
BRUKSLEDEN

Livsmedelsbutik Busstation

Hundar är välkomnaKostnadsfri aktivitet

Vill du ha fler tips  

på aktiviteter i 

närområdet, besök  

visitvasteras.se!
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Upplev Skultuna  
– massor av tips på aktiviteter
1 Skultunabadet

Familjevänligt bad med stora 
gräsytor. Här finns fyra bassänger, 
hopptorn, beachvolley, minigolf, 
lekpark och café. Badet har öppet 
under sommarlovet. Entré 20 kr. 
Utanför finns ett hundbad.

2 Padelbana

Boka tid för padel på matchi.com, 
vuxna 200 kr, ungdom 60 kr (om 
du är medlem på fritidsgården).

3 Utegym

Skultunas nyaste utegym med 
moderna maskiner. På maskinerna 
finns QR-koder med länkar till 
instruktionsfilmer. 

4 Parkourbana

Klättra på hinder och träna 
rörelse. Hur skoj som helst!

5 Motionsspår

Upplysta, fina motionsspår för 
löpning och vandring eller skidor 
på vintern.

6 Mountainbikespår

Ta med din cykel för en 
fartfylld naturupplevelse i olika 
svårighetsgrader.

7 Hälsospåret

En slinga för promenad eller 
löpning där du kan testa din 
kondition. Instruktioner på plats.

8 Trollstigen

Försök hitta alla målade stentroll! 
De kan finnas både högt, lågt och 
lite gömda.

9 Utegym 

Utegym med maskiner för rörelse.

10 Tennisbana

Här kan du spela tennis gratis. 

11 Sågdammen

Ett fantastiskt naturområde 
för vandring, cykling och 
fågelskådning.

12 Brygga 

Vid flytbryggan i Svartån kan du 
fiska, bada och grilla.

13 Norrängs källa

Ett populärt utflyktsmål för 
picknick eller vandring. I skogen 
intill finns Kampberget, med en 
ruin av en fornborg. På hösten 
kan du plocka svamp eller bär.

14 Entré Bruksleden

Här börjar en etapp av 
Bruksleden. Du vandrar över 
Norrängs blomsteräng och 
genom fina skogar innan du når 
etappmålet vid Toftsjön.

15 Hundrastgård

Här kan du släppa hunden fri.

16 Tammska parken

Gå nerför Brännugnsbacken för 
naturupplevelser, kulturminnen, 
rastplatser och promenadstigar. 
Här finns också en park med 
rhododendron som blommar 
fantastiskt i början av sommaren.

17 Skultuna Brukshotell

Hotell med anor från 1607.

18 Skultuna Messingsbruk

Ett av Sveriges populäraste 
turistmål med museum, butiker 
och bistro. På samma plats sedan 
1607 men fortfarande modernt! 

19 Utegym i trä

Utegym i trä, Bruksparken. Här 
finns också bollplank och lekplats.

20 Fotbollsgolf,  
basket, gagaboll

Spela basket och fotbollsgolf 
–  eller varför inte gagaboll i vår 
specialbyggda rink! På vintern 
kan du åka skridskor här. 

21 Skateboard,  
basket och lek 

Lekplats, skateboardramper samt 
en plan för basket och andra 
aktiviteter.

22 Ishall,  
Kvarnbackahallen

På vintern kan du åka skridskor 
här. Ibland har vi skridskodisco 
eller andra roligheter.

23 Skultuna 
fritidsbibliotek

Saknar du padel-racket, fotboll 
eller frisbee? Här kan du låna 
sport- och fritidsutrustning i upp 
till 14 dagar.

24 Fotbollsplaner, 
idrottsplats, 
Kvarnbackavallen

Vem vill inte spela fotboll eller 
springa omkring på gräs- och 
konstgräsplaner?


