8+11. Lekplats

Och lekplatser för yngre
Björnlunda-vänner på besök.

9.Ingemars loppis
och blommor

Har botaniserar man bland allehanda ting! Gå på upptäcktsfärd.

9.

Stationsvägen 15.
Tel: 072-32 74 118

10. Theodoras Living
– inredning och te

Theodoras living – en ljuvlig butik
med inredning och stort urval av
olika sorters te. Missa inte
Björnlunda-blandningen. Obligatorisk efter en dag i Björnlunda.
För öppettider se facebook.

10.

Stationsvägen 30. Tel: 0158-206 29
Theodoras Living

12. Dagaborg

Café och luncher. Nytt: låna en
enklare cykel för att ge dig ut på
”ringlinjen ” runt Björnlunda – en
kortare runda (se karta) som tar dig
från Dagaborg på grusvägar mellan
fält och skogar upp till hembygdsgården och ner till Stationsvägens
caféer, matställen och butiker.

13.Hembygdsgården med
STF vandrarhem

En magisk miljö – även för dig som
tror att ”en hembygdsgård ä r en
hembygdsgård”... Promenera (2 km)
eller kör förbi de vackra trähusen
och sväng upp mot magiska
ekbackar, en helt sagolik plats!
Efter att ha ätit och shoppat nere
i Björnlunda blir det här en perfekt
avslutningen på dagen!
Café Lunden har öppet söndagar
i juli 13.00 – 17.00.
www.hembygd.se/bjornlunda
Björnlunda hembygdsförening

11.

12.
Evenemang,
utflyktstips
& öppettider
– juli & augusti –
se facebook:
Stationsvägen i Björnlunda

13.

Valkommen till
Stationsvagen
i Bjornlunda
Ställ bilen och gå på
upptäcktsfärd bland hembakat,
inredning, utställningar och
nygjord glass…

Björnlundaföretagare

i samverkan med Gnesta kommun

1. Wattrangsborg

På vandring längs Stationsvägen…

1900, 1950, 2019…följ med på en tidsresa! Entreprenörerna, byggnaderna,
historierna… Promenad/foto-utställning
utmed Stationsvägen. I Wattrangsborg
(Nr 1) finns utställning, turistinformation, loppis mm. Parkeringsplatser finns
här. För öppettider/aktiviteter se
Stationsvägen i Björnlunda.

3. Daga bangolfklubb – 50-år!

Riktigt fin och välhållen bana. Klubbor
hyr du på plats alternativt, om golfkiosken är stängd, hos Björnlunda Resto.
Stationsvägen 8. Tel: 0158-203 14
Daga BGK

2.

4. Björnlunda Resto

3.

2. Rutans Café

Hos fantastiska Anneli på Rutans Café
är det hembakat i brödboden, läckra
matpajer, sallader, våfflor och mjukglass som gäller. Att kombinera med
en stund på picknickfilten i gröngräset
tillsammans med en god bok. Allt
servat, när vädret tillåter, i den lummiga
trädgården! Servering finns även inomhus. Hembakat att ta med? Håll utkik
efter ”dagens bröd” på facebook Rutans
Café. Där hittar du också öppettider.
Gott och gästvänligt. I år är det boktema hos Rutans Café.

4.
6.

Här serverar glada och energiska
Emma allt från närproducerat svenskt
kött, vegetariska rätter, härlig engelsk
söndagsbrunch och våfflor! Tisdagar är
det motorträff med glänsande motorcyklar och bilar.
Nytt: I år kan du hyra mountainbike
hos Emma för en heldag på härliga
cykelleden Eriksgatan som startar vid
Dagaborg, går vidare till via Björnlunda
Hembygdsgård för att sedan bjuda på
det vackraste av Sörmland!
Obs: cykel förbokas dagen innan.
Stationsvägen 8. Tel: 076-428 54 31
Björnlunda Resto

Stationsvägen 3. Tel: 073 -679 80 26
Rutans Café

5. ICA Jarbells Varuhus

Det här är inte bara ett varuhus – det
är en institution! Gå in och handla det
du behöver – från spik till chark och
leksaker. Och som alltid i Björnlunda
är trevlighetsfaktorn på topp!

7.

12

6. Utomhusgym/
spontanidrottsplats

11

Efter smakupplevelserna vid Stationsvägen en stund på utomhusgymmet?
Eller skaterampen? Du går/kör förbi det
på väg till hembygdsgården.
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7. Sternersborgs choklad
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I sommar fokuserar Sternersborg på
glassen som besökarna vallfärdar
till för att få smaka – italiensk glass
tillverkad på lokal KRAV-mjölk. Nya och
unika smaker varje dag! Är du sugen på
choklad finns ett brett utbud av finaste
sort – men chokladen tar sommarlov.
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Stationsvägen 14. Tel: 0158-200 04
ICA Nära Jarbells
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Stationsvägen 22. Tel: 0158-133 00
Sternersborgs Choklad

