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019-21 62 20, 019-21 10 00, orebro.se/karlslund, karlslund@orebro.se.

 För mer information
Diedens allé, 703 45 Örebro.

 Besöksadress

Bokning: karlslund@orebro, 019-21 62 20.

 Guidad visning

Fri entré till Trädgården.
Tekniska kvarnen: entréavgift 70 kr från 5 år. 50 % rabatt med kulturarvskort.

 Priser

Trädgården är alltid öppen.
Läs mer på vår webbsida, orebro.se/karlslund.

 Öppettider

Information
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KARLSLUND

2. GLASBLÅSARE ANNA HÖGGREN. Butik med formgivare och
glasblåsare Annas alster.

30. NÄRKE I TRADITIONELLA KULÖRER. Färg och byggnadsvårdsutställning. Drivs av Ovolin färgfabrik och byggnadsvård.

21. BORRARBACKEN. Kurser och event med berättande, musik, konst
och skrivande.

33. KARLSLUNDS KRAFTSTATION. Från 1897, en av de äldsta
kraftstationerna i Sverige. Kontaktperson: Gunnar Lundvall 070-388 75 80.

5. ATELJÉ DRAGOMIR RAJKOVIC. Konstnärsateljé.

7. ATELJÉ BJÖRN BRUSEWITZ. Konstnärsateljé, även försäljning.

1. ANCKARSVÄRDS MAGASIN. Informationscenter för kulturreservatet. Permanent utställning om Karlslund samt sommarutställning.
Drivs av Örebro kommun.

BUTIKER, ATELJÉER OCH HANTVERKARE

MUSEER, UTSTÄLLNINGAR OCH INFORMATION

29. ORNITOLOGISKA KLUBBEN. Utställningen ”Fåglar inpå
knuten”. Drivs av Ornitologiska klubben.
37. STATARMUSEET. Ett statarhem i Karlslund från 1930-talet.
Drivs av Örebro kommun.
32. TEKNISKA KVARNEN. Tekniskt museum fyllt av tekniska
klurigheter och stor modelljärnväg. Drivs av Örebro kommun.

CAFÉER
8. KARLSLUNDS HERRGÅRDS HUVUDBYGGNAD. Sommarcafé och
året runt bröllopsfester, familjemiddagar och konferensverksamhet.

3. LINAS SMIDESVERKSTAD OCH SKULPTURJÄRNVERKET
Konstsmide med tonvikt på beställningsarbeten och platsspecifik konst.
Varmsmideskurser och företagsevent.
31. OVOLIN FÄRGFABRIK OCH BYGGNADSVÅRD. Byggnadsvårdsbutik med färg, tillverkning av äggoljetempera, byggnadsvård och
inredning. Utställning och glassförsäljning.
34. ROJAN PRODUKTER. Butik med designade kläder i lin, väskor och
västar i skinn, smycken och handarbeten i glas och trä.
3. SJÖSTRANDS SNICKERI, BÅT OCH BYGG. Tillverkning av
möbler/växtstöd för trädgård. Viss tillverkning av ekor samt reparationer.
32. TEKNISKA KVARNEN. Tekniskt museum fyllt av tekniska
klurigheter och stor modelljärnväg. Drivs av Örebro kommun.

22. KARLSLUNDS HEMBYGDSFÖRENING. Arrangerar flera
evenemang året om i Karlslund.

31. OVOLIN FÄRGFABRIK OCH BYGGNADSVÅRD. Café med
glassförsäljning.

VERKSAMMA FÖRENINGAR

22. LÅNGKATEKESEN. Karlslunds hembygdsförenings hembygdsgård
där servering av kaffe och våffla erbjuds sommartid vid olika
evenemang.

34. ROJAN PRODUKTER. Trädgårdscafé med hembakta bullar och
glassförsäljning.
32. TEKNISKA KVARNEN. Café med glassförsäljning.
4. ÖREBRO FÄLTRITTKLUBB. Café med enklare maträtter.
Siffrorna
hänvisar till
kartan på
baksidan

Mer info om alla verksamheter:
orebro.se/karlslund eller 019-21 62 20.

9. KARLSLUNDS ODLARFÖRENING. Uthyrda kolonilotter i
köksträdgården.
29. ORNITOLOGISKA KLUBBEN. Arbetar för fågelskydd, naturvård
och miljöskydd. Här visas utställningen ”Fåglar inpå knuten”.
36. ÖREBRO BIODLARFÖRENING. Närproducerad honung och
bokning av studiebesök.
4. ÖREBRO FÄLTRITTKLUBB. En av Sveriges största ridskolor med
över 65 hästar och ponnyer.

Runt Karlslunds herrgårdsbyggnad ﬁnns anlagda parkmiljöer från
olika epoker.

Miljöerna längst med Svartån har ett rikt växt- och djurliv och är
dessutom rika på upplevelser.

Börja gärna ditt besök i Ankarsvärds magasin, där du kan få veta
mer om kulturreservatet.

Parkpromenaden är en slinga på cirka 2 km
med informationsskyltar som berättar om
platserna du passerar.

Badplats

Parkering

Toalett

Grillplats

Rastplats

Reservatsgräns

Parkpromenaden

Här är du
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Åbyparken
Hundlekplats
Åby gård
Hästhagen
Strömsborg
Jägarbacken
Karlsnäs
Borrarbacken
Långkatekesen
Ruin av gevärsfaktori
Kvarnmästargården
Fallen
Snavlunda
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orebro.se/karlslund • 019-21 10 00
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Ordningsföreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken

Undantag från reservatsföreskrifterna:
• Fast anordningar ex. orienteringskontroller eller snitslade spår kan anordnas
efter samråd med förvaltaren av kulturreservatet.
• Vid större arrangemang kan tillstånd ges från förvaltaren av kulturreservatet
för tillfällig parkering och uppställning.
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F.d. Karlslunds station
F.d. stramitfabrik
Krogstugan
Gamla kvarnen
Tegelmagasinet
Tekniska kvarnen
Karlslunds kraftstation
F.d. ﬁskodlingsanstalt
Rävängen
F.d. telegrafstation
Mejeriet
Ridbana
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Inom reservatet är det förbjudet att:
1. Förstöra eller skada fast natur-, kulturföremål eller kulturlämning.
2. Medvetet skada växt- och djurliv (t.ex. gräva upp växter).
3. Göra upp eld annat än på anvisad plats.
4. Ställa upp husvagn utan tillstånd från förvaltaren av kulturreservatet.
5. Framföra motorfordon annat än på anvisade vägar (undantag för personer med
funktionsvariation).
6. Parkera annat än på anvisad plats.
7. Rida annat än på anvisade stigar/vägar/områden.
8. Sätta upp skylt eller liknande anordning annat än tillfälligt.

Anckarsvärds magasin
Blomsterhuset
Smedja
Ridhus
Slöjdstugan
Manegen
Norra ﬂygeln
Herrgårdens huvudbyggnad
Köksträdgården
Kolonilotter
Barnens trädgård
Engelska parken
Rosta gärde
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Reservatet bildades år 2010, är 160,7 hektar stort
och förvaltas av Örebro kommun.
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Industrihistoria och innovation
Det ﬁnns många spår från tidigare verksamheter och människor, från
vikingatida till nutid. Svartåns vattenﬂöde och forsar har sedan medeltiden
utnyttjats för att utvinna vattenkraft, för att driva kvarnar, hyttor och
hamrar. Under 1600 och 1700-talet fanns ett gevärsfaktori nära den
nuvarande kvarnfallsbron. Industrilarmet har försvunnit men än ﬁnns
arbetarnas torp och bostäder kvar. Herrgården har sitt ursprung i en
kungsladugård som försåg slottet i Örebro med livsmedel. Gården
utvecklades till ett mönsterjordbruk under 1800- och 1900-talen med
moderna brukningsformer och med många av tidens tekniska innovationer.
På Karlslund fanns landets första privatägda kraftstation. Här tändes en av
de första glödlamporna i Sverige och i trädgården experimenterade man
med elektrisk uppvärmda drivbänkar redan på 1920-talet. Än idag kan
du känna historiens vingslag och uppleva lugnet längs Svartåns rinnande
vatten.

Öppna visningsträdgårdar i parken nedanför Herrgården.

Tekniska kvarnen med sina interaktiva utställningar och
experiment är ett besöksmål för hela familjen.
Hästhagen är en plats för sport och lek med badplats,
bangolf, kanotuthyrning, discgolfbana och andra aktiviteter.

I området ﬁnns promenadvägar, cykelvägar och ridstigar liksom rastplatser
och grillplatser. Här ﬁnns även ateljéer och föreningsverksamhet samt en
stor ridverksamhet. Börja gärna ditt besök i Ankarsvärds magasin, där
ﬁnns ett informationscenter med utställningar. I herrgårdens trädgård ﬁnns
både blommande rabatter, köksträdgård och Barnens trädgård med plats
för lek.

Karlslund är sedan 2010 ett kommunalt kulturreservat som
skapats för att bevara och vårda ett kulturpräglat landskap
i stadens närhet. I Karlslund kan du ströva i Svartåns närhet
och uppleva en herrgårdsmiljö som är rik på kulturhistoria
och varierad natur. Här ﬁnns butiker, hantverksstäder,
caféer och utställningar. Under hela året arrangeras ﬂera
publika evenemang.
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Välkommen till Karlslund
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Welcome to Karlslund
For other languaes use orebro.se/karslund and translate
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Herrgård med trädgård

KARLSLUND

Ordered in accordance with Chapter 7, Paragraph 30 of the Environmental Code

Exemptions from the reserve regulations:
• Fixed facilities, such as orientation checkpoints or marked trails, may be arranged after
consultation with the manager of the Cultural Heritage Reserve.
• For larger events, the manager of the Cultural Heritage Reserve may issue permits
for temporary parking and storage.

Within the reserve it is prohibited to:
1. Destroy or damage any natural or cultural features.
2. Knowingly damage plants or animal life (for example, by digging up plants).
3. Light a ﬁre, except in designated places.
4. Park a caravan without permission from the administrator of the culture reserve.
5. To drive a motor vehicle (with the exception of people with mobility impairments).
6. Park anywhere other than at designated locations.
7. Ride on horseback other than at designated trails/roads/areas.
8. Put up signs or anything similar, other than temporarily.

The Karlslund Cultural Heritage Reserve was created to preserve and protect
a valuable landscape, shaped by our cultural heritage, near the city. Here at
Karlslund, you can experience both an historic setting steeped in tradition and
areas of great natural beauty to ramble in. Several events open to the public
of various kinds are arranged in the area during both the summer and winter
seasons.
Every element necessary to create a charming atmosphere is here: a wellpreserved country estate, beautiful parks and gardens, a fascinating cultural
history, interesting architecture, a vibrant industrial history – and peace.
There was a royal farm here in the 16th century, which supplied food to the
palace in Örebro. Mills and hammers were built alongside the rapids. The area
was once home to many crofts and workers’ houses and some still stand. You can
see traces of Karlslund’s era as a model farm in the 18th and 19th centuries in
the open landscape in and surrounding the Cultural Heritage Reserve.
There is an exhibition at the Ankarsvärd warehouse where you can learn more
about the area.
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