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PÅ UTFLYKT

LUNDSBERG


På anrika Lundsberg, ”Prinsarnas skola” kan man
få gratis guidning varje onsdag i juli klockan 13.00.
Vid Hållsjön är det också mycket vackert att ströva
omkring.

Från Storfors är det drygt en
mil till Lundsberg. Följ skyltar
mot Lungsund, forsätt sedan
ett par kilometer.

Lundsbergs golfbana har nio hål och är öppen för
spel utan förbokning. Öppen självservering med fika.

Lundsbergs skola är en privat internatskola som grundades
1896 och som har ungefär 200 elever. Här går även ett
antal externatelever från orter i närheten.
Skolan brukar ibland kallas ”prinsarnas skola” och här
gick bland andra Prins Sigvard, Prins Bertil, Prins Gustaf
Adolf och Prins Carl Philip. Under kan du bli guidad runt
och titta på skolan, kyrksalen och idrottsanläggningarna,
varje onsdag i juli. I Lundberg ligger också en utmanande
golfbana med nio hål. Här krävs ingen bokning för att spela
utan man kan ”droppa in” för en runda. Banan påbörjades
1993 och stod klar 1996.
ATT GÖRA
l Besök Lundsbergs skola. Guidning på skolan alla
onsdagar i juli kl 13.00. Samling vid entrén. Gratis. Ingen
föranmälan. Du kan också ställa bilen vid skolan och ta en
promenad i den vackra naturen vid Hållsjön. Här finns en
badplats med bryggor.
l Café Strömmis i Lundsberg öppet onsd-sönd kl 14-19.
Här kan du också boka tennisbana eller hyra kanot.
l Besök trädgården Villa Furuvik. En fantastisk trädgård
med stigar, odlingar, trädhus. Öppet 25/7 kl 11-19, samt
efter telefonbokning. Fri entré.
l Besök Lundsbergs golfbana, ta en fika i vacker miljö. Fin
utemiljö med utsikt över sjön och golfbanan.
l Juniorträning på Lundsbergs golfbana under sommaren.
Söndagar klockan 14:00 – 15:30. Både nybörjare och mera
vana är välkomna! Ledare: Joakim Kristoffersson.
l Om du har båt kan du leta upp bastuflotten som ligger
förtöjd i Mossviken och boka tid på en lista i flotten. Den får
användas av allmänheten och man tar med egen ved.
l Vacker grillplats vid Mossviken, åk in vägen före vägen
till golfbanan om du kommer från Lungsund. Parkera vid
vägkanten efter cirka en kilometer och leta rätt på stigen
som går ner till vattnet. Kan vara svår att upptäcka. Ca 200
meter ner till grillplatsen. Här kan man med lite möda också
ta ett dopp från klipporna även om det är stenbotten.
Information:
Golfbanan: 0550-700 07.
Joakim Kristoffersson 070-567 79 02 (kurser).
Lundsbergs skola 0550-74 05 00.

Trädgården Villa Furuvik är öppen 25/7 kl 11-19. Man kan även prova att
boka en annan tid på telefon.

Guided tour, Lundsbergs boarding school
Lundberg’s school is a private boarding school which was founded in
1896. The school is sometimes called the ” princes’ school”. Prince
Sigvard, Prince Bertil, Prince Gustaf Adolf and Prince Carl Philip received
their education here. The school is very scenic and there is a café,
swimming opportunity and tennis courts. Guided tours: Wednesdays
during July at 13.00. Meet at the entrance. Free admission.

Visit Garden Furuvik
Villa Furuvik is a large garden that dates back to 1907. There is a nice park
with many different flowers and a tree house to climb.You will find Villa
Furuvik north of Lundsberg. Follow the signs. The garden is open 28th of
june and 25th of july 11 AM - 7 PM .
It may also be possible to book another appointment in advance.
Information: 0046-73-08 10 272.
Free admission.

Golf course
The golf course at Lundsberg has nine
holes and is situated in very peaceful
surroundings. There is seldom a wait
to get out to play. A cafeteria with
self-service at the golf course is also
avaliable. Info: www.lundsbergsgk.com

