
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Solbacka   200    
Vandrande besökare välkomnas till Solbacka via Brotorp och Herröknanäs vackra 
naturskyddsområde och erbjuder både friluftsaktiviteter och tillgång till gym, padelbanor och 
mycket annat. Under kvällen välkomnas alla till jubileumsfest och ett program fyllt av 
historik, anekdoter och varma tack till Sörmlandsledens ideella krafter. Hela denna helg står 
mat och dryck i centrum på Solbacka, som gör entré i Aptitrundan. I restaurangen bjuds 
sörmländska smaker komponerade av Solbackas nya krögare, Axellent, som länge drivit den 
omtyckta Bruksrestaurangen i Hälleforsnäs. 
Solbackas nyrenoverade hotell erbjuder jubileumspaket, med övernattning, generös frukost 
och personligt medlemskap i Sörmlandsleden för alla som vill fortsätta vandra. 
www.solbackakrog.se   solbacka@axellent.se   tel 076-008 0371.  

1.Stenbutiken   100       500 m från hållplatsen 
Fossilmuseet i Dunker - Forntida spår. 
Med början för 2 800 000 000 år sedan med Stromatoporider och avslut med Mammut 35 000 år 
gammal. Under resans gång kan du beskåda trilobiter, ammoniter och skelettdelar av 
dinosaurier. Vad sägs om fiskar från Brasilien, Mosasaurus från Atlasbergen i Afrika, 
dinosaurieben från Kazakstan, dinosaurieägg från Kina eller tänder från ”monsterhajen” 
Megalodon. Du kan även beskåda våra samlingar av mineraler som gör oss till butiken med 
bredaste sortimentet i Europa. Varför inte handla med dig ett unikt exemplar och få en 
spännande historia på köpet. Allt detta i Stenbutiken i Dunkers Station  tel 0706-802803. Öppet 
hela 27 maj. Övriga dagar, ring och avtala tid som passar. 
Hjärtligt välkomna till Geopedagog Hasse Carlbom. 

 

 

6. Stjärnhovs busstation 

2.Ånhammar   50      
Centrum för Folkfesten med start för en 3 lång (3 km) samt kort (1,5 km) 
vandring, föreläsningar på leden om geologi, fåglar och blommor, lekplatser, 
marknadsplats, tal, korv, fika serverat av Stjärnhovs idrottsförening och 
musik. 

 

 

3.Lagårn i Ullsta   70    
Denna stora dag när Sörmlandsleden firar sitt 50-årsjubileum har vi öppet i lagårn. Vår jurybedömda 
utställning pryder väggar och golv. I år har vi lockat inte mindre än 160 konstnärer som vill delta och 
ställa ut sina alster hos oss. Av dessa duktiga konstnärer har drygt 30 passerat juryns nålsöga och 
kommit med. Detta borgar naturligtvis för att utställningen når en mycket hög kvalitet. Vi sätter en ära 
i att våra besökare ska känna sig mycket välkomna. Med konsten i centrum serverar vi också kaffe 
med tilltugg och därtill en stor veranda med utsikt över vår vackra sjö Misteln. 
Många av våra besökare passar också på att gå vår konstpromenad. Här kan man njuta av ca 30 
konstverk utplacerade efter en stig som slingrar sig fram i vacker Sörmlands- natur. Promenaden är 
öppen varje dag under hela sommaren och har blivit mycket populär. 

 

5. Gryts hembygdsförening   70   
Gryts hembygdsförening grundades 1938 och har idag ca 350 medlemmar. Vi har 
aktiviteter nästan hela året och gården hyrs även ut till privata fester och sammankomster. 
Hembygdsgården ligger ca 2 km från Stjärnhov och var på 1700-talet ett prästänkeboställe. 
På gården finns ett antal hus som skänkts från olika gårdar i socknen. Ett nyare hus med 
kök och toalett finns också.  
www.hembygd.se/gryt 

4. Vägskälet Gryts kyrka 



 

 

 

8. Brotorp       
Vid Brotorp har du gått hälften av Sörmlandsledens specialgjorda 
rundslinga. Här möts du av härliga dofter från grillade vilthamburgare 
gjorda av Sandras vilda kök och våfflor gjorda över eld med grädde och 
sylt. Serverat av Åsa´s smaker från landet tillsammans med kokkaffe. 
Här vid Brotorp ansluter även den nya Solbackaleden. 

 
 

9. Idéfarmen   80      600 m från hållplatsen 
Välkomna att besöka vår skulpturpark ARTfarm!  
Vill du boka en guidad visning, skriv till nina@idefarmen.se.  
Idéfarmen är en gammal mjölkgård omgjord till evenemangsplats, där man 
kan ha en inspirerande konferens, bröllop på sitt vis, gå på utvecklande 
kurser eller varför inte göra ett arrangemang med det som är din passion! 

 

 

10. Malmköpings museispårväg 
Vid hållplatsen i Hosjö kan du vissa turer byta från bussen och i stället åka 
med spårvägen in till Malmköping eller tvärtom. 

 11. Malmköpings gammaldags marknad 
Mellan 9-17 pågår den årliga gammaldags marknaden i Malmköping. En 
marknad med historiska anor. Stånd med försäljning varvas med varieté och 
musik 

 

Malmköpings bad & camping  
Ta en tur med dubbeldäckaren (gratis) från 
busstationen till campingen som firar 60 år med 
extra kul för barnen. Här finns även Sörmlands 
bästa badplats.  


