Cykelslinga
I och omkring Hallsbergs tätort

Välkommen på en cykeltur i och runt Hallsberg!
Spendera en förmiddag på cykel och upptäck Hallsberg på ett nytt sätt!
I foldern hittar du en karta över slingan med olika sevärdheter utmärkta och flera
möjligheter att stanna för en rast eller fikapaus. Det går också alldeles utmärkt att
dela upp slingan och ta delen norr om järnvägen en dag och södra delen en annan dag.
Turen är ca 1,3 mil.

1.

Stationshuset

Det vackra stationshuset i tegel uppfördes 1886 av arkitekten
Adolf Wilhelm Edelsvärd, chefsarkitekt för Statens Järnvägar under
åren 1855-1895. Edelswärd ritade de flesta stationshus i Sverige från
den här perioden och byggde även de två tegelbyggnaderna till vänster om stationshuset. Hallsbergs järnvägsstation är skyddad som
byggnadsminne.

5.

Bredvid hembygdsgården hittar du denna staty av en hind med kid
skapad av skulptören Arvid Knöppel. Knöppel är mest känd för sina
statyer av vilda djur som finns placerade på många platser i Sverige.

6.
2.

Pylonbron (gång- och cykelbro över järnvägsområdet)

1983 startade man det s.k. Cityprojektet i Hallsberg för att samordna
ett större antal byggnadsprojekt i centrumområdet. Stationsområdet
var ett område som bl.a. resulterade i denna bro som var en del i
projektet. Bron byggdes i ett samarbete mellan SJ, kommunen, banverket och länstrafiken T-Län AB. Bron invigdes i november 1993.

Formtyngd

Skulpturen Formtyngd är skapad av konstnären Folke Truedsson
(1913-1989). Stilen är tidstypisk för hans konstnärsstil under 1960-talet med förgyllning av det grova materialet och lek med balans. Skulpturen placerades vid Nytorget 1967.

4.

Hallsbergs Hembygdsgård

Hallsbergs Hembygdsgård är den gamla gården Stocksätter. En del av
byggnaderna är ursprungliga såsom huvudbyggnaden och logen som
är byggda 1815 respektive mitten av 1750-talet. Några av byggnaderna är flyttade till hembygdsområdet. Kanta-krogen kommer t.ex. från
Tälle. Stugan låg i vägen för rv 50 när man byggde den på 1970-talet
och flyttades därför till hembygdsgården. Hallsbergs Hembygdsförening är en aktiv förening som anordnar en rad olika aktiviteter året
runt. Här kan man fira midsommar och nationaldag eller gå på julmarknad mm. Allmänheten är välkommen att strosa runt i området.

Gamla Folkets Park

I det här grönområdet som nu är naturreservat låg tidigare gamla Folkets Park som invigdes 1908. Från början fanns bara en enkel
dansbana utan tak men i mitten av 1920-talet byggde man en större
dansbana med tak, en teaterbyggnad och en serveringspaviljong. Hit
kom stora artister som Tages, Owe Thörnqvist, Snoddas m.fl. Byggnaderna revs 1970.

7.
3.

Hind med kid

Stocksätters naturreservat

Naturreservatet Stocksätterskogen är ett kommunalt reservat med
lövskog som rymmer många olika växter, svampar, fåglar. Här finns
mycket vitsippor på våren och en liten lekplats.

8.

Vattentornet

Vattentornet är till största delen byggt av betong och uppfört under
mitten av 1950-talet. Byggnaden har en höjd av ca 25 meter och
rymmer närmare 900 000 liter vatten. Tornet försörjer Hallsbergsborna med ett bra dricksvatten som kommer från sjön Tisaren via vattenverket i Blacksta, Kumla kommun. Det totalrenoverades 2012 och
kommer vara i drift under många år framöver. Obs! Brant backe upp
till tornet.

9.

Bäckatorps personalbostäder (röda hus längs)

Bäckatorps personalbostäder byggdes 1918-21. De byggdes i första
hand för den stora grupp stationskarlar som hade sina arbetsplatser
här nedanför. Varje hus bestod då av fyra lägenheter om två rum och
kök fördelade på två plan.
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Symbol- och färgförklaring

Symbol- och färgförklaring

=  Start och slut (järnvägsstationen)

=  Ordinarie cykelväg

=  Sevärdheter med nr. Se information
     om sevärdheterna i foldern

=  Alternativ cykelväg

!

=  Iaktta försiktighet vid korsning
=  Bra rastplats
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10.

Älbergstunneln

Vid slutet av Esplanaden i väster finns en tunnel under järnvägsområdet. Tunneln är en av tre övergångar för biltrafik i Hallsberg utöver
Samzeliiviadukten och övergången vid bommarna i öster.

11.

Tomta herrgård

Tomta gård grundades på 1820-30-talen av brukspatron
P Jansson från Lerbäck. Flera hemmansdelar köptes då in och slogs
samman till en större enhet. Den äldre herrgårdsbyggnaden låg väster om nuvarande damm.

12.

15.

Tomta

Tomta är en liten by i anslutning till Tomta gård med flera små gårdar,
torp och backstugor. På 1800-talet fanns bl.a. ett garveri, ett bränneri
och två kvarnar varav en finns kvar.

16.

Ekoparken

Ekoparken med flera dammar byggdes i slutet av 1990-talet med stöd
från staten i form av ett så kallat LIP-bidrag, ett statligt bidrag för lokala investeringsprogram riktade mot naturmiljöer. Syftet med parken
var att rena dagvattnet och att främja den biologiska mångfalden.
Parken var en av många åtgärder kommunen fick bidrag till från staten. Den totala bidragssumman var på över 18 miljoner.

Hallsbergs postterminal

Hösten 2013 startade produktionen i den nybyggda och energisnåla postterminalen i Hallsberg. Byggnaden är 28 000 kvm stor vilket
motsvarar ca 4 fotbollsplaner. Ca 300 anställda tar hand om ca 1.3
miljoner brevförsändelser som kommer till terminalen varje dygn
(160 fordon och 5 tåg). Varje tåg åker in i terminalen och lossas och
lastas på endast 17 minuter!

17.

Bergöös

Bergööska huset, ritat av arkitekt Ferdinand Boberg, byggdes i slutet
av 1800-talet av handelsmannen Adolf Bergöö. Hans dotter, Karin Bergöö, gifte sig med den kände konstnären Carl Larsson.
I huset finns idag ett museum med konst av Carl och Karin Larsson.
Nedervåningen är omgjord till konsthall med konstutställningar höst,
vinter och vår och samt en ny sommarutställning varje sommar

13.

Tomta hagar

1984 blev ett område betesmark öster om Tomta by naturreservat.
Området är ett fint utflyktsområde med många hagar men också sänkor, kärr och naturliga dammar. Här finner du bland annat
fågelarter som stenknäck och sångare, träd som hassel, enbuskar, och
lite ovanligare örter som dvärgvårlök, vårfingerört och backsmultron.
I dammarna kan man bland annat hitta olika grodarter och vattensalamandrar.

I anslutning till Bergööska huset hittar du en modelljärnväg av
Hallsbergs bangård i nutid. Modellen är enorm med mängder av
detaljer och kommer, när den är klar, att bli den största i sitt slag i
Sverige.
Du kan hyra vår festlokal Valvet i källaren samt boka guidade visningar
i Bergöövåningen och modelljärnvägen året runt.
Sommartid har vi vår högsäsong. Då är alla avdelningar öppna med
gemensam entré. Då har vi även vårt lilla café öppet och man får
gärna slå sig ner i vår lilla trädgård.

14.

Utsikt - Kvarntorpshögen

Vid Tomta kan du vid klart väder se ända bort till Kvarntorpshögen i Kumla kommun.

För mer info om Bergöös: www.hallsberg.se/bergoos

Vi hoppas att du har haft en trevlig cykeltur!
Tyckte du det här var intressant så har vi även en kulturslinga där man till fots kan ta sig runt i
centrala Hallsberg med olika sevärdheter utmärkta på kartan. Du hittar kartan digitalt på
visithallsberg.se eller i vår app Kultur Hallsberg som du kan ladda ner gratis till din telefon.
Kulturslingan och cykelslingan finns även i fysisk form i kommunens kontaktcenter eller på
Hallsbergs bibliotek.
Är du intresserad av evenemang och andra sevärdheter i Hallsbergs kommun kan du titta på
aktivitets- och evenemangskalender www.visithallsberg.se

Kontakt kulturavdelningen:
kultur.forening@hallsberg.se
0582-68 50 00

