubilee Tour – Short: This is a shorter version of the
Historical adventure tour. Perfect for families.
Die historische Abenteuertour - Kurz: Dies ist eine kürzere Version
des historischen Abenteuers Tour - lang. Perfekt für Familien.

Karlsborgs fästningsapp erbjuder en gratis guidetur
på egen hand. Finns att ladda ner där appar finns!

Skattkartan är tillgänglig från mitten av april och finns att
köpa på turistbyrån. Under sommarsäsongen finns
skattkartan att köpa i biljettkassan på Befälsgatan 6 strax
utanför fästningsvallarna.

Die kleine Jagd nach dem Gold: Das gesamte Gold in Karlsborg
wurde gestohlen. Können Sie die Hinweise auf der Schatzkarte finden
und enthüllen, wo das Gold versteckt ist? Ab 3 Jahren.

STADSVANDRING PÅ KARLSBORGS FÄSTNING
Guidad tur ca 1 tim.

Följ med på en stadsvandring innanför vallarna på Karlsborgs
Fästning. Visste du att fästningen och många vackra byggnader
är öppna för både civila, försvarsmakten, kommersiell verksamhet
och för den nyfikna besökaren? Vår guide berättar om varför
byggnaderna byggdes, syftet med dem och vad de används
till idag samtidigt som ni promenerar. Ni går bland annat förbi
Minörhusen, kommendantshuset och fängelset. Denna stadsvandring passar perfekt för dig som har samhällsintresse.
På denna tur går det bra att ta med sin hund eller barnvagn!
Join a guided city tour inside Karlsborg Fortress. On this tour you
can bring your dog or pram.
Nehmen Sie an einer geführten Stadtrundfahrt zu Fuß in der
Festung Karlsborg teil. Auf dieser Tour können Sie Ihren Hund oder
Kinderwagen mitbringen.

A guided tour for free in your smartphone or on your tablet.
Eine kostenlose Führung auf Ihrem Smartphone oder Tablet.
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Inne på Karlsborgs fästning finns Fästningsmuseet som
bjuder på spännande utställningar från vår historia till
modern tid. På de fasta utställningarna kan du uppleva
historien om Karlsborgs fästning, bygden men även följa
Specialförbandet SOG:s uppkomst och deras utveckling
fram till idag. Under sommaren visas tillfälliga utställningar.
The museum is situated inside the fortress and has
exhibitions about the history of Karlsborg, from the beginning to
modern times.
Das Museum befindet sich in der Festung und präsentiert
Ausstellungen von die Geschichte Karlsborgs, von Anfang an bis
in die Neuzeit.

GARNISONSKYRKAN
Den pampiga garnisonskyrkan som ligger på andra
våningen i slutvärnet var en gång tänkt som plenisal för
Sveriges riksdag, då fästningen var tänkt att fungera
som reservhuvudstad i orostider.
Här finns en vacker ljuskrona tillverkad på fästningen,
bestående av 276 bajonetter. Med sina tre symboler
krona-bajonetter-kedjor vill den påminna om kungamakten, militärmakten och de straffångar som en gång
byggde Karlsborgs fästning.
On the second floor you will find the glamorous garrison
church that once was intended to be the session hall
for the Swedish Parliament in case of war.
Im zweiten Stock befindet sich die glamouröse Garnisonskirche, die einst als Sitzungssaal für das schwedische
Parlament im Kriegsfall gedacht war.

UPPLEV DEN LILLA STADEN
INNE PÅ FÄSTNINGEN
Strosa runt bland butiker, caféer och restauranger

På fästningstorget hittar du bland annat Karlsborgs
soldathem, Fästningsboden och outdoor-butiken
Cold Skills. Ett levande torg i historisk miljö. För öppettider se respektives hemsida. Här finns även toaletter
och ett stenkast bort i den närliggande parken finns
en ny lekplats som passar barnfamiljen.
Experience the little town inside the fortress. Take a walk
among shops, cafes and restaurants.
Erleben Sie die kleine Stadt in der Festung. Machen Sie einen
Spaziergang zwischen Geschäften, Cafés und Restaurants.
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VANÄS UDDE – ETT UNDERBART
SMULTRONSTÄLLE
Vanäs udde, eller Vanäshalvön, ligger vackert
belägen i Vättern och utgör den plats där
Karlsborgs fästning vilar. Här kan du hitta
många spännande miljöer, historiska byggnader och vacker natur.
Förutom fästningen hittar du Vanäs fyr,
det gamla garnisonssjukhuset, kungsvillan,
stenbryggan och ingengörsparken. Från en
promenadstig runt udden har man fin utsikt
över Vättern. Här kan man uppleva Sveriges
näst största sjö som vild och otyglad, eller
spegelblank och alldeles lugn.
Parken på Vanäs udde består av drygt
60 olika arter av träd och buskar. Några av
dem är inhemska, men de flesta är inplanterade och tillhör de mer sällsynta arterna i
Sverige. De har dock funnit sig tillrätta i
Vätterns närhet och bildar rikligt med fröplantor och fortsätter att frodas. Vanäs fyr
är sedan 1978 byggnadsminne och är fristående, resterande del av Vanäs Udde ägs
och förvaltas av Statens fastighetsverk.

För mer information, besök
visitkarlsborg.se

The peninsula of Vanäs is beautifully located
in the lake Vättern and is also the place for the
fortress. Here you find historical buildings and
wonderful nature. Except from the fortress you’ll
also find the lighthouse of Vanäs, the old garrison
hospital, ”Kungsvillan” and ”Ingenjörsparken”.
Follow the path around the peninsula and enjoy a
delightful view of the lake.
Die Halbinsel Vanäs liegt wunderschön im
Vätternsee und ist auch der Ort für die Festung.
Hier finden Sie historische Gebäude und wunderbare
Natur. Neben der Festung finden Sie auch den
Leuchtturm von Vanäs, das alte Garnisonskrankenhaus, ”Kungsvillan” und ”Ingenjörsparken”. Folgen Sie
dem Weg um die Halbinsel und genießen Sie einen
herrlichen Blick von dem See.
G U L D P L AT S K A R L S B O R G 11

guldplatskarlsborg
In Forsvik you can experience true idyll. The closeness to the
lakes, Göta Kanal and the old utility buildnings create a genuine
experience. Learn more about industrial history or enjoy a Swedish
Fika- what are you waiting for? Go and explore Forsvik!
In Forsvik können Sie wahre Idylle erleben. Die Nähe zu den
Seen, zum Göta Kanal und zu den alten Wirtschaftsgebäuden schafft
ein echtes Erlebnis. Erfahren Sie mehr über die Industriegeschichte
(Schwedens) oder genießen Sie eine schwedische Fika - worauf
warten Sie noch? Erkunde Forsvik!

FORSVIKS BRUK

FORSVIK OCH GÖTA KANAL
I Forsvik väntar idyllen. Det glänsande vattnet från Göta Kanal och Bottensjön, de gamla
bruksbyggnaderna och kaffedoften från caféerna bildar tillsammans ett besöksmål med en riktig
genuin charm. Ta med dig det bästa sällskapet, gör ett besök på Forsviks bruk och ta del av
industrihistorien på orten eller ta en glass och titta på båtarna som tar sig igenom Göta kanals
högsta och äldsta sluss. Vad väntar du på? Häng med till Forsvik och Göta Kanal!

I Forsvik hittar du en industrimiljö som spänner över både
1800- och 1900-talet, men Forsviks historia sträcker sig
mycket längre tillbaka än så. Redan på medeltiden fanns här
industriell verksamhet.
Det hela började med en såg, en hammare och en kvarn,
alla drivna med vattnets kraft. Från slutet av 1600-talet
utnyttjades fallen för att driva stångjärnshammare, men efter
1800-talets mitt ändrades brukets inriktning. En mekanisk
verkstad uppfördes och Forsvik blev Skaraborgs första verkstadsindustri. Ytterligare byggnader tillkom för klensmedja
och metallgjuteri samt ett träsliperi för tillverkning av pappersmassa anlades.
På bruket kan du följa historien, ända från de första
stegen till idag. Gamla föremål och modeller delar plats med
bildspel, utställningar och gripande historier om människorna
och tillverkningen vid bruket. I anslutning till Forsviks bruk
hittar du både smedja, boende och fik.
Forsvik´s Bruk is an industrial heritage site from the 19th century
but the industrial history of Forsvik dates all the way back to the
medieval times. Today you can follow the history of Forsvik from the
first step to modern times at sight.
Forsviks Bruk ist ein Industrieerbe aus dem 19. Jahrhundert, aber
die Industriegeschichte von Forsvik reicht (geht) bis ins Mittelalter
zurück. Heute können Sie die Geschichte von Forsvik vom ersten
Schritt bis zur Neuzeit verfolgen.

FIKA, ÄT OCH ÖVERNATTA I FORSVIK
Kurrar det i magen eller känner du att det är dags att checka in
på något mysigt ställe för natten? I Forsvik hittar du Kafé Ada
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och Forsviks Café & Mat som erbjuder både fika och mat under
vissa delar av året.
När det gäller övernattning kan du välja mellan Forsviks
vandrarhem, som ligger precis i anslutning till Forsviks bruk
eller Hotell Villa Göta som du hittar precis intill Göta Kanal.
Båda dessa är unika och andas Forsvik, vart och ett på sitt sätt.
Vilket boende lockar dig mest idag?
Are you hungry or do you feel like checking in at some cozy
place for the night? In Forsvik you´ll find both good food, nice
accommodations and some delicious Swedish Fika.
Haben Sie Hunger oder möchten Sie an einem gemütlichen Ort
für die Nacht einchecken? In Forsvik finden Sie sowohl gutes Essen
als auch schöne Unterkünfte und natürlich Schwedisches „Fika“.

FORSVIKS SLUSS
Forsviks sluss byggdes redan år 1813 och har en fallhöjd på
3,5 meter vilket gör den till Göta Kanals både äldsta och högsta
enkelsluss. Intill slussen finns både Forsviks Café & Mat, ett
charmigt café med mysig trädgårdsservering, Kanalbutikerna
5knop och Sail in där du kan hitta marina presenter och
inredning och Hotell Villa Göta. Slå dig ner längst kanalen
och njut av att se båtarna slussa förbi i sakta mak.
Forsvik´s lock was built in 1813 and has a drop by 3,5 meters, which
makes it both the oldest and the highest lock in Göta Canal. There are
both cafés and small shops close to the lock.
Die Schleuse von Forsvik wurde 1813 erbaut und hat eine tiefe von
3,5 Metern. Damit ist sie sowohl die älteste als auch die höchste
Schleuse im Göta-Kanal. Es gibt sowohl Cafés als auch kleine Geschäfte
in der Nähe der Schleuse.
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GÖTA KANAL
Göta kanal som sträcker sig från Sjötorp i väst till Mem i öst,
är ett av Sveriges genom tidernas största byggnadsprojekt.
Kanalen löper fram genom landskapet mellan Vänern och
Östersjön via Vättern, och ringlar sig fram likt ett blått sidenband genom landskapet.
Göta Canal is one of the biggest building projects in the history of
Sweden. The canal leaps across the country from west to east and
passes through our two larges lakes, Vänern and Vättern.
Der Göta-Kanal ist eines der größten Bauprojekte in der Geschichte
Schwedens. Der Kanal fließt von West nach Ost quer durch das Land
und auch durch unsere beiden großen Seen Vänern und Vättern.

HISTORIA
Byggnationen av Göta Kanal påbörjades 1810 med byggnadsherren Baltzar von Platen i spetsen. Med kung Karl XIII tillåtelse
fick man 58 000 svenska soldater och 16 regementen till sin
hjälp. Arbetsdagen var hela tolv timmar lång och den största
delen av tiden grävde man med hjälp av plåtskodda spadar.
Sakta men säkert växte det fram- Göta Kanal, ett av Sveriges
genom tidernas största byggnadsprojekt.
Kanalen tog hela 22 år att färdigställa. Den 26 september
1832 inviges den i Mem där den dåvarande kungen, Karl XIV
Johan med familj närvarade. Baltzar von Platen fick dessvärre
själv aldrig se kanalen färdigställas då han avled tre år tidigare.
Göta Canal was built between 1810 and 1832, and the project was
initiated by Baltzar von Platen. During the 22 years it took to build,

58 000 soldiers and 16 regiments helped to finish this amazing
buildning project. Unfortunately, Baltzar von Platen himself never
saw the canal completed, though he died three years earlier.
Der Göta-Kanal wurde zwischen 1810 und 1832 gebaut und das
Projekt wurde von Baltzar von Platen initiiert. Während der 22 Jahre,
die für den Bau benötigt wurden, halfen 58 000 Soldaten und 16
Regimenter, dieses erstaunliche Bauprojekt abzuschließen. Leider hat
Baltzar von Platen selbst den Kanal nie fertiggestellt, weil er drei
Jahre zuvor gestorben ist.

HÄRLIGT KANALLIV
Idag är Göta kanal ett populärt besöksmål och det finns
många sätt att uppleva den. Även Karlsborg är ett perfekt
utgångsläge för dig som vill uppleva hela kanalen mellan
Vänern och Vättern.
Inne i Karlsborg sjuder kanalhamnen av liv med allsångskvällar, butiker, minigolf, restauranger och ett myller av
människor. På din färd mot kanalens alla sevärdheter passerar
du dessutom både Bottensjön och Viken. Häng med på en
resa som bjuder på upplevelser du sent ska glömma!
Along the canal you´ll find several interesting sights. Enjoy the
canal harbour in central Karlsborg with sing-along-nights, cafés,
shops and activites for the whole family. Come along on a journey
you´ll never forget.
Entlang des Kanals finden Sie einige interessante Sehenswürdigkeiten. Genießen Sie den Kanalhafen im Zentrum von Karlsborg mit
Mitsingen-Abenden (?), Cafés, Geschäften und Aktivitäten für die ganze
Familie. Kommen Sie mit auf eine Reise, die Sie nie vergessen werden.

Läs mer och boka din tur

gotacanal.se/kryssningar
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KANALBÅTAR

GÖTA KANAL PÅ EGEN HAND

Den svalkande vinden, den friska doften från vattnet och de vackra
utsikterna. En tur på Göta kanal är rogivande för både kropp
och själ, och tar dig på en resa genom ett fantastiskt landskap.
Är du sugen på ett riktigt kanaläventyr kan du följa med
någon av kryssningsbåtarna Juno, Diana eller Wilhelm Tham
som bland annat gör uppehåll i Forsvik och på Karlsborgs
fästning på sin resa mellan Göteborg och Stockholm.
Observera att det inte är möjligt att ansluta sig till kryssningarna
i Karlsborg och Forsvik, utan dessa turer går endast att åka
från respektive startpunkt.

Alla har vi sett filmen Göta kanal, och visst blir man lite sugen
på att få göra sin kanalresa med egen båt- eller för all del kanot?
På gotakanal.se hittar du all information och inspiration du
behöver för att bli ett riktigt kanalproffs.

A boat trip on Göta canal is something for both body and soul and
will take you through an amazing landscape. The boats Juno, Diana,
and Wilhelm Tham take you all the way from Gothenburg to Stockholm
and pass through Karlsborg on their journey. Please note that it´s not
possible to join the cruises from Karlsborg and Forsvik, these tours can
only be entered from the respective starting point.
Eine Bootsfahrt auf dem Göta-Kanal ist etwas für Körper und Seele
und führt Sie durch eine atemberaubende Landschaft. Die Boote Juno,
Diana und Wilhelm Tham bringen Sie von Göteborg nach Stockholm und
fahren auf ihrer Reise durch Karlsborg. Bitte beachten Sie, dass es nicht
möglich ist, an den Kreuzfahrten von Karlsborg und Forsvik teilzunehmen.
Diese Touren können nur vom jeweiligen Startpunkt aus betreten werden.

Kanalen i Karlsborg

Inte långt från Göta kanal hittar du flera sevärdheter. Njut av
delikat glass på Skomakarn´s, ät god mat på Idas brygga som
ligger beläget i ett gammalt kanalmagasin, spela minigolf vid
kanalbron eller gör en avstickare till Karlsborgs fästning och
upplev en av de spännande guidade äventyrsturerna.
Close to the canal in Karlsborg you´ll find both ice cream, nice
restaurants and adventure golf. We want to recommend you to take a
trip to the Fortress in Karlsborg that you´ll find whitin walking distance
from the canal.
In der Nähe des Kanals in Karlsborg finden Sie sowohl schöne
Restaurants als auch Abenteuergolf, und natürlich Cafés wo sie gut
Eis essen können. Wir möchten Ihnen empfehlen, einen Ausflug zur
Festung in Karlsborg zu machen, die Sie nur wenige Gehminuten vom
Kanal entfernt finden.
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SVERIGES SYDLIGASTE VILDMARK
Nationalparken Juvelen i kronan. Äkta vildmarkskänsla. Sveriges sydligaste
vildmark. Nationalparken kan beskrivas på många sätt men här kan vi utlova
ett vilt och kuperat skogslandskap, dramatiska sprickdalar, mystiska skogssjöar och jättelika klippblock. En favorit bland Tivedens besökare. Över 2000
hektar gammelskog med 35 kilometer markerade leder väntar på dig.
Vid huvudentrén, som är bemannad delar av året, finns parkering, eldplats,
soptunnor och torrtoaletter.

visittiveden

Fagertärn De röda näckrosorna i Fagertärn påminner närmast om något du
skulle se på en vacker målning av Claude Monet. Här har näckrosorna varit
kända sedan mitten av 1800-talet, och tack vare fridlysningen 1905 kan man
än idag se de unika vattenväxterna färga Fagertärn röd. Runt sjön går en
2,5 kilometer lång stig, varav östra delen är framkomlig med både rullstol och
barnvagn. Missa inte att ta med dig kikaren för att se näckrosorna extra
tydligt eftersom de finns en bit ut i sjön.
Ösjönäs På Ösjönäs Äventyrscenter väntar en fartfylld upplevelse. Här kan du
hyra kanot, testa den nervkittlande höghöjdsbanan eller följa med på en ridtur.
Nyfiken på mer? Surfa in på osjonas.se

Läs mer på tiveden.se
Kurrar det i magen? Ingen fara. I Tiveden kan du fylla på magen hos bland annat
Tivedens mat, Skagagården, Luripompa, Tivedstorp, Tiveds Kafferosteri & Café,
Bakstugan och Dagas Café. Och självklart fyller du på din vandringsryggsäck hos
Ica Nära Undenäs och Tiveds lanthandel.

TIVEDEN
I Tiveden väntar äventyret på dig som söker förtrollande vacker natur präglad av väldiga
klippblock, djupa mossbelupna dalar och branta bergsryggar med hällmarker. Vandra, cykla
eller rid din egen väg eller kryssa mellan de många sjöarna och sevärdheterna. Ett besök
i Tiveden blir ett så litet eller stort äventyr som du själv vill!
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The ancient mossy forest with its giant boulders gives off an air of a fairytale. Hike, bike,
or go by horseback – the adventure can be as big or little as you want. The ancient mossy
forest, that spreads out north of Karlsborg, is a National Park and by the information center
you’ll find parking spaces, fireplace, trashcans and toilets. The red water lilies in the lake
Fagertärn almost reminds you of a painting made by Claude Monet. Around the lake a
2,5 km long walking trail goes, whereof the eastern parts are accessible by wheelchair.
The water lilies are a bit out in the lake so don’t forget to bring binoculars. Öjönäs Adventure
Center have many different activities like canoeing, horseback riding and a high rope course.
Find more information on osjonas.se Keep in mind that the right of public access is limited
within the national park. Special rules apply here, so-called regulations.
Der alte Wald, der sich nördlich von Karlsborg ausbreitet, ist ein Nationalpark.
Beim Informationszentrum finden Sie Parkplätze, Feuerpltätze, Mülleimer und Toiletten.
Die roten Seerosen im Fagertärn erinnern fast an ein Gemälde von Claude Monet. Rund um
den See führt ein 2,5 km langer Wanderweg, von dem der östliche Teilemit dem Rollstuhl
erreichbar ist. Die Seerosen sind etwas draußen im See, vergessen Sie also nicht, ein
Fernglas mitzubringen. Das Öjönäs Adventure Center bietet viele verschiedene Aktivitäten
an, so wie Kanufahren, Reiten und einen Hochseilgarten. Weitere Informationen finden
Sie auf osjonas.se Beachten Sie, dass das Recht auf öffentlichen Zugang innerhalb des
Nationalparks eingeschränkt ist. Hier gelten besondere Regeln, sogenannte Vorschriften.
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VANDRA I TIVEDEN

CYKLA I TIVEDEN

Ett av de allra bästa sätten att uppleva naturen på är till fots,
och Tiveden är inget undantag. När du tar dig fram i de
trolska skogarna, sätter den ena foten framför den andra,
blir du ett med naturen. Låt den friska luften fylla dina lungor
och glöm inte att titta upp från stigen och uppleva allt det
som finns omkring dig. Du kan antingen ge dig ut på ett eget
äventyr, eller låta dig guidas av någon av de kunniga guiderna
som verkar i området. Vi har samlat våra bästa tips för hur
du upplever Tiveden till fots.
I Tivedens nationalpark finns flera vandringsleder, den
mest kända är den som går till Stenkälla. Lederna är väl
markerade, men tänk på att terrängen är starkt kuperad och
därför krävande. I Tivedenområdet finns många fler, både
kortare och längre, vandringsleder att utforska.

Upplev Tiveden på två hjul! Här finns cykelvänliga
grusvägar som slingrar sig fram genom den trolska
naturen. Ta med din egen cykel eller hyr en på plats –
flera cykeluthyrare finns.

NATURKUL
Gratis sommaraktivitet för familjen. Dyk ner med luppar i
mossan, titta på sjöbotten i vattenkikare, besök grottor, lär dig
eldens hemligheter och massa annat roligt. Naturkul erbjuder
olika aktiviteter varje dag beroende på väder, vind och
deltagarnas ålder. Häng med!

FLER SKYDDADE NATURPÄRLOR
Karlsborg är ett eldorado för naturälskaren! Utöver nationalparken finns ett smörgåsbord av unik och skyddad natur.
I Tiveden hittar du bland annat naturreservaten ValeklevenOmbo öar med sitt vackra kustlandskap, Stora Fjället med sin
trolska Bauer-skog och Bölets Ängar med sin artrika flora.
Eller varför inte besöka tjäderskogen i naturreservatet
Håketjärnarna eller bada bland kobbar och skär i naturreservatet Uvviken-Kyrkogårdsön. Och vet du vad, vi har ännu mer
naturpärlor att tipsa om! Välkommen till oss så berättar vi mer.

VISSTE DU ATT DU KAN FÖLJA MED PÅ
GUIDAD TUR I TIVEDEN?
Tivedens guider erbjuder guidade turer både till fots, med
kanot, med snöskor och med häst. Häng med på en
guidad tur i vildmarken som du aldrig kommer glömma!
tivedensguider.se
I området finns naturguider av hög klass!
Passa på att fördjupa dina kunskaper om Sveriges
sydligaste vildmark. Upplev unika naturupplevelser
tillsammans med en professionell naturguide. Vad sägs
om orr- och tjäderspel, bäverspaning eller älgsafari?
Eller ta chansen att uppleva Tivedens mystik genom att
bli guidad på träkanot? Vi rekommenderar varmt dessa
guideföretag i Tiveden. Spana in tracelessintiveden.com
och naturguidetiveden.se
One of the best ways to experience Tiveden is by foot. You can
either walk on your own or take a guided tour. The trails are marked
out and easy to see but the ground is very hilly, and the hikes are
therefore quite challenging. In the area you’ll find both longer and
shorter trails. In Tiveden we also have plenty of bike trails. You can
either bring your own bike or rent it at sight.
Eine der besten Möglichkeiten, Tiveden zu erleben, ist zu Fuß.
Sie können entweder allein Wandern oder eine geführte Tour machen.
Die Wege sind markiert und leicht zu sehen, aber die Umgebung ist
sehr hügelig und die Wanderungen sind daher ziemlich anspruchsvoll.
In der Umgebung finden Sie sowohl längere als auch kürzere
Wanderwege. In Tiveden haben wir auch viele Radwege. Sie können
entweder Ihr eigenes Fahrrad mitbringen oder es vor Ort mieten.

Tips på tillgänglighetsanpassade
naturupplevelser!
Nationalparkens dramatiska topografi gör att många
stigrundor är krävande. Högst tillgänglighet för till
exempel barnvagn eller rullstol finns vid rastplats
Metesjön samt vid nationalparkens tre entréer,
Huvudentrén, Entré Vitsand och Entré Ösjönäs.
Huvudentrén Vid Huvudentrén är tillgängligheten hög.
En lång tillgänglighetsanpassad spång leder ut till
utsikten över Östgötaviken. På hårdgjorda rastytor finns
lättillgängliga eldplatser, rastbord, torrtoaletter, soptunnor
och informationstavlor om Tiveden.
Vitsand Mitt i Tivedens dramatiska landskap av
sprickdalar ligger den långa, vita badstranden Vitsand.
Men bara ett stenkast från strandkanten väntar vildmarken. Här finns lättillgängliga eldplatser, rastbord,
torrtoaletter, soptunnor och informationstavlor om
Tiveden. En bit utmed sjön Stora Trehörningen följer
en tillgänglighetsanpassad spång som är lämplig för
barnvagn och rullstol. Spongen leder ut på en udde och
en utsiktsplats över den förtrollande sjön.
Junker Jägarens sten är ett mäktigt stenblock som
förts hit av inlandsisen för ungefär 10 000 år sedan.
Stenen har fått sitt namn från en dramatisk sägen, där
en ung man, Junker jägare, mister sin älskade jungfru.
Junker Jägares sten är ett av nationalparkens största
och högsta flyttblock. Från Vitsand fram till blocket
går en cirka 600 meter lång stig där det går att gå med
barnvagn eller rullstol. Underlaget är hårdgjord grusväg.
Ösjönäs Likt de andra entréerna har här även entrén vid
Ösjönäs hög tillgänglighet och bjuder på sagolik natur.
Här finns lättillgängliga eldplatser, rastbord, torrtoaletter,
soptunnor och informationstavlor om Tiveden.
Metesjön Förutom tillgängliga rastbord och eldplatser
vid entréerna finns en tillgänglig rastplats vid Metesjön.
Från HKP-platsen vid vägen leder en cirka 100 meter
hårdgjord grusväg fram till rastplatsen, med vindskydd,
eldplats och dass.
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The national park’s dramatic topography makes many hiking trails
challenging. The best accessibility for a stroller or wheelchair, for
example, is at the entrances to the national park and at the Metesjön
rest area. There are three entrances to the national park, the main
entrance, Entré Vitsand and Entré Ösjönäs. There is also a nice and
flat path to Junker Jägares Sten. Karlsborg is truly a Golden Place
for hiking. There are lots of beautiful trails in beautiful nature, where
several of them pass through one or some of our 13 nature reserves.
All together we have 27 hiking trails around Karlsborg and with 350 km
beach you often walk along, or with a view of, one of all our lakes.
Die dramatische Topografie des Nationalparks macht viele Wanderwege anspruchsvoll. Die höchste Erreichbarkeit für beispielsweise einen
Kinderwagen oder Rollstuhl besteht an den Eingängen des Nationalparks und am Rastplatz Metesjön. Im Nationalpark gibt es drei
Eingänge, der Haupteingang, Entré Vitsand und Entré Ösjönäs. Es gibt
auch einen schönen und flachen Weg zum Junker Jägares Sten.
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GULDPLATS FÖR VANDRING
Karlsborg är verkligen en Guldplats för vandring. Mängder av fina leder i vacker natur där
flera passerar genom något eller några av våra 13 naturreservat och med 35 mil strandremsa
vandrar du ofta utmed, eller med utsikt över, någon av alla våra sjöar och vattendrag.
Tivedens nationalpark Utöver alla naturreservat, Vättern och övriga
sjöar bjuder också vår utomhusarena på vandring i en nationalpark.
Här bjuds du på vandring med vildmarkskänsla mellan klippblock,
grottor och natursköna skogssjöar. I Nationalparken finns över
3,4 mil markerade leder som erbjuder nio olika rundvandringar
på 0,9–9,5 kilometer i varierande svårighetsgrad.

Brevik Vid campingen, bara något stenkast från de natursköna
badplatserna Hammaren och Vättersvallen med sandstränder vid
Vätterns klara vatten, är utgångspunkt för lederna Gärdesslingan
9,7 km och Röåslingan 8 km. Röåslingan passerar till stora delar
genom naturreservatet Stora Röå. Vindskydd och grillplats finns
utmed Röåslingan vid den natursköna skogssjön Röåsjön.
Sätra Trakten kring Sätra och Edet är ännu ett av Karlsborgs
kommuns fina smultronställen. Lederna Bävern och Svanen
följer Edsåns lugna flöde genom det lummiga landskapet och
tar dig förbi de många spåren av bruksepoken. De 7 respektive
1,5 km långa rundslingorna följer båda sidor av vackra Edsån.
Det är lättvandrade leder och längs lederna finns ett flertal rastplatser med vindskydd, grill- och sittplatser i lummigt landskap
utmed Edsåns vatten.
Undenäs Med start vid Undenäsgården utgår här ett elljusspår på
2,2 km. På samma plats startar även två rundslingor. Båda går
vissa delar parallellt med Västra Vätterleden. Båda passerar också
rastplatsen Grotteberget med sin fantastiska utsikt och Källebacken,
inspelningsplats för kommande Sunefilmen“Uppdrag Midsommar”.

Granvik Alldeles invid Vätterns kristallklara vatten med Tivedens
trolska skogar i ryggen, ligger Granvik. Denna natursköna plats
är utgångspunkt för sex vandringsleder av skiftande karaktär och
upplevelser. Alltifrån Byrundan på 2 km till underbara Djäknerundan
på 11 km. Här finns badplats, vedeldad bastu, grillplatser och
restaurang, perfekt avkoppling efter en aktiv dag i naturen. Vill du
uppleva naturen eller skärgården flera dagar bor du bekvämt i
stugor, vandrarhem, herrgård, på naturcamping eller i egen båt
i hamnen. Från Granvik kan du även med en kort vandring ta dig
till Stora Fjällets vandringsleder.
Stora fjället Naturreservatet Stora Fjället är en Tivedens nationalpark i miniatyr. Lika vackert, men färre besökare. Här finns 5 riktigt
fina vandringsleder, mellan 1 och 4 km långa, som även kan
kombineras på olika sätt. Lederna passerar tindrande små sjöar
och följer stigar genom en kuperad barrskog. Ibland passerar du
även spår av torparnas strävsamma liv.
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Västra Vätterleden, en del av Europaled 1, en härlig vandring
i en vacker, omväxlande och även historiskt intressant del av
Västergötland. Västra Vätterleden består av totalt 195 km led fördelat på åtta etapper. Etapperna genom Karlsborgs kommun utgör
drygt 6 mil och går mellan Röå Brevik i söder och Stenkällegården i
norr där Bergslagsleden tar över för fortsatt vandring norrut.
Utmed leden finns vindskydd och grillplatser med lagom mellanrum.
Karlsborg is truly a Golden Place for hiking. There are lots of beautiful
trails in beautiful nature, where several of them pass through one or some
of our 13 nature reserves. All together we have 27 hiking trails around
Karlsborg and with 350 km beach you often walk along, or with a view of,
one of all our lakes.
Karlsborg ist wirklich ein goldener Ort zum Wandern. Es gibt viele
schöne Wanderwege in wunderschöner Natur, von denen mehrere durch
eines oder einige unserer 13 Naturschutzgebiete führen. Insgesamt haben
wir 27 Wanderwege rund um Karlsborg und mit 350 km Strand wandern
Sie oft entlang oder mit Blick auf einen unserer Seen.

I Karl
s
bo r du bo r g
a
sjönä lltid
ra !
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MOTION MED
GULDKANT
Tätortsnära och runt omkring i Karlsborgs kommun finns
gott om spår, slingor och leder för promenader, vandring,
cykel, kanot, löpning, ridning och skidor. Var du än befinner
dig är det alltid nära till stigar och vägar i vacker natur
intill någon strandkant.
Aktivitet och rörelse i vår kommun blir oftast en
naturupplevelse och, utöver markerade platser, inbjuder de
flesta områden till utevistelse och rörelse i någon form.

LÖPA-JOGGA-PROMENERA

UTEGYM

Norra skogen I Norra skogens friluftsområde utmed
Bottensjön finns flera alternativ för aktivitet i skön natur
och spår med elljus som spåras vintertid. Där finns även
boulehall och ett antal utomhusbanor för boule.

Utegym hittar du på flera ställen i kommunen. I centrala
Karlsborg på Strandvägen intill badstranden vid Vätterns
strand, vid Molidens sim- och idrottsanläggning. I Forsvik
ligger det vid Engvallens idrottsplats en kort bit ifrån badplatsen
och i Mölltorp, där hittar du utegymmet vid lekplatsen intill
Sveviavallens fotbollsplan.

Fästningsområdet Runt fästningsområdet via Vanäs udde
finns ett 4,9 km spår. Ute på vackra Vanäs udde är ett spår
på 1 km. Anlagda och utmärkta motionsspår finns även på
Hammarnäset, i Forsvik, Mölltorp och i Undenäs elljusspår.

BAD OCH TRÄNING
Molidens sim- och idrottsanläggning Vid vintertid eller
regniga sommardagar kan du simma, bada bastu eller vara
med i någon av alla aktiviteter som ordnas i simhallen och
sporthallarna på Moliden. På Moliden finns två inomhusbassänger samt flera lokaler och planer för olika föreningsdrivna aktiviteter. Där kan du också vara med i aktiviteter
som vattengymnastik, simskola och babysim.
Intill fotbollsplanerna finns också ett utegym. Här hittar du
även en motionsslinga med elljus och en militär hinderbana.

There are plenty of loops and trails for walking, hiking, cycling,
canoeing, running, horse riding and skiing in and around Karlsborg.
Wherever you are, you are always close to paths and roads that lead
into beautiful nature. Activity and movement in our municipality
usually becomes a nature experience and invites you to experience
great outdoor activities! In Karlsborg you also have access to several
gyms, a swimming pool, sports facilities and a golf course in Brevik.
In und um Karlsborg gibt es viele Wege zum Wandern, Radfahren,
Kanufahren, Laufen, Reiten und Pisten zum Skifahren und Langlaufen.
Wo immer Sie sind, Sie sind immer in der Nähe von Wegen und
Straßen, die in die wunderschöne Natur führen. Aktivität und
Bewegung in unserer Kommune werden normalerweise zu einem
Naturerlebnis und laden Sie zu großartigen Outdoor-Aktivitäten ein!
In Karlsborg haben Sie auch Zugang zu mehreren Fitnessstudios,
einem Swimmingpool, Sportanlagen und einem Golfplatz in Brevik.

GOLF
Om det rycker i golfnerven har du kommit till rätt ställe!
På Breviken Golf & Hotell hittar du en komplett anläggning med
både fina banor och hotell med restaurang i en naturskön miljö.

BEACHVOLLEY
Vid Kyrksjöns badplats i Mölltorp finns ett mecka för beachvolley
med flera fina banor som håller tävlingsklass. Det finns även
beachbana vid Hankens badplats och en plan för beachhandboll
och fotboll intill badplatsen vid Karlsborgs camping.

KANOT, CYKEL OCH MTB
Med allt vatten, den härliga naturen och kuperade terrängen
finns otaliga möjligheter till äventyr och naturupplevelser på
egen hand. Vill du ha tips på leder som passar just dig så besök
webben visitkarlsborg.se eller kontakta vårt infocenter.
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VISS
TE

SOLA OCH BADA
Det vimlar av fina badställen och stränder i Karlsborg.
Vad känner du för just idag? Valet är ditt.

Koppla av på den långsträckta sandstranden vid Karlsborgs
Camping, häng på klipphällarna i Vätterns skärgård eller ta
en aktiv stranddag i Mölltorp med hopptorn, långa bryggor
och beachvolleyplaner. Om du hellre vill vara för dig själv finns
många fina små guldplatser längs med alla våra sjöars strandlinjer. Det finns en strand för varje humör och önskemål!
Några badplatser har kommunen ett extra ansvar för.
Där finns exempelvis räddningsutrustning, toaletter och lite annan
service. Vi testar också vattenkvaliteten på några av dem.
För dig som använder rullator, rullstol eller annat
hjälpmedel finns det ramper på badplatsen vid Strandvägen i
centrala Karlsborg samt på Kyrksjöns badplats i Mölltorp.

visitkarlsborg
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There are plenty of nice bathing places and beaches in Karlsborg.
Relax on the long sandy beach at Karlsborgs Camping, hang out on the
cliffs in the Vättern archipelago or take an active beach day in Mölltorp
with a jumping tower and beach volleyball courts. If you would rather be
for yourself, there are many nice little golden places along all the shores
of our lakes. There is a beach for every desire! Remember that dogs are
not permitted to run free at our bathing places.

Bada med djur Vill du låta ditt husdjur ta ett dopp behöver
du ta reda på var, och i vilken omfattning det är tillåtet. Du får
inte bada ditt husdjur på offentliga badplatser eller vid sjöar
som är skyltade som fågelskyddsområde. Tänk på att du
måste ha ditt husdjur kopplat på våra badplatser i Karlsborg.
Du som vill bada med din häst måste ta särskilt mycket
hänsyn och inte bada där det normalt badar människor.

Vill du ha lite extra koll?
Titta in på karlsborg.se/badplatser
In Karlsborg gibt es viele schöne Badeplätze und Strände. Entspannen
Sie am langen Sandstrand von Karlsborgs Camping, entspannen Sie sich
auf den Klippen des Vättern-Archipels oder erleben Sie einen Strandtag in
Mölltorp mit einem Sprungturm und Beachvolleyballplätzen. Wenn Sie ieber
für sich selbst sein möchten, gibt es viele schöne kleine goldene Plätze an
allen Ufern unserer Seen. Es gibt einen Strand für jeden Wunsch! Denken
Sie daran, dass Hunde an unseren Badeplätzen nicht frei herumlaufen dürfen.
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UPPLEV ETT KVALITATIVT OCH
VARIERANDE FISKE

DITT
KÖP RT PÅ
KO
FISKE

Utbudet med bra fiskevatten, för alla typer av fiske, är stort
både i och runtom Karlsborg. Här kan du fiska i Sveriges näst
största sjö Vättern eller i en av småsjöarna Bottensjön, Viken
eller Kyrksjön. För dig som vill förhöja fiskeupplevelsen med
vacker natur och trolska skogar, finns många småsjöar och
vattendrag i Tiveden. Ge dig ut, antingen på egen hand eller
fiska med guide – här finns alla möjligheter.

e
s
.
e
k
ifis

Vättern Denna djupa sjö lockar besökare från hela världen.
Under sommaren bjuder Vättern på ett otroligt rödingfiske,
och under hösten har du tillgång till ett unikt laxfiske.
Populärt är att landfiska från slutet av oktober – det är näst
intill världsunikt att kunna stå från land och fiska lax. Ett måste
att uppleva för den fiskeintresserade!
Viken och Bottensjön Det här är två långsmala små skyddade
sjöar där det sällan blir någon stor sjögång. I Viken har du
utmärkt gösfiske, och i Bottensjön kan du få både abborre,
gädda och gös på kroken. I Bottensjön är det fritt fiske för ungdomar upp till 16 år med handredskap, i övrigt gäller fiskekort.
Unden är en av vårt lands förnämsta storrödingsjöar, både
sjöns topografi och dess ekosystem är lämpligt för röding.
Unden har klart kallt vatten, sjöns medeldjup är 32 meter och
största djup anges till 108 meter.
Sjöarna i Tiveden är perfekt för att kombinera vandring i
vacker natur med att fiska i någon av alla tysta sjöar som
finns här. En mer harmonisk miljö för fiske hittar du knappast,
och på kroken kan du få inplanterad ädelfisk.

FISKE OCH BÅTLIV
I Karlsborg är det svårt att inte vara i närheten av vatten, och de många sjöarna och
vattendragen bjuder på ett stort utbud av aktiviteter och skön natur! Dra upp gammelgäddan,
segla i underbar skärgård, testa på att paddla eller för all del – svalka av dig vid någon av
alla badplatser som våra vackra sjöar har att erbjuda. Välkommen att testa sjölivet med oss!
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Fiska i Göta kanal Det bästa tipset vi kan ge till en barnfamilj
som vill ha en härlig fiskeupplevelse är att slå sig ned utmed
Göta kanal med ett metspö i handen. Utmed hela kanalen i
Karlsborgs kommun har du fritt fiske, så här finns alla möjligheter
att fånga en abborre eller två.
Kyrksjön Mitt i Mölltorp hittar du Kyrksjön som trots sin ringa
storlek är över 18 meter djup. Kyrksjön är känd för sitt fina
gädd- och abborrfiske.
Björklången Hitta lugnet vid denna klara skogssjö. Här finns
gott om gädda och abborre samt alla de vanligaste vitfiskarna.

Du vet väl att ifiske.se är en välanvänd digital plats där du kan
köpa fiskekort online, söka efter fiskevatten, se kartor, fiskerapporter och läsa om fiskarter, metoder och mycket mer.
Fiskeredskap, drag och andra tillbehör hittar du hos Cykelaffären i Karlsborg.

KRÄFTFISKE
Kräftfiske utan tillstånd på allmänt vatten i Vättern är tillåtet från
fredag klockan 17 till söndag kl 17 under tre på varandra följande
helger med start den sista fredagen i augusti. Du får högst fiska
60 kräftor per person och dygn, det vill säga 120 kräftor per
person och helg. Max sex burar per person är tillåtet. Burarna
ska ha minst två flyktöppningar om minst 28 mm i diameter.
Göta kanal – kräftfiske Du kan välja mellan färdiga kräftfiskepaket med övernattning och utrustning eller köpa en plats
vid kanalen. På gotakanal.se finns alla försäljningsställen av
kräftfiske i kanalen.
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FISKEGUIDER
I Karlsborg finns flera möjligheter till att anlita en fiskeguide,
som kan hjälpa dig att hitta bästa metoden, förbättra tekniken
och ge dig alla tips du kan tänkas behöva – naturligtvis
specialister på sina områden.
Mamo´s Fiskecharter fiskar främst på Vänern och Vättern,
men finns även på alla sjöar däremellan, mamosfiskecharter.se
Fiskeguide Fredrik Fredén Internationellt erkänd predatorspecialist som erbjuder fiske för både nybörjare och proffs,
predatorguide.se
Ove Johansson, Charterfiske En av landets mest meriterade
fiskeguider erbjuder skräddarsydda fiskepaket, charterfiske.se
Granvik Event erbjuder kräftfiskepaket där du får vara med
i alla delar av kräftfisket, granvik.se
Larsson Sportfiske erbjuder en avkopplande dag fylld med
spännande fiske året runt, larssonssportfiske.se

BÅTSEMESTRA I KARLSBORG
Det svaga vajandet, kluckandet från vattnet och ljudet från
båtarna som ligger intill. Att semestra med båt är något speciellt
som inger ett lugn som inte mycket annat erbjuder. Vid Ombo
öar hittar du fina naturhamnar men vill du ha bekvämligheten av
en gästhamn finns alla möjligheter till en skön natt i Karlsborg.
Gästhamn Karlsborg Göta kanals gästhamn i Karlsborg har
15 gästplatser utanför vägbron i Vättern och 15 gästplatser
innanför bron på norra sidan, där gästhamnsservicen ligger.
Här finns totalt 16 eluttag och tillgång till vatten.
Gästhamn CSS Karlsborg ligger vackert belägen där Göta
kanals Västgötadel mynnar ut i Vättern – på insidan av bron
i Bottensjön.
Gästhamn Vättern, Stenbryggan ligger i Karlsborgsviken i
Vättern, bara ett stenkast från Karlsborgs fästning – vars
kalksten togs iland här. Hamnen har totalt 200 platser, varav
40 är gästhamnsplatser.
Gästhamn Forsvik, Göta kanal ligger vackert belägen
centralt i samhället, där Göta kanals första sluss byggdes
1813. I anslutning till hamnen finns intressanta sevärdheter.
Gästhamn Strandpirens marina Strandpirens Marina ligger
precis intill boendeområdet Äspenäset. Gångavstånd till
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Karlsborgs centrum med butiker och Göta kanal med härliga
sommaraktiviteter för hela familjen.
Gästhamn Granvik Naturskön hamn med 10 gästplatser.
Större båtar kan med fördel ligga längs med på utsidan av
hamnen vid alla vindar utom sydliga. El, dusch och WC finns
i anslutning till hamnen.
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Naturhamn Ombo öar Ombo öar utgör ett populärt besöksmål
med sin underbara miljö och sitt fantastiska sjöliv. Hit kommer
människor – både via land- och sjöväg för att uppleva den undersköna naturen. Ombo öar är en del av naturreservatet ValeklevenOmbo öar. Öarna utgör den sydligaste utposten av Norra Vätterns
skärgård. De fem dramatiska, bergiga öarna har oregelbunden
strandkontur och lodräta bergskanter ner i vattnet.

Tillbehör till båten hittar du hos Erikssons Skeppshandel
vid Stenbryggan i Karlsborg!

KANOT
Vill du testa sjölivet genom ett ljudlöst paddeläventyr där du
glider fram på vattnet? I Karlsborg kan du hyra kanot både hos
Turistbyrån, Karlsborgs Camping, Friluftsfrämjandet och Ösjönäs.

SUP – STAND UP PADDLE BOARD
Har du balansen? Tag med dig en vän och prova på en SUP tur.
Sommartid kan du hyra SUP-ar och flytvästar på Infocenter
vid kanalen.

Karlsborg is surrounded by water in almost every direction and the
lakes offer great fishing experiences and other activities. The area around
Karlsborg offers a wide range of different types of fishing. In Vättern you
can fish for crayfish, but also char in the summer and salmon in the
autumn. The smaller lakes Bottensjön and Viken hold pike-perch, perch,
and pike. In Tiveden you can combine fishing and hiking in beautiful
nature. You also have several opportunities to hire a fishing guide in
Karlsborg. They can help improve your technique and give you all sorts
of advice. There are several guest harbors in Karlsborg to choose from
both in Vättern and Bottensjön. Do you want to try to silently paddle
through the water? In Karlsborg you can rent canoes from both the
Turist Information, Karlsborgs Camping, Friluftsfrämjandet and Ösjönäs.
In north Vättern you find Karlsborg’s own archipelago, Ombo Islands.
The five islands create natural harbors and fantastic places to swim or
dive from the cliffs. It’s a very popular place to visit both by people that
come by boat and car.

Karlsborg ist in fast alle Richtungen von Wasser umgeben und die Seen
bieten großartige Angelerlebnisse und andere Aktivitäten an. Die Gegend um
Karlsborg bietet eine große Auswahl von verschiedenen Angelmöglichkeiten
an. In Vättern können Sie Krebse fischen, im Sommer aber auch Saibling
und im Herbst Lachs. Die kleineren Seen Bottensjön und Viken halten
Zander, Barsch und Hecht. In Tiveden können Sie Angeln und Wandern in
wunderschöner Natur kombinieren. Sie haben auch mehrere Möglichkeiten,
einen Angelführer in Karlsborg zu mieten. Sie können helfen, Ihre Technik zu
verbessern und Ihnen alle möglichen Ratschläge geben. In Karlsborg stehen
mehrere Gästehäfen in Vättern und Bottensjön zur Auswahl. Möchten Sie
versuchen, leise durch das Wasser zu paddeln? In Karlsborg können Sie
Kanus von Turistenbüro, Karlsborgs Camping, Friluftsfrämjandet und
Ösjönäs mieten. In Nord-Vättern finden Sie Karlsborgs eigene Inselgruppe,
die Ombo-Inseln. Die fünf Inseln bilden natürliche Häfen und fantastische
Orte zum Schwimmen oder Tauchen von den Klippen. Es ist ein sehr
beliebter Ort für Besucher, die mit dem Boot oder dem Auto anreisen.

G U L D P L AT S K A R L S B O R G 2 9

EN GULDPLATS VINTERTID

Vår utomhusarena med allt vatten och natur
som alltid är nära är en Guldplats alla årstider.
När naturen iklätt sig sin vinterskrud skapas en
alldeles speciell upplevelse. Aktiviteter till fots,
med skridskor eller skidor på frusna sjöar.
Promenader längs vätterns strand där blåst
och kyla skapat konstverk av isskulpturer.
Vintervandring i trollsk skog där snötyngda träd
och solskapade iskristaller tillsammans med
medhavd varm choklad ger dig en underbar
stund och naturupplevelse att minnas.
Promenader Att promenera vid Vätterns strand i vinterljus
är en unik naturupplevelse.
Skidor Vi har flera preparerade skidspår varav tre elljusspår
i Norra Skogens friluftsområde.
Skridsko Ligger isen är Karlsborg ett eldorado för långfärdsskridsko och pimpelfiske. Upplev lite nostalgi på vår populära
uterink/hockeybana i Hanken med naturis och elljus.
Utförsåkning Ett stenkast från Tivedens nationalpark ligger
vår natursköna skidanläggning Stenkällegården.
Skidanläggningen erbjuder tre backar med olika längd
och brant. Två ankarliftar och en knapplift tar dig till backens
topp. Du kan bara koppla av och grilla din korv vid stockbrasans glöd.
Even in winter, our nature is adorable. In Karlsborg you can
walk by the shores of Lake Vättern in the beautiful winter light or go
crosscountry skiing on the different ski trails around Karlsborg.
You can also skate when the ice has settled on our lakes or on the
ice rink in Hanken. Last but not least, you can also go downhill
skiing at our beautiful ski resort Stenkällegården. Come and
discover Karlsborg in the Winter!
Selbst im Winter ist unsere Natur bezaubernd. In Karlsborg
können Sie im schönen Winterlicht am Ufer des Vätternsees
spazieren gehen oder auf den verschiedenen Skipisten rund um
Karlsborg Langlaufen. Wenn das Eis gefroren ist auf unseren Seen
oder auf der Eisbahn in Hanken, können Sie auch Schlittschuh
laufen. Zu guter Letzt können Sie in unserem wunderschönen
Skigebiet Stenkällegården auch Skifahren. Entdecken Sie
Karlsborg im Winter!
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Minigolf En klassisk runda förhöjer vilken sommardag som
helst! Du kan spela både på Karlsborgs Camping och på
minigolfbanan intill kanalbron.
Naturkul i Tiveden Gratis sommaraktivitet för hela familjen.
Dyk ner med luppar i mossan, titta på sjöbotten i vattenkikare,
besök grottor, lär dig eldens hemligheter och massa annat
kul! Naturkul i Tiveden erbjuder olika aktiviteter varje dag
beroende på väder, vind och deltagarnas ålder. Häng med på
spännande äventyr i naturen du också! Läs mer om naturkul
på tiveden.se
Hängmattor & bokskåp Det är något visst med att lägga sig i en
hängmatta med en god bok och lyssna till ljudet av kluckande
vågor. Under sommartid hängs ett flertal hängmattor upp
på Strandvägen i Karlsborg och bokskåpen på området fylls
med intressanta böcker för både stora och små. Allt detta
bara ett stenkast från Vätterns ljuva strand.
Badhus Simma, bada bastu eller var med i någon av alla
aktiviteter som anordnas i simhallen. På Molidens sim& idrottsanläggning finns två inomhusbassänger som är
anpassade för både stora och små.

BARNENS KARLSBORG

Bo i en Stubbe Har du alltid undrat över hur det är att bo
i en stubbe? I Karlsborg får du svaret. På Karlsborgs camping
kan du minst sagt bo annorlunda, nämligen i någon av de två
gigantiska stubbarna som finns där. Läs mer och boka
på karlsborgscamping.se

Fästningsmuseet Upplev historien genom ett besök på
Karlsborgs fästningsmuseum. Här får du med hjälp av
uniformer, vapen, modeller, föremål, bilder, filmer och ljuduppspelningar en unik inblick i livet på Karlsborgs fästning
– från historia till modern tid.
Kulturstugan I Kulturstugan – invid Göta Kanal i centrala
Karlsborg – kan du under året njuta av olika konstutställningar och workshops i olika tekniker och material
som anordnas där.
Lekplatser I Karlsborg finns lekplatser på flera olika
ställen – både med centralt läge intill Göta Kanal, vid våra
strandhäng och på Karlsborgs fästning. Bor ni redan i
Karlsborg eller är ni här på besök? Ta en rundtur och leta
upp er egen favorit!
Hallo families, look here! Regardless if you are in Karlsborg for holiday
or if you live here, there is a lot of things to do with your family. How about
exciting treasure hunt, a cool pump track for bicycles or several nice
hammocks with associated cabinets filled with books? Here in Karlsborg
you´ll find something to do for all your family members, regardless of age
or interest. Welcome to discover Karlsborg with your family!
Hallo Familien, schaut mal her! Egal, ob Sie in Karlsborg Urlaub
machen oder hier wohnen, hier es gibt es alles für die Familie. Wie wäre
es mit einer aufregenden Schatzsuche, einer coole Pump Track für
Fahrräder oder mehrere schöne Hängematten rund um in Karlsborg
mit dazugehörigen Schränken voller Bücher? Hier in Karlsborg finden
Sie etwas für alle Ihre Familienmitglieder, unabhängig von Alter oder
Interesse. Willkommen, um Karlsborg mit Ihrer Familie zu entdecken!

Barnfamiljer, titta hit! Oavsett om ni är i Karlsborg på besök eller är bosatta här väntar
ett brett utbud av aktiviteter för barn i alla åldrar. Vad sägs om spännande skattjakter,
pumptrackbana eller sköna hängmattor med tillhörande bokskåp? I Karlsborg finns det något
för alla åldrar och intressen. Välkommen att upptäcka Karlsborg med familjen!
Pumptrackbana Vid Göta kanal och Infocenter finns den
populära pumptrackbanan sommartid. Ta med din egen
sparkcykel eller cykel och testa du med! Har du ingen egen
finns det cyklar och hjälmar att hyra på Infocenter eller
sommartid i uthyrningsboden.
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Lilla Guldjakten Gå en spännande skattjakt på Karlsborgs
fästning. Följ kartan, lös kluriga gåtor som finns i de utplacerade
kistorna på fästningsområdet och samla på dig ledtrådar
som leder dig till vart skatten är gömd. Passar barn mellan
3–10 år. Läs mer om Lilla guldjakten på sid 9.

G U L D P L AT S K A R L S B O R G 3 3
G U L D P L AT S K A R L S B O R G 3 3

# KARLSBORGSBINGO

SÄTT FÄRG PÅ
VANÄS FYR!
Om du fick bestämma hur skulle Vanäs fyr se
ut då? Kanske Guldgul, Vätternblå eller varför
inte randig? Låt fantasin flöda och skapa fritt!
Dela ditt konstverk på instagram under
#guldplatskarlsborg

Ät glass
från kiosken
vid Kanalen

Titta på
när någon
slussar i
Forsvik

Gå guidad
Historisk
äventyrstur
på fästningen

Prova på
höghöjdsbana
i Ösjönäs

Besök
Klintens
utsiktsplats

Hoppa från
hopptornet
i Kyrksjön

Besök
Junker
Jägares sten,
Tiveden

Prova på
fiskecharter
på Vättern

Upplev
Njut av solen
historiska
på någon
miljöer på
av alla våra
Forsviks bruk badplatser

Ta med
barnen på
Lilla
Guldjakten

Träna vid
utegymmet,
Strandpromenaden

Gå runt
Vanäs udde
och upplev
Vanäs fyr

Ta med
en vän och
cykla runt
Bottensjön

Gå/spring
hinderbanan
vid Moliden

Gör ett besök
i Granisons
Kyrkan

Vad vet
du om
Karlsborg?
1. Vilken månad invigdes Göta Kanal i Mem år 1832?
2. Hur lång tid tog det att bygga Karlsborgs Fästning?
3. Vad heter Tivedens norra entré?
4. Vart köper du lättast fiskekort?
5. Hur många museum finns det i kommunen?
6. Hur många mil strandlinje finns det i Karlsborg?
Parkenområdet i Norra skogen?

8. Ungefär hur många invånare har
Karlsborgs kommun?

HITTA SVAREN!
F1: sid 14 F2: sid 6 F3: sid 19 F4: sid 26 F5: sid 38 F6: sid 25 F7: sid 49 F8: sid 51

Illustration: Christina Jonsson, Fingerprint
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7. Hur många villor kommer byggas på
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EVENEMANG
EVENT / VERANSTALTUNG

visitkarlsborg.se
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FROSSA I KULTUR!

Möchten Sie eine echte Kulturreise erleben? Was ist mit einem
aufregenden Film im Kino, einer berührenden Theateraufführung oder
ist Kunst eher Ihr Ding? Das kulturelle Leben in Karlsborg ist vielfältig
- willkommen, um die Kultur zu genießen! Verschiedene: In Karlsborg
gibt es viele verschiedene Ausstellungen, sowohl permanente als
auch temporäre. Forsviks Bruk, Kulturstugan, Karlsborg Library und
Karlsborg Fortress Museum sind einige von denen, die im Laufe des
Jahres interessante Ausstellungen zu verschiedenen Themen anbieten.
Film: Es ist etwas Besonderes, ins Kino zu gehen und einen guten
Film auf der großen Leinwand zu genießen. Hier in Karlsborg bietet
Bio Casablanca sowohl Filme als auch digitale Live-Übertragungen
an, für ein maximales Kinoerlebnis. Workshops: Möchten Sie etwas
ausprobieren, das Sie noch nie probiert haben? Vielleicht etwas, von dem
Sie schon lange geträumt haben, das Sie aber nie getan haben? Im Laufe
des Jahres gibt es in Karlsborg verschiedene Workshops mit verschiedenen Themen. Sie finden sie auf der Website karlsborgsturism.se
Theater: In Karlsborg gibt es SMOFA – Skaraborgs Film- und Musikakademie, die zu spannenden Auftritten und Live-Erlebnissen einladen.
Die Theaterbühnen finden Sie in der Festung von Karlsborg und in
Forsviks Bruk. Bitte überprüfen Sie die Websitekarlsborgsturism.se,
ob gerade eine aufregende Show gespielt wird. Museum: Nur durch
Betreten eines Raumes von einer Zeit zur anderen zu gelangen, ist
etwas, was Sie nur in einem Museum tun können. In Karlsborg gibt
es zwei Museen, die wir empfehlen möchten, das Festungsmuseum
und das Museum in Granvik. Veranstaltungen: Karlsborg ist voll
von Veranstaltungen in verschiedenen Größen und Formen.
Besuchen Sie die Website karlsborgsturism.se/evenemang für
weitere Information.

För dig som vill uppleva kulturen i Karlsborg finns en hel del olika sätt att göra det på.
Vill du ge dig ut på en riktig upptäcktsfärd för alla sinnen i kulturens spår? Vad sägs om en spännande
film i biosalongen, låta dig fängslas av en gripande föreställning eller är kanske vacker konst mer din grej?
Karlsborgs kulturliv välkomnar dig i en rad olika skepnader – välkommen att frossa i kultur!

UTSTÄLLNINGAR

TEATER

Under året kan du strosa runt på ett flertal olika utställningar
runt om i kommunen, både fasta och tillfälliga. Forsviks bruk,
Kulturstugan, Karlsborgs bibliotek och Fästningsmuseet är
några av de aktörer som erbjuder intressanta utställningar
med olika teman.

I Karlsborg finns SMOFA- Skaraborgs film och musikalakademi
som bjuder in till spännande föreställningar och liveupplevelser
under året. Karlsborgs teaterscener hittar du på Karlsborgs
fästning och i Gjuteriet på Forsviks bruk. Kika in i evenemangskalendern om det går någon spännande föreställning just nu.

BIO

MUSEER

Det är något visst med att gå in i biosalongen och njuta av
en riktigt bra film från bioduken. I Karlsborg erbjuder Bio
Casablanca både film och digitala livesändningar för en
maximal bioupplevelse.

Att gå från en tid till en annan bara genom att gå in i ett rum
är något som man nästan bara kan uppleva på museum.
I Karlsborg finns ett flertal olika museum som vi vill tipsa om,
bland annat Fästningsmuséet, Granviks museum och
Nutidsmuséet i Mölltorp.

WORKSHOPS
Vill du testa på något du aldrig provat tidigare? Kanske något
du drömt om under en längre tid men aldrig tagit chansen?
Under året erbjuds ett flertal olika workshops med olika teman
på olika platser i Karlsborg. Du hittar dessa i evenemangskalendern visitkarlsborg.se/evenemang
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EVENEMANG
Karlsborg har ett rikt evenemangsliv i alla storlekar och
former. Kika in i evenemangskalendern så du inte missar
något karlsborgsturism.se/evenemang

Do you want to experience a real journey of culture? What about an
exciting movie in the cinema, a touching theatrical performance or is
art more your thing? The cultural life in Karlsborg welcomes you in a
variety of shapes- welcome to revel the culture! Exhibitions: There is a
lot of different exhibitions in Karlsborg, both permanent and temporary.
Forsviks Bruk, Kulturstugan, Karlsborg Library, and Karlsborg Fortress
Museum are some of those who offer interesting exhibitions with
different themes during the year. Cinema: There is something special
about entering the cinema and enjoy a good movie on the big screen.
Here in Karlsborg, Bio Casablanca offers both movies and digital live
broadcasts for a maximum cinema experience. Workshops: Do you want
to try something you´ve never tried before? Maybe something you´ve
been dreaming about for a long time but never did? During the year there
are several different workshops whit various themes in different places
in Karlsborg. You´ll find them on the website karlsborgsturism.se
Theater: In Karlsborg you´ll find SMOFA- Skaraborg´s film and musical
academy which invites to exciting performances and live experiences.
You´ll find the theater stages in Karlsborg Fortress and Forsviks Bruk.
Please check the webiste karlsborgsturism.se if there is any exciting
show being played right now. Museum: To go from one time to another
just by entering a room is something you can only do in a museum.
In Karlsborg there are two museums we want to recommend, the
Fortress Museum and the museum in Granvik. Events: Karlsborg is
full of events in different sizes and shapes. Visit the website
karlsborgsturism.se/evenemang for more information.
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Inte visste väl Lasse att han en dag skulle bli Mölltorpsbo
och Västgöte den där kvällen när han träffade sin blivande
fru Kerstin i Stockholmsvimlet på 70-talet. Idag har de varit
gifta i 49 år! År 2000 tog de över hennes släktgård utanför
Mölltorp och startade genast en omfattande renovering med
kontor, studio och bastu. Idag tillbringar de en stor del av
året på gården och trivs väldigt bra i den vackra naturmiljön
i Mölltorp.

LASSE FANN KÄRLEKEN
I MÖLLTORP!

Diggiloo, Sikta mot stjärnorna, Växeln hallå och Främling – alla mästerverk med en
gemensam nämnare: Mölltorpsbon Lasse Holm! Den ständigt aktuelle producenten, låtskrivaren
och poplegendaren är nog känd för de allra flesta svenskar. I Mölltorp har han funnit en
avslappnad hemmaplan med studioarbete, friluftsliv och tidiga morgondopp i Kopparsjön!
4 0 G U L D P L AT S K A R L S B O R G

–Jag har ju min egen lilla verkstad här där jag sitter och
skapar, både Diggiloo och egna framträdanden, det är en
ganska skön känsla att då sitta här och samtidigt titta ut över
Kopparsjön! Lasse gillar att vistas i skog och mark och även
om han inte vill avslöja sina kantarellställen så ligger vandringslederna i Tivedens nationalpark honom varmt om hjärtat.
– Tiveden är ju en riktig pärla, med hela entrén och
guidernas värdskap – otroligt proffsigt och välkomnande!
Hit tar Lasse ofta med sig barnbarnen när de är på besök, och
även om hunden har svårt att hänga med i branterna längs
Trollkyrkorundan så finns det ju fler spännande leder att välja
på i nationalparken.
Just närheten till Tivedens skogar och det breda friluftslivet
i Karlsborg är något som den aktive Lasse uppskattar, året om.
När vi når honom har han just kommit in från ett längdskidåkningspass på sjön Örlen. Vintern 2021 har även bjudit på
skridskoåkning och längdskidor på Kyrksjön, där Lasse vill rikta
en eloge till dem som underhåller de fina banorna runt sjön.
– All form av aktivitet med bla. golf, skidor, utförsåkning
är väldigt viktigt för mig, menar Lasse som även tidigare varit
bosatt i Åre en längre tid.
En klar fördel med att bo i Karlsborg och Mölltorp är den
avslappande stämningen, det diskreta mottagandet och känslan
att inte vara påpassad. Möjligtvis får han påhälsning av en
och annan älg i trädgården. Här har Lasse verkligen skapat sin
egen guldplats intill Kopparsjöns spegelblanka vatten och kan
fullt fokusera på sitt skapande. Vem vet, kanske nästa stora
superhit blir tillverkad här hos oss i Mölltorp, häftigt va?

Even in winter, our nature is adorable. In Karlsborg you can walk by
the shores of Lake Vättern in the beautiful winter light or go crosscountry skiing on the different ski trails around Karlsborg. You can
also skate when the ice has settled on our lakes or on the ice rink
in Hanken. Last but not least, you can also go downhill skiing at our
beautiful ski resort Stenkällegården. Come and discover Karlsborg in
the Winter!
Selbst im Winter ist unsere Natur bezaubernd. In Karlsborg können
Sie im schönen Winterlicht am Ufer des Vätternsees spazieren gehen oder
auf den verschiedenen Skipisten rund um Karlsborg Langlaufen. Wenn
das Eis gefroren ist auf unseren Seen oder auf der Eisbahn in Hanken,
können Sie auch Schlittschuh laufen. Zu guter Letzt können Sie in
unserem wunderschönen Skigebiet Stenkällegården auch Skifahren.
Entdecken Sie Karlsborg im Winter!

Lasses guldplatser i Karlsborg
1 PROMENAD PÅ VANÄS UDDE
– Jag har ju vovve och promenerar ofta vid Karlsborgs
Fästning och Vanäs udde, de underbara stranddynerna,
Vanäs fyr och utsikten mot Vättern, det tycker jag är
fantastiskt både på sommaren och vintern. Där går vi ofta
när vitsipporna och blåsipporna kommer upp!

2 BREVIKENS GOLFKLUBB
– Eftersom jag är en hängiven golfare så måste jag
nämna Brevikens Golfbana som är en väldigt välskött
och fin anläggning med alla dess eldsjälar som arbetar
med enorm frenesi, banorna har blivit fantastiska!

3 ÄVENTYRSTUREN PÅ FÄSTNINGEN
– Barnbarnens favoritställe! Bra produktion med
inledande filmen, det skräckinjagande dånet och att
snabbt rusa ut, det har varit både glädje, skräck och lite
tårar också, konstaterar Lasse, som även vill tipsa om
att besöka den mäktiga Garnisonskyrkan.
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ACCOMMODATION / UNTERKUNFTE

HOTELL, STUGOR, PENSIONAT & VANDRARHEM
HOTELS, COTTAGES & HOSTELS
HOTELS, HÜTTEN, PENSIONATE & JUGENDHERGERGEN

Sätra bruks Herrgård, 0505-210 25, www.satrabruk.se
Tivedens vandrarhem, 070-603 10 75
www.tivedensvandrarhem.com

Björkeberga B & B, Abberud,073-907 35 32

Villa Borgia, 070-214 52 54, www.villaborgia.se

Braxmaviken gård, 0505-420 30, www.braxen.se

Ösjönäs Tivedens aktivitets- och äventyrscentrum
0505-250 22, www.osjonas.se

Brevikens Golf & Hotell, 0505-590 77, www.breviken.se
B & B Tiveden
076-209 09 45, www.marthaochanders.se

CAMPING
Breviks Camping, 0505-311 10, www.brevikscamping.se

Bruksgården Sätra, 0505-211 21, www.bruksgarden.nu

Camping Tiveden, 058-447 40 83, www.campingtiveden.se

Granviks herrgård & stugor, 070-543 36 46, www.granvik.se

Karlsborgs Camping, 0505-120 22,
www.karlsborgscamping.se

Heidis Pensionat, 0505-200 85, www.heidispensionat.se
Hotel Rödesund, 0505-610 10, www.hotellrodesund.se

Strömsnäs naturcamping, 0505-411 90,
www.stromsnascamping.se

Hotell Villa Göta, 0505-414 44,
www.forsvikscafe.com/hotell

Stenkällegårdens camping, 0505-600 15,
www.stenkallegarden.se

Hotell Wettern, 073-535 81 12, www.hotellwettern.com

STÄLLPLATSER

Idas skepparhus, 0505-131 11, www.idasbrygga.se
Kanalhotellet, 0505-121 30, www.kanalhotellet.se
Manes Apartment, 070-321 32 67
Nymans bed & Breakfast, 0505-448 50,
www.nymanscafe.se
Pensionat Tiveden, 058-447 41 42,
www.pensionattiveden.se
Skagagården, 0505-230 38, www.skagagarden.se
STF Vandrarhem Forsvik, 0505-41137,
www.forsviksvandrarhem.se
STF Vandrarhemmet Gula Villan Karlsborg,
0505-446 00, www.karlsborgsvandrarhem.se
STF Vandrarhem Tivedstorp, 0584-47 20 90,
www.tivedstorp.se
Stigmansgården Tiveden, 0505-600 47, www.tiveden.com

MOTORHOME PITCH /

STELLPLATZ

Ställplats CSS, 070-249 46 76, www.seglarna.se
Ställplats Göta kanal Forsvik, 072-224 12 11,
www.5knop.se

GÄSTHAMNAR
GUEST HARBORS /

GÄSTEHÄFEN

CSS Karlsborg, 070-842 54 54, www.seglarna.se
Granviks Hamn, 070-584 90 66, www.kavelbronevent.se
Gästhamn Karlsborg, Göta Kanal, 0505-173 50
www.gotakanal.se
Gästhamn Forsvik, Göta Kanal, 014-120 20 50		
www.5knop.se
Stenbryggans Gästhamnsförening, 070-333 13 15,
070-572 35 45, www.erikssonsskeppshandel.se

Strandpirens Marina, 070-307 20 40,
www.strandpirensmarina.se
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EAT GOOD / GUTES ESSEN
Art-design paviljong
0730-59 95 44, 0709-24 46 36
artdesignpaviljong@gmail.com.se, artdesignpaviljong.se
Brevikens Golf och Hotell
0505-590 75, bokning@breviken.se, www.breviken.se
Brevikens Trädgårdscafé
070-393 91 32, rikard54691@gmail.com
Café Macchiato
0505-303 00, @cafe.macchiato_
Dagas Café i Tiveden
073-500 26 27, info@dagascafe.se		
Forsviks Mat och café
0505-414 44, forsvikscafe@outlook.com
www.forsvikscafe.se
Idas Brygga, Idas bakfick, Utebaren, Idas Café
Skoglunds, Playa del Karlsborg
0505-131 11, info@idasbrygga.se
www.idasbrygga.se
Granviks pub och restaurang
0705-43 36 46, info@granvik.se, www.granvik.se
Evans, 0505-441 06
Kafé Ada
0505-411 37, boende@forsviksvandrarhem.se
www.kafeada.se
Kanalhotellet
0505-121 30, info@kanalhotellet.se
www.kanalhotellet.se
Kanalkiosken
0505-447 15, info@sibylla.se
www.sibylla.se/karlsborg
Karlsborgs Bokcafé
0505-101 54, ugglan@karlsborgsbokhandel.se
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KC & Restaurang Sappören, 0505-309 00
maila@kckf.se
Luripompa, 0584-47 40 15
info@luripompa.se, www.tivedenslanthandel.se
Mölltorpsgrillen, 0505-300 30 		
Nymans café och Schweizeri
073-687 40 59, mats@nymanscafe.se
www.nymanscafe.se
Pizzeria San Remo, 0505-100 34		
Pizzeria Don Tomaso, 0505-441 06		
Pizzeria Maria, 0505-100 18		
Restaurang Kastanjen
0505-45 13 28, rest.kastanjen@fazer.se,
www.forsvarsrestauranger.se
Sanny Thai
0505-444 43, www.sannythai.se
Skagagården, 0505-230 38,
info@skagagarden.se, www.skagagarden.se
Skomakarns, 0505-64 92 55, www.skomakarns.net
Soldathemskonditoriet
0505-45 13 27, karlsborg@soldathem.org
www.soldathem.org
Sätra Bruks Herrgård, 0505-210 25,
herrgarden@satrabruk.se, www.satrabruk.se
Tivedens Mat, 0505-220 66
info@tivedensmat.se, www.tivedensmat.se
Tivedstorp, 0584-47 20 90, martin@tivedstorp.se
www.tivedstorp.se
Tiveds kafferosteri & café, 070-275 90 11
info@tivedskafferosteri.se, www.tivedstorp.se

I
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DO SOMETHING / TU ETWAS
Bio Casablanca: bio
0505-100 28, info@biocasablanca.se
www.biocasablanca.se
Brevikens Golf AB: golf
0505-590 77, kansli@breviken.se, www.breviken.se
Charterfiske: fiskeguider
070-676 29 08, info@charterfiske.se, www.charterfiske.se
Cykelaffären i Karlsborg: cykeluthyrning
0505-101 37, cykelaffaren.karlsborg@tele2.se
Fallskärmsjägarna: guidad tur på DC-3 792
070-996 52 51, rolf.kack@carlsborg.se
www.fallskarmsjagarna.se

Karlsborgs camping: minigolf, uthyrning av cykel,
kanot, roddbåt och trampbåt
0505-120 22, info@karlsborgscamping.se
www.karlsborgscamping.se
Karlsborgs fästning: guidade turer på fästningen
0505-173 50, info@karlsborg.se, www.visitkarlsborg.se
Karlsborgs Fästningsmuseum: museum
0505-45 18 26, info@fastningsmuseet.se
www.fastningsmuseet.se
Karlsborgs padel AB
karlsborgspadel.se, karlsborgspadel@protonmail.com
@karlsborgs_padel på Instagram

Flytande bastu – Visit Karlsborg
0505-173 50, info@karlsborg.se, www.visitkarlsborg.se

Mamo’s fiskecharter: fiskeutflykter och guidning
072-964 89 58, info@mamosfiskecharter.se
www.mamosfiskecharter.se

Fredrik Fredén – predatorspecialist: predatorguide
072-583 84 92, info@predatorguide.se
www.predatorguide.se

Molidens simhall: badhus och idrottshall
0505-172 04, fritid@karlsborg.se

Friluftsfrämjandet i Karlsborg: kanotuthyrning,
kajakuthyrning och kajakturer
0505-444 30, karlsborg@friluftsframjandet.se
www.friluftsframjandet.se/karlsborg
Företagsfiske: erbjuder flugfiske och kräftfiske
070-339 14 24, info@foretagsfiske.se
www.foretagsfiske.se
Go Padel
3 dubbel inomhusbanor, 1 singel. Spa med bubbelbad,
bastu och relaxavdelning. Grindstugevägen.
Granvik Event: höghöjdsbana, kräftfiske,
4-hjulingsafari, femkamp, lerduveskytte,
överlevnadsutbildning, ribbåtsåkning
070-543 36 46, info@granvik.se, www.granvikevent.se
Granviks museum, Granviks byalag 073-803 06 76
Karlsborgs Bibliotek, 0505-170 30

M/Y Modig: båttur över Vättern
0501-514 70, info@gotakanal.net, www.gotakanal.net
Nutidsmuseet i Mölltorp: museum
070-553 06 99, borge@carlsborg.net 		
Skomakarns minigolf, 0505-64 92 55
Sätra bruks Herrgård: bastu och kräftfiske med guide
0505-210 25, herrgarden@satrabruk.se, www.satrabruk.se
Tivedens Guider: guidade turer i Tiveden
070-439 05 25, info@tivedensguider.se
www.tivedensguider.se
Vandra med vargar: vandring i Tiveden
070-342 04 11, wolfwalker@live.se
www.vandramedvargar.se
Ösjönäs: bo, konferera, rida, yoga, paddla,
klättra höghöjdsbana, bada bastu och badtunna
0505-250 22, ridning@osjonas.se, www.osjonas.se
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HITTA HEM
Länkar och
kontaktuppgifter till
hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och mäklare
som förmedlar bostäder
i Karlsborg med
omnejd.

karlsborg.se

/hittahem

Karlsborg erbjuder ett rikt och varierat utbud av boenden
med mängder av guldlägen intill vatten, skog och storslagen
natur. För dig som vill flytta hit är det enkelt att hitta boende
som passar just dig.
Är du intresserad av att utforma ditt boende själv är
någon av våra byggklara villatomter ett givet alternativ.
I centrala Karlsborg finns en mängd fina boendemöjligheter.
Med Bottensjön på ena sidan och Vättern på den andra är det
aldrig långt till vattnet. Men det är faktiskt inte långt till något
annat heller. Med gång- och cykelavstånd till förskolor, skolor,
butiker och annan service är det enkelt att leva i Karlsborg.
Runt centralorten Karlsborg ligger också några riktigt fina
guldkorn som inte bara erbjuder helt fantastiska boendemiljöer
utan också myllrar av aktiviteter. De vi vill nämna särskilt är
Undenäs, Granvik, Forsvik, Mölltorp och Brevik. Var och en
med sin egen unika historia och karaktär.

VI VÄXER OCH UTVECKLAS
Karlsborg utvecklas och behovet av fler bostäder ökar.
Platsens unika läge erbjuder många utvecklingsmöjligheter
för boende i strandnära lägen.
Karlsborgsbostäder – det kommunägda bostadsbolaget – gör
ett antal offensiva satsningar och planerar för flera byggnads

projekt i närtid. Det finns bland annat behov av bostäder som
riktar sig till äldre som vill bo tryggt och bekvämt. Vårt nuvarande
sjönära projekt är därför nybyggnation av seniorboende Solviken.
På Parkenområdet, med ett fantastiskt läge, intill Bottensjön
och mitt i Norra skogens friluftsområde, tar ett nytt bostadsområde form. På området uppförs totalt 48 villor i varierande
storlek och typ.
Äspenäset med unikt läge vid Vätterns strand erbjuder byggklara
villatomter med sjöutsikt. På området finns nära 1 km strand,
båthamn och Vätterns klara rena vatten inpå knuten.
Karlsborg offers a big range of dwellings close to either water or
incredible nature – it’s easy to find a place for living! If you want to build
your own home, we have building plots ready to build on. Karlsborg is
surrounded by several villages with their own unique histories and
qualities; Undenäs, Granvik, Forsvik, Mölltorp and Brevik. Karlsborg is
developing and the need for more housing is increasing. The city’s unique
location offers many opportunities for houses near the beach and water.
Karlsborg bietet eine große Auswahl von Wohnstätten an, in der Nähe
von Wasser oder unglaublicher Natur - es ist einfach, einen Platz zum
Leben zu finden! Wenn Sie Ihr eigenes Haus bauen möchten, stehen Ihnen
Baugrundstücke zur Verfügung. Karlsborg ist von mehreren Dörfern mit
einer einzigartigen Geschichte und Qualität umgeben. So wie; Undenäs,
Granvik, Forsvik, Mölltorp und Brevik. Karlsborg entwickelt sich und der
Bedarf an mehr Wohnraum steigt. Die einzigartige Lage der Stadt bietet
viele Möglichkeiten an für Häuser mit Strand- und Wassernähe.

LEVA OCH BO I KARLSBORG
Välkommen till den lilla kommunen med det storslagna läget intill Vätterns nordvästra strand.
Karlsborg sträcker ut sig mellan de vackra bygderna Undenäs i norr och Brevik i söder.
Däremellan hittar du centrala Karlsborg och de härliga guldkornen Granvik, Forsvik och Mölltorp.
Det fantastiska landskapet, närheten till Tivedens skogar tillsammans med sjöarna
och vattendragen ger Karlsborg en alldeles unik prägel.
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BARNOMSORG OCH SKOLA
Barnomsorg
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Karlsborgs kommun erbjuds förskola till barn i ålder 1–5 år.
Allmän förskola erbjuds alla 3–5-åringar kostnadsfritt
15 timmar/vecka. För barn 6–12 år finns möjlighet till
skolbarnomsorg på fritidshem. Vi erbjuder även öppen
förskola via Familjecentralen.

karlsbo
r

Grundskola
I Karlsborgs kommun finns två skolor för årskurs F-6 samt
en skola för årskurs 7–9. Förutom de kommunala skolorna
finns även en friskola i Forsvik för årskurs F–6.
Strandskolan – årskurs F–6, sjönära läge i centrala Karlsborg.
Carl Johanskolan – årskurs 7–9, centralt i Karlsborg.
Mölltorpskolan – årskurs F–6 i Mölltorp, med nära tillgång
till vackra naturområden.
Forsviks friskola – årskurs F–6 i Forsvik, en friskola
i naturskönt område.

Vi bygger ny skola!
Vi planerar för att bygga en ny skola som ska ersätta
nuvarande Strandskolan, med ett fantastiskt läge
vid Bottensjöns strand. Skolan kommer att ha plats
för 300 barn. karlsborg.se/nyastrandskolan

Gymnasieskola och vuxenutbildning

r
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Karlsborgs gymnasieskola erbjuder individuellt val och
språkintroduktion på hemmaplan. Övriga gymnasieutbildningar erbjuds i samarbete med andra kommuner.
Vuxenutbildning finns för grundläggande och gymnasial
nivå, särvux, SFI och yrkesutbildning.
In Karlsborgs municipality, preschool is offered for children
between 1-5 years. We also offer open preschool at the Family Center.
Otherwise, there are also four primary schools around Karlsborg.
In Karlsborgs Kommune gibt es Vorschulen für Kinder zwischen
1 und 5 Jahren. Wir bieten auch eine offene Vorschule im Family
Center an. Ansonsten gibt es in Karlsborg auch vier Grundschulen.

ARBETE OCH NÄRINGSLIV
Ungefär hälften av alla arbetstillfällen i Karlsborg finns inom
offentlig verksamhet och de största arbetsgivarna är Karlsborgs
kommun och Försvarsmakten. Bortsett från den offentliga
sektorns framträdande roll är Karlsborg en småföretagarkommun. Flertalet företag har under 10 anställda och bedriver
verksamhet inom tjänstesektorn, handel och tillverkning.
Vill du etablera företag i Karlsborg?
Räkna med att få det bästa stödet av oss. I alla led. Här är det
snabba kontakter och korta beslutsvägar.
Har du inte riktigt bestämt dig ännu, men är lite nyfiken
och intresserad? Vi är bara ett telefonsamtal bort. Kom med
i vår gemenskap, bli en av oss som drivs av att bygga ett
ännu bättre Karlsborg! Karlsborgs kommun, 0505-170 00.
Few facts about the current Karlsborg municipality. It was
formed in 1971 and has a very beautiful location. A large part of the
municipality’s land area is of national interest for its nature and cultural
area. If you need to commute between home and work, you can go
easy with public transports to Skövde and on to both Gothenburg
and Stockholm. The largest employers are the Swedish Armed Forces,
Karlsborg Municipality, Nammo, Brodit and GBK Transport.
In Karlsborgs Kommune gibt es Vorschulen für Kinder zwischen
1 und 5 Jahren. Wir bieten auch eine offene Vorschule im Family
Center an. Ansonsten gibt es in Karlsborg auch vier Grundschulen.
Enige Fakten über die aktuelle Kommune Karlsborgs. Die Kommune
wurde 1971 gegründet und hat eine sehr schöne Lage. Ein großer Teil
der Landfläche ist aufgrund ihrer Natur und ihres kulturellen Gebiets
von nationalem Interesse. Wenn Sie zwischen Haus und Arbeit
pendeln müssen, können Sie bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln
nach Skövde und weiter nach Göteborg und Stockholm fahren.
Die größten Arbeitgeber sind die Bundeswehr, Karlsborgs Kommune,
Nammo, Brodit und GBK Transport.
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KORT OM
KARLSBORG
Nuvarande Karlsborgs kommun bildades 1971 genom
en sammanslagning av dåvarande Karlsborg och delar
av Undenäs och Mölltorps kommuner. Karlsborg har
ett mycket vackert läge intill Göta Kanal och Vätterns
strand och en stor del av kommunens landyta är
riksintressant för sin natur och kulturbygd. Behöver du
resa eller pendla mellan hem och arbete finns det
goda kommunikationer till Skövde och vidare till både
Göteborg och Stockholm.

BOENDE
Cirka 7 000 invånare

VANLIGASTE BOENDEFORMEN
Villor 60%
Bostadsrätter 20%
Hyresrätter 10%

RESA OCH PENDLA
Cirka 33 bussavgångar per dag (vardagar)
Cirka 15 bussavgångar per dag (helger)
Cirka 45 minuter

ARBETE OCH NÄRINGSLIV
Cirka 3 100 arbetstillfällen – flest inom
tillverkning, myndigheter, försvaret, vård,
omsorg och utbildning. De största arbetsgivarna
är Försvarsmakten, Nammo, Karlsborgs kommun,
Brodit, GBK Transport
G U L D P L AT S K A R L S B O R G 5 1

FÖRSVARSMAKTEN I KARLSBORG
I Karlsborg finns flera olika delar av Försvarsmakten representerade och totalt
sysselsätter myndigheten här cirka 1300 personer.

LIVREGEMENTETS HUSARER

KARLSBORGS GARNISON

Livregementets husarer, K 3, är den största arbetsgivaren
i Karlsborgs garnison. Det är en stor verksamhet som
innefattar bland annat förband för underrättelseinhämtning,
till exempel fallskärmsförmåga, obemannade flygsystem,
avancerad sjukvård i fält, Försvarsmaktens överlevnadsskola och strid i varierade miljöer samt logistik och stöd.
Det är bland annat uthållighet, hög rörlighet och snabbhet
som kännetecknar förbandet, och de är högt efterfrågade
i både nationella och internationella insatser.

I Karlsborgs garnison finns också annan Försvarsmaktsverksamhet, som till exempel en större regional verkstad som
tar hand om materiel och underhåll för Försvarsmaktens behov.
Andra aktörer på området är bland andra Statens Fastighetsverk,
Fortifikationsverket, Luftfartsverket och Polisen. Skaraborgs
flygflottilj (F7), står för driften av Karlsborgs flygplats som är
en viktig del i garnisonens verksamhet. Inom garnisonen finns
också Försvarets materielverk (FMV) som ansvarar för en
provplats. Här genomför FMV bland annat prov och utvärdering
av vapensystem och ammunition.

VIKTIGT OM SKJUTFÄLT
Runt om i kommunen finns flera skjutfält som Försvarsmakten
använder för olika typer av övningar. För dessa ansvarar
Skaraborgs regemente, P 4. För att undvika olyckor är det
mycket viktigt att du är uppmärksam på eventuella avlysningar
när du rör dig i naturen kring skjutfälten.
The Swedish Armed Forces in Karlsborg employs about 1300
people. The Life Regiment Hussars, K 3, trains units that are fast,
mobile and powerful – and ready for national and international
deployments at short notice. Skaraborg Wing, F 7, is responsible for
the airfield. Also the Swedish Defence Materiel Administration has
several functions located here. Please be aware of the Armed Forces
firing grounds situated in the nature surrounding Karlsborg. In order
to avoid accidents, take notice of information posted at the grounds,
and do not cross the barriers during ongoing exercise. Skaraborg
Regiment, P 4, is responsible for the live fire areas.

Die Bundeswehr in Karlsborg beschäftigt rund 1.300 Mitarbeiter.
Die Husaren des Lebensregiments, K 3, trainieren Einheiten, die schnell,
mobil und leistungsstark sind - um kurzfristig bereit zu sein für nationale
und internationale Einsätze. Achten Sie auf die Trainingsfelder der
Bundeswehr, die es in der Natur um Karlsborg gibt. Um Unfälle zu
vermeiden, achten Sie darauf und lesen Sie die Informationen auf
Schildern. Überschreiten Sie niemals die Grenzen, wenn die Bundeswehr
eine Übung durchführt.

VISSTE DU ATT
Det långa slutvärnet på Karlsborgs Fästning är hem
till cirka 200 rekryter under deras utbildningstid?
Med sina 678 meter är slutvärnet på fästningsområdet en av Europas längsta byggnader?
Det har funnits soldater på området i 200 år?
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KARLSBORGS BRYGGA
VID GÖTA KANAL
Under en naturskön sommarpromenad tar du dig fram på Karlsborgs brygga vid
Göta Kanal samtidigt som Bottensjöns och Vätterns sandstrand ligger alldeles bredvid.
Längs med Karlsborgs brygga har vi samlat aktiviteter-, nöje- och matupplevelser som
förgyller dagen och när det närmar sig kvällen har vi flertalet olika boendealternativ
där ni kan välja att bo i allt från stubbe och camping till hotellrum eller stuga.
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1. Alruna Friskvård 0505-44200, Apoteket Kronans Droghandel 0505-10956, 2. Bilomarin 0505-30600, 3. Colorama i Karlsborg 0505-10152,
4. Coop Karlsborg 010-7415142, 5. Cykelaffären i Karlsborg 0505-10137, 6. CE Träning och Rehab 070-9380088, EM Hud och fransar 0723609508, 7. Evas Butik 0505-10555, Fredéns handelsbod AB 0505-30017, 8. Garn & Ved, Helene Andersson 0705-373099, Ica supermarket
Vätternhallen 0505-17400, 9. Kanalbutiken 5 knop 0706-220340, 10. Karlsborgs Bokhandel AB ”Ugglan” 0505-10154, 11. Karlsborgs
Byggvaror AB ,0505-44144, Karlsborgs Camping 0505-12022, Karlsborgs fästningsmuseum 0505-451826, Visit Karlsborg AB 0505-17350,
12. Landelius kläder för män AB 0505-13014, 13. Mias Kläder & Kosmetik 0505-10516, 14. Nymans Café o Keramik AB 0505-44850, 15. OD
Data och TV 0505-30144, 16. OK Q8 0505-44151, ROL Konsult AB Ronny Olsson 070-5249373, 17. Rum och kök 073-1404914, 18. Rödesund
Blommor 0505-10202, 19. Salong Vacker 070-5887052, 20. Skomakarn´s 0505-649255, SLA 0504-767983.
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