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Historia, friluftsliv och
familjeaktiviteter i Håbo

 



InfraGeoTech AB erbjuder 
tjänster inom mätteknik, 
projektering och projektledning 
med fokus på teknik, kompetens och 
kvalitet.

Kontakta oss på:
info@infrageotech.se • 0171-42 84 60 • www.infrageotech.se

Skokloster – en plats för hela familjen
Skoklosters slott
Skoklosters slott, som uppför-
des 1654–1676, är det största 
privatpalats som någonsin har 
byggts i Sverige. Arkitekturen, 
de intakta interiörerna och de 
utsökta föremålen gör slottet 
till ett av Europas främsta ba-
rockslott. Men det är inte bara 
slottet som är värt ett besök, 
utan hela Skoklosterområdet. 
Här kryllar det av aktiviteter 
för hela familjen!

Slottsparken
Ströva i lindalléer med träd från 
1680-talet eller spela bränn-
boll och lek på de vidsträckta 
gräsytorna. Vik ut picknick-
fi lten under fruktträdgårdens 
äppelträd eller i skuggan av 
de lummiga kastanjerna vid 
Mälarens vatten.
I parken fi ras också natio-
naldagen och varje år hålls det 
tornerspel här. Det arrangeras 
även motorevents och den som 
vill hitta lugnet kan ta ett yoga-
pass i parken. 

Skoklosters kyrka
Skoklosters kyrka är Sve-
riges näst äldsta tegelkyrka 
och byggdes på 1200-talet 
för cisterciensernunnorna. 
Under sommaren fungerar 

den som en öppen sjö- och väg-
kyrka med guide på plats, och 
i Sjövillan intill bryggan ser-
veras kaffe.

Skokloster Hotell & 
Restaurang
Det återinvigda hotellet ligger 
beläget vid Mälaren med ut-
sikt mot Skoklosters slott. Här 
fi nns frisör och massagesalong 
och naturligtvis en förstklas-
sig restaurang. 

Skokloster 4H
I Parkvillan huserar Sko-
kloster 4H-gård där du bland 
annat kan hälsa på höns och 
kaniner eller gå vildmarks-
stigen i skogen bredvid.

Stenhuset
I det ”gamla slottet”, eller 
Stenhuset, ryms till exempel 
turistbyrån. Byggnaden fun-
gerar även som galleri och som 
plats för olika kurser. 

Cykelspår
På Skohalvön fi nns många små 
och större vägar som passar 
mycket bra för en cykeltur. Det 
fi nns cykelkartor  med cykel-
slingor på upp till 24 kilometer 
med intressanta besöksmål ut-
märkta längs vägen.

Hamnen och macken
Åk båt från Stockholm eller 
Uppsala och lägg till i gäst-
hamnen. Macken här är en 
liten retropärla. Nyinvigd i au-
gusti 2010 erbjuder den både 
bensin och livsmedelsaffär, 
liksom är kafé och restaurang.

Skokloster camping
Skokloster camping ligger vack-
ert vid en björkhage med egen 
badstrand, kvällssol över Mäla-
ren och utsikt över Sjöö slott 
från puben och restaurangen. 

Julmarknad och 
aktiviteter på loven
Den första helgen i advent är 
det traditionell julmarknad 
på Skoklosters slott! Slottets 
innergård fylls med mark-
nadsstånd med hantverk, mat 
och godis. Barn och vuxna kan 
pyssla i skaparverkstan och  
hela familjen kan äta julbord 
på hotellet intill.
På höst-, sport- och påskloven 
är slottet öppet för aktiviteter 
med bland annat eldshow i nov-
embermörkret. 
För kontaktuppgifter se reg-
ister sid 6-7.

Denna broschyr är utgiven av Håbo Marknads AB 2018, marknad@habo.se. Omslagsfoto Göran Roxin.



QR-kod

http://www.sko-
klostermacken.se/
evenemang.htm



Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

www.fastighetsbyran.se/balsta

Vintersport i en  
fantastisk miljö
På friluftsområdet Granåsen finns ett belyst 
skidspår med dubbla klassiska spår och ett skate-
spår. Skidklubben ser till att konstsnöanläggning 
och spårdragning startas vid första kallgraderna. 
Ofta är skidspåren lagda i början av december. 
Den 2,1 kilometer långa slingan går i skogsmiljö i  
naturreservatet och är belyst. På helgerna finns ser-
vering och flera skidtävlingar hålls under säsong- 
erna. Inom området finns också lättare spår för 
barnen samt pulkabacke och plats för vinterlek och 
korvgrillning. Det finns även en backe för utförs-
åkning med nya liftar. Här bedriver alpinklubben 
sin verksamhet. 
Granåsen är välbesökt även under vår och sommar 
eftersom det är ett naturreservat. Bland annat an-
ordnar Friluftsfrämjadet olika aktiviteter som tips-
promenad och våffelstuga. 
Se föreningsregistret på vår hemsida, habo.se, för 
att komma i kontakt med föreningarna!



Åbergs Museum
Åbergs Museum i Bålsta är ett 
utflyktsmål för hela familjen. 
En gammal 1800-tals- ladu-
gård har genomgått en stilig 
renovering och är världens 
enda konst-, serie- och leksaks-
museum med egen djungel. 
Här finns en fantastisk sam-
ling av serieinspirerad konst 
och serieoriginal, en av värl-
dens främsta antika Disney-
samlingar och en Trazankoja i 
tre våningar med rutschbana, 
hängbro och Hemliga Arnes 
labb. Restaurangen i muséet 

håller hög kvalitet. Här ser-
veras både dagens lunch och 
fika med hembakat.

Vanderland
Vanderland är det mindre lek-
landet på hemmaplan. Här 
finns 500 kvadratmeter att 
leka, fika och umgås med bar-
nen på. Självklart finns det 
inga viktbestämmelser i lek-
ställningarna, utan här kan 
vuxna leka med barnen. Alla 
kan leka tillsammans i timmar 
utan att tröttna ett enda dugg.

Skokloster 4H-gård
Gården ligger vid Skoklosters 
slott och har ett hus med en 
stalldel för kaniner och höns 
och beteshagar för får. Na-
turen är alltid öppen, så kom 
gärna förbi och testa balans-
banan i skogsdungen och an-
dra uteaktiviteter. Låna kik-
are och spana på fåglar, vila 
i hängmatta, fika och vandra 
vildmarksstig. Här kan man  
också hyra kanoter för en pad-
deltur på Mälaren.

Vill du bli en av oss?
Som en utmanare inom mineralbaserade byggprodukter 
satsar vi på produktutveckling och söker alltid kompetent 
personal som kan komplettera vår organisation.

Vi är ett familjärt företag med stark entreprenörsanda 
och tron på att ingenting är omöjligt.  Vi erbjuder en 
utmanande miljö på ett lönsamt företag och med väldigt 
goda utvecklingsmöjligheter.

Läs mer på 
www.combimix.se

• APOTEK, Bålsta C, 0771-405 405

• FOLKTANDVÅRDEN, Bålsta C, 0171-45 11 30

• HÅBO KOMMUN, Bålsta C, 0171-525 00

• POLIS, Bålsta C, 114 14

• RÄDDNINGSTJÄNST, 0171-62 56 00

• SJ-UPPLYSNING, 0771-75 75 75

• SL-TRAFIKUPPLYSNING, 08-600 10 00

• TAXI BÅLSTA, 0171-500 49

• UL-TRAFIKUPPLYSNING, 0771-14 14 14

• VÅRDCENTRALER,  
Bålstadoktorn 0171-66 71 00, 
Familjeläkarna 0171-62 00 00Se
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Kul aktiviteter för barn!
I Håbo har barnen aldrig tråkigt. Här finns alltid något roligt att göra!



På vår ö bjuder vi in till konferenser med en unik 
historia. Vill du hälsa på under sommaren kan du boka  

vandrarhem. Under hela året erbjuder vi  
Bed & Breakfast. Vi har kurser med hög kvalité, både 

under en helg eller längre tid.

Läs mer om vårt utbud på www.biskopsarno.se
 

Förfrågningar av boende görs till 
Heidi Blom, konferenschef på tel.0171-826 76 

Välkommen till ön med många möjligheter!

Kurs & Konferens
Biskops Arnö

 

Räk- & Tacokryssningar
Mån, tis, ons • 28/5 – 5/9

375:- Per person

För bokning 
www.rederimalarstaden.se • 021 13 51 71

Bålsta | 0171 53770 | handelsbanken.se/balsta 

Aktiviteter
4H-gård Skokloster

 Skokloster 4H • 070-953 35 72
Aktivitetsteamet
www.aktivitetsteamet.se • 08-510 647 00
Ateljé och konsthantverk
www.annachristians.se • 070-753 49 39
Bålsta alpin

 Bålsta alpin • 0704-93 93 45
Bio Borgen
www.eurostar.se • 0171-549 28
Bowl room
www.bowlroom.se • 0171-593 00
Bro park, galoppbana
www.bropark.se • 08-582 470 00
Bro-Bålsta golfklubb
www.bbgk.se• 08-582 413 00
Bålsta frisbeegolfbana
www.balstafrisbee.com
Bålsta simhall med relaxavdelning
www.habo.se/simhall • 0171-526 75
Bålsta skidklubb
www.bålstask.se • 070-601 54 05
Bålsta tennisklubb
www.balstatk.se • 0171-573 64
Curves gym & motion

 Curves Bålsta • 0171-66 76 61

Fitness24seven
www.fi tness24seven.se • 0171-501 11
Lerduveskytte och event
www.skokloster.club • 0155-28 74 00
Minigolf

 Minigolf café/tapas i Bålsta 
070-975 53 55
Puls – upplevelser och äventyr
www.puls.nu • 08-20 32 00
Ridkraft – turridning
www.ridkraft.se • 070-660 61 17
Sats gym & motion
www.sats.se • 010-110 64 35
Vanderland lekland
www.vanderland.se • 076-712 32 91
Varpsund – home of shooting
www.varpsund.se • 0171-14 22 40
Wellness 4 life
www.wellness4life.nu • 0171-552 50
Vikinga- och Håboguide
Ingrid Ljungkvist, 0171-501 02

Muséer
Biskops Arnö
www.biskopsarno.se • 0171-826 70
Fridegårdsmuséet
www.kultur-historia.se • 070-751 48 77
Häggeby skolmuseum
www.häggeby.se • 070-525 06 92

Skoklosters slott
www.skoklostersslott.se • 08-402 30 60
Soldattorp no. 48
www.skoklostergille.se • 076-631 71 97
Åbergs Museum
www.abergsmuseum.se • 08-411 00 40

BO
Aronsborg Hotell & Konferens 
www.aronsborg.se • 08-22 59 59 
Biskops Arnö vandrarhem B&B 
www.biskopsarno.se • 0171-826 89
Brunnsta Gård
www.brunnstagard.se • 0171-523 15
Ekilla vandrarhem 
www.ekillakvarn.se • 0171-62 03 00
Krägga Herrgård & Konferens
www.kragga.se • 0171-532 80
Lastbergets Konferens
www.lastberget.com • 0171-41 77 00
Skokloster Camping
www.skocamp.se • 018-38 61 00
Skokloster Hotell & Restaurang
www.skokloster.se • 0736-88 06 20
Woodstocks Country House B&B / Hostel
www.hyrarumnu.se • 070-775 35 70
Övergrans Jordbruk
www.overgrans-jordbruk.se • 0171-522 22

Örtagården på Biskops Arnö.
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Håbohus AB | Box 24 | 746 21 BÅLSTA
Besöksadress: Mansängstorg 1
Tel: 0171-46 88 00 | Fax: 0171-541 24
habohus@habohus.se | www.habohus.se

Café och 
restaurang
Aronsborg Konferens 
www.aronsborg.se • 08-22 59 59 
Biskops Arnö restaurang 
och sommarcafé
www.biskopsarno.se • 0171-826 70
Bowl Room
www.bowlroom.se • 08-582 470 00
Bro Park krog
www.broparkkrog.se • 08-582 470 00
Bålsta Kök & Bar

 Bålsta Kök & Bar • 0171-500 55
Bålsta Pizzeria & Kebab
www.onlinepizza.se • 0171-564 50
Café Valhall
www.balstacentrum.se • 0171-591 50
Delikompaniet
www.delikompaniet.se • 0171-501 50
Elektra Taverna Bålsta 
www.elektrataverna.com• 0171-516 00 
Espresso House
www.balstacentrum.se • 076-521 93 93 

Kalmarsand Restaurang & Bar
www.kalmarsand.kvartersmenyn.se 
0171-569 90
Konditori Solslätten

 Konditori Solslätten AB 
0171-556 88
Lucky House
www.luckyhousebalsta.se • 0171-552 55
Krägga Café och Lanthandel
www.kraggalanthandel.se • 0723-11 59 00
Krägga Herrgård
www.kragga.se •  0171-532 80
Mae Thai, Bålsta
www.maethai.se • 0171-550 01
Micke & Malins Lunch & Catering 

 Micke & Malins Lunch & Catering
073-852 74 46
Mickes Grill
www.mickesgrill.se •0171-512 95
Pizzeria Mozzarella
www.mozzarellabalsta.se • 0171-503 00
Pizzeria & Grill Infra Park

 Pizzeria & Grill Infra Park  
 0171-574 50

Pizzeria Mamma Mia
www.mammamiabalsta.se • 0171-544 44
Pizzeria Napoli
www.pizzakartan.se • 0171-563 30
Ruzki Sushi
www.sushikartan.se • 0171-561 00
Skokloster Hotell & Restaurang
www.skokloster.se • 0736-88 06 20
Skokloster Macken Restaurang & Café 
www.skoklostermacken.se • 018-38 60 11
Skokloster Slottscafé
www.skoklostersslott.se • 018-56 85 37
Sommarcafé Sjövillan, Skokloster
0171-46 80 20
Tallbo Café, Övergran
www.tallbo.nu • 070-261 52 30
Tapas café & Restaurang

 Minigolf café/tapas i Bålsta 
070-975 53 55
Texas Corner Steakhouse 
www.texascorner.se • 0171-554 03
Winner Garden
www.winnergarden.se • 0171-516 37
Åbergs Museum
www.abergsmuseum.se • 08-411 00 40
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 1 SJUSTASTENEN       , runristning i block
2
 

SKOKLOSTERS SLOTT       , museum, butik, park 

3 SÅNKA   , soldattorp, gästbrygga
4 UPPLANDSLEDEN       , vandringsled

 
5 SANDVIKSÅSEN      , naturreservat

 
6 BISKOPS ARNÖ      ,        historiska byggnader, 

7 HJÄLSTAVIKEN     , naturreservat, fågelliv

 
8 HÄGGEBY     , skol- och bygdemuseum, bildsten 

 
9 RÖLUNDA, gravfält

 
10 VARPSUND , runsten (Ingvarsstenen), hällkista

 11  ÖVERGRAN, Fridegårdsmuseet, Tallbo café
 12  BRUNNSTA, medeltida radby, hällristningar
 13  GRANÅSEN, konstsnöspår, elljusspår, skidbacke
 14  BÅLSTAÅSEN, naturområde
 15  KOMMUNHUSET
 16  ÅBERGS MUSEUM, pop- och seriekonst, servering
 17  VIBY, elljusspår, frisbeegolf, mountainbikeslinga
 18  TORRESTA NATURSTIG, vandringsled

servering, gästbrygga

vandrarhem sommartid

WWW.HABO.SE/TURISM

Karta och sevärdheter


