Folkets park
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Turinge Ost & Vin
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Mångfaldens Hus

Turinge Ost & Vin är en delikatessbutik
med välsorterad ost- och charkdisk.
I bistron serveras en omsorgsfullt lagad
lunch och på lördagar en populär brunch.
Här arrangeras även regelbundet ostoch dryckesprovningar. Se hemsida
för aktuella event.

Nykvarns Folkets parks historia går till
baka till 1918, då den första dansbanan
byggdes. När parken är öppen kan du
spela minigolf, boule eller ta en fika i
kaféet. Sommartid anordnas aktiviteter 
för både barn och vuxna.
Gammeltorpsvägen 7, Nykvarn
ÅÅ nykvarn.se/folketspark

I den gamla slöjdskolan från 1835 finns
Mångfaldens Hus, butiken med inredning,
konst och möbler. Här hittar du även ett
mysigt kafé och en handelsträdgård.
Högst upp i tegelhuset ligger modebutiken Maria&Du.
08-552 405 05
ÅÅ mangfaldenshus.se
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¨¨

¨¨
ÅÅ

The people’s Park in Nykvarn dates back
to the year 1918. In the summer you will
find a variety of events and activities to
do here. You can also play miniature
golf, boule, or have a coffee in the café.
We celebrate Sweden’s National Day,
June 6th here with Swedish artists, a
tivoli and other festivities.

Taxinge slott
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Upplev norra Europas största kakbord
med allt från smörgåsar till delikata tårtor.
Här hittar du utmärkta förutsättningar
för en lyckad dagsutflykt eller konferens.
Passa på att shoppa loss i butikerna
och hälsa på gårdens smådjur.
¨¨
ÅÅ

0159-701 14
taxingeslott.se

– direkt i mobilen!

The old craftschool from 1835 is today
home of a popular shop called Mång
faldens Hus. Here you will find a variety
of items such as interior and exterior
decorating, gifts, old and new furniture,
art and confectionery. A cosy café and
deli is located right next to the shop,
serving coffee and lunch.

Turinge cheese & wine is not only a
deli store with a well-stocked selection
of cheeses. The bistro serves a wonderful lunch and on Saturdays a popular
brunch that you will definitely enjoy.
Different cheese and beverage tastings
are also arranged here. See website
for current events.

Rida

UPPLEV EXPERIENCE

För den naturintresserade bjuder
Nykvarns vackra sörmländska landskap
på ett rikt och omväxlande friluftsliv.
Upplev gamla trollska barrnaturskogar
i Jägarskogens naturreservat eller spår
från järnåldern längs Turingeleden.
Varför inte vandra en bit på Sörmlands
leden eller hela sträckan mellan
Nykvarn och Gnesta?

Upplev Nykvarns vackra sörmländska
landskap från hästryggen. Ridanlägg
ningarna erbjuder turridning, läger
och andra roliga aktiviteter med
hästen i fokus.

2018–2019

ÅÅ

nykvarn.se/vandra

Nykvarn’s beautiful landscape offers
rich and varied opportunities for outdoors
activities. Explore our trails and nature
by going on a hike.

I Turinge-Taxinge församling finns tre
kyrkor. Turinge kyrkas äldsta delar är
från 1100-talet och bland sevärdheterna
hör det gravkor som Erik Dahlberg ritade
på 1600-talet. Taxinge kyrka är en
vacker kyrkobyggnad i 1800-talsgotik.
I Nykvarnskyrkan som uppfördes på
70-talet finner ni Kafé Änglagott.

Sommaren lockar med fina bad i någon
av våra sjöar eller vid Mälarens sandstränder. I Nykvarn hittar du Hökmossbadet, Lövnäsbadet, Taxingebadet och
Sundsviksbadet. Mer information om
våra badplatser hittar du på vår
hemsida och i appen.

Nykvarn erbjuder
något för alla smaker
– året runt!

08-554 909 20
ÅÅ svenskakyrkan.se/turinge-taxinge

Nykvarn offer a multiplicity of activities,
all year round! We hope this brochure will
give you inspiration for your visit here.
Please visit our website or the Tourist
Information Center for more information
on what to do and see during your stay
with us. Welcome to Nykvarn!

Med hjälp av den här besöksguiden
hoppas vi ge dig som besökare
inspiration inför din vistelse hos oss.

There are three churches in Nykvarn.
For more information about activities
and current events, please contact the
Turinge-Taxinge parish.

På vår hemsida och i vår app hittar du

information om alla våra besöksmål
och aktuella evenemang.

Nykvarns Turistbyrå
Centrumvägen 26, Nykvarn
¨¨ 08-555 010 00
ÅÅ upplevnykvarn.se
00

Museum

Vidbynäs Golf

På hembygdsgården Smedsbygget får
du lära dig mer om Nykvarns historia.
Här sker olika arrangemang året runt som
öppet hus, spelmansstämma och loppis.

Vidbynäs och Kallfors ger dig Golf
South Sthlm – två golfklubbar i ett och
samma medlemskap. Vidbynäs Golf
har två 18-hålsbanor, South Course
och North Course. Banorna är ritade
av den amerikanska golfarkitekten
Brian Curley. Här finns även golfshop,
restaurangen Vidbynäs kök & bar samt
relaxavdelning. Se hemsidan för aktuella
paketerbjudanden.

91:an Karlssons museum tar er in i
serietecknaren Rudolf Petterssons värld.
För den yngre generationen är Dock
morans museum ett spännande besökmål
med över tusen dockor och flera trevliga
djur som bor på gården.

¨¨
ÅÅ

upplevnykvarn.se

If you wish to know more about museums
in Nykvarn, please visit our website or
contact the Tourist Information Center.

ÅÅ

08-551 700 00
vidbynasgolf.se

For golf enthusiasts, Vidbynäs Golf Club
in Nykvarn has two popular 18-hole
courses designed by the renowned
American golf architect Brian Curley.
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Basta Basjkir
08-552 414 08
ÅÅ bastabasjkir.se
¨¨

Stora Bysta Gård
070-491 27 70
ÅÅ mustangacademy.info
¨¨

Bada

Varmt välkommen till Nykvarn!

Upplev Nykvarn

08-558 073 60
turingeostochvin.se

Vandra

Kyrkor

¨¨

Experience Taxinge Castle and its
beautiful surroundings. Taxinge Castle,
also called the Cake Castle, holds a
famous café with Northern Europe’s
largest cookie and cake table with about
60 different varieties, all homemade.
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ÅÅ

NYKVARN
4
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If you want to go horseback riding or
maybe even try on a western adventure
– Nykvarn is the right place to visit. Our
stables customize their activities for you.

Besöksgui
de
Visitors gui
de

Lådbilslandet

Låt barnen upptäcka det populära Lådbilslandet. Välj mellan bil, buss, eller varför
inte en stor långtradare med släp! Här
finns även motocrossbana, karusell, hoppborg, och äventyrsbana med mera. Kafé
med servering finns. På Lådbilslandet
arrangeras All American Day i augusti.

nykvarn.se/bada

¨¨
ÅÅ

In the summer, our lakes and sandy
beaches of Lake Mälaren offer great
swimming. Find our public beaches on
the map that is located on the other
side of this guide.

Ladda ner
vår app och låt
äventyret börja!

Larssons lada
I Larssons lada finner du en unik butik
med mode och inredning samt ett mysigt
kafé i lantlig stil. Här anordnas olika
aktiviteter under året så som Soppa på
musik och yogakurser.
¨¨
ÅÅ

070-658 74 20
larssonslada.se
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070-586 64 31
ladbilslandet.nykvarn.com

Let the kids experience the Cartie Country
and drive cars with real engines in a built
miniature city. You will also find a playground, carousel, mini-train, farmland,
café and so much more at the Cartie
Country in Nykvarn.

Lilla rundturen

10

Roliga färdmedel, spännande slott och
ljuvliga kakor. Upplev sommarstaden
Mariefred, Gripsholms slott och Taxinge
slott på en och samma dag. Med ångans
hjälp färdas du mellan de två slotten,
på land och till sjöss.
Museijärnvägen 0159-210 00
S/S Mariefred 08-669 88 50
ÅÅ oslj.nu, mariefred.info
¨¨
¨¨

Larssons lada may appear as a
typical Swedish red barn on the
outside but on the inside it holds a
unique shop with interior design and
fashion. Enjoy a coffee in the cozy
country-influenced café.
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In the summer you have the opportunity
to experience a more historical way to
travel in Nykvarn, by steam train and
steamboat between the two castles in
Taxinge and Mariefred.

Bo & konferera
2. Turinge Hotell
Nyöppnat hotell i Nykvarn.
� Gamla Strängnäsvägen 335, Turinge
� 08-14 22 14
� turingehotel.se

2. Turingestugan
Pensionat i miniformat.
� Gamla Strängnäsvägen 337, Turinge
� 076-435 35 01
� turingestugan.se

139
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14
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Äta & fika

Shoppa
21

1. Goggos Restaurang & Pizzeria
�
�

Nykvarns Centrum
08-552 404 04

1. Kafé Änglagott
Nykvarnskyrkan, Nykvarns Centrum
� 08-554 909 30
� anglagott.se
�

1. New Mill Grill
�
�

Nykvarns Centrum
08-546 113 77

1. Restaurang Terrassen
Gammeltorpsvägen 3, Nykvarn
� 08-552 454 90
�
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8. Vidbynäs Gård
Vidbynäs, Turinge
08-554 907 00
� vidbynasgard.se
�

Sätra gård

18

�

8. Vidbynäs kök & bar
13

3

23

11. Alla Tiders Matlagare

Nykvarns Centrum
� 08-559 362 25

00

2. Turinge Ost & Vin
Gamla Strängnäsvägen 335, Turinge
� 08-558 073 60
� turingeostochvin.se
�

Skälbyvägen 3, Nykvarn
¨¨ 070-646 11 20
ÅÅ burgerking.se

13. Elviras Kök & Kafé
Gamla Strängnäsvägen 342, Turinge
� 073-950 06 44
�

3. Mångfaldens Café & Deli

14. Taxinge Krog

Gamla Strängnäsvägen 341, Turinge
� 08-552 405 02
� mangfaldenshus.se

�

�

6. Taxinge Slottscafé
Näsby 52, Taxinge slott
� 0159-701 14
� taxingeslott.se
�

Näsby handel, Taxinge
� 0159-700 17
� taxingekrog.se

Vackert beläget vid sjön Turingen.
� Vidbynäs, Turinge
� 08-554 907 00
� vidbynasgard.se

Allt från mode till presentartiklar.
� Nykvarns Centrum
� 08-552 472 00

Galleri Stenlander, Taxinge Keramik,
Taxinge slottsbod och glasscafé samt
butiken och ateljén House of LÅ.
� Näsby 52, Taxinge slott
� 0159-701 14
� taxingeslott.se

Natur & fritid

1

6.

16. Bommersvik Konferens
Naturskönt och fridfullt intill sjön Yngern.
� Bommersvik, Järna
� 08-552 410 00
� bommersvik.se

12
11

13:2
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12. Burger King

141

7

�

�

140

2

Skäggetorp, Taxinge
� 070-658 74 20
� larssonslada.se
�

1. Sushi & Thai

6. Taxinge slotts flyglar

Vackert beläget vid Yngerns strand.
� Sätravik, Nykvarn
� 08-522 086 22
� bjorkgardensvandrarhem.se
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9. Larssons lada

Bruksgatan 1, Alcro-Beckers
08-552 407 39
� allatidersmatlagare.se

1. Closet & House

15. Björkgårdens Vandrarhem

Vidbynäs, Turinge
� 08-546 020 60
� vidbynaskok.se
�

�

8. Vidbynäs Gård

1. Jober Sport Nykvarn
Nykvarns lokala sportbutik.
� Nykvarns Centrum
� 08-552 455 25

3. Maria&Du
Modebutik på andra våningen i
Mångaldens Hus.
� Gamla Strängnäsvägen 341, Turinge
� 070-540 16 46
� mariaochdu.se

3. Mångfaldens Hus

Taxingebadet

19. Hökmossbadet

Allt från inredning till handelsträdgård.
� Gamla Strängnäsvägen 341, Turinge
� 08-552 405 05
� mangfaldenshus.se

20. Lövnäsbadet

6. House of LÅ

Turingeleden

17

21. Sundsviksbadet

15

22. Jägarskogens naturreservat
23. Oxvreten

4

5
20

13

2)

Sörmlandsleden

16

Turistväg
Täljeleden
13:1

Inredning, presenter och souvenirer.
� Näsby 52, Stallet Taxinge slott
� 0159-230 50
� vavknuten.se

8. Fattigstugan
Retro, kuriosa och återbruk.
� Intill Turinge kyrka
� 070-994 75 79
� tusenfin.se

2$

19

8.

6. Vävknuten i Taxinge

Svensk design och hantverk.
� Näsby 52, Taxinge slott
� houseofla.se

6. Leva Ut
Kläder för alla väder, året runt.
� Näsby 52, Stallet Taxinge slott
� 08-552 452 08

9. Larssons lada
Inredning och mode.
Skäggetorp, Taxinge
¨¨ 070-658 74 20
ÅÅ larssonslada.se
00

12. DollarStore Nykvarn
Skälbyvägen 5, Nykvarn
075-247 01 64
ÅÅ dollarstore.se
00
¨¨

17. Butik Many Things
Mode, smycken, inredning med mera.
� Torsättra 1, Nykvarn
� 08-552 410 20

18. Möbelkvalitén
Möbler, heminredning och snickeri.
� Gamla Strängnäsvägen 500, Taxinge
� 0159-701 95
� mobelkvaliten.se

