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ALSTERBRO
Välkommen att upptäcka Alsterbro genom kulturminnen från brukssamhället, i naturreservatens rika lövskogar 
eller längs med Alsterån och Store Hindsjön. Oavsett årstid finns det spännande saker att utforska! 

Allemansrätten  
- inte störa, inte förstöra
I Sverige får alla vara i naturen, även i områden 
som någon annan äger. Detta kallas allemansrätt. 
Du använder dig av allemansrätten när du går en 
promenad i skogen, paddlar kajak, klättrar eller 
sitter på en sten och tänker. Den betyder också 
att vi måste vara försiktiga och inte störa andra 
människor eller djur. Vi får inte heller skada 
naturen eller något som andra äger. Vi kan sam-
manfatta det med att “inte störa, inte förstöra”. 

Right of public access   
- don’t disturb, don’t destroy
You make use of the right of public access when 
you go for a walk in the forest, paddle a kayak, go 
climbing or just sit on a rock and think. In order 
for everyone to enjoy nature, we need to take care 
of nature and wildlife and show consideration 
for landowners and others who are outdoors. We 
can sum this up with the phrase ”Don’t disturb 
– don’t destroy”. In some areas however, such as 
nature reserves, special rules apply. 

Das Jedermannsrecht 
- Nicht stören, nicht zerstören
Man nutzt das Jedermannsrecht, wenn man im 
Wald spazieren geht, Kajak paddelt, klettert oder 
auf einem Stein sitzt und nachdenkt. Meistens 
ist es für uns vollkommen natürlich. Damit 
alle die Natur gleichermaßen genießen können, 
müssen wir nicht nur Rücksicht auf die Natur 
und die Tierwelt nehmen, sondern auch auf die 
Grundbesitzer und andere, die sich draußen auf-
halten. Zusammengefasst kann man sagen, dass 
wir nicht stören – nicht zerstören!

Vandringsled

Reservatsgräns

Bilväg

Mindre väg

Stig

Gång- och 
cykelväg

Alsterbro Samhälle

Folkets hus

Alsterbro glasbruk

F.d. Mejeri & Kinaboden

Gamla järnvägsbron

Sandslätt

Store Hindsjön

Naturreservaten

Utter

Vitryggig hackspett

Mindre hackspett

Spillkråka

Storlom

Fingersvamp

Vätteros

Blomskäggslav

Lingon

Blåbär

– en del av Glasriket
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Bredbrämad bastardsvärmare (t.v.) 
och Ängsmetallvinge (t.h.) syns ofta 
tillsammans på åkervädd.

Bo, ät och upplev
Hotell
Intill vackra Hindsjön hittar du  
Alsterbro Minihotell. Här erbjuds 
ett unikt boende med modern stan-
dard i huset som tidigare tjänat som 
bl.a. polisstation.

Möjlighet till bad
I närheten av campingen hittar  
du Badplats Store Hindsjön.  
Här kan du bada från brygga eller 
strand och toalett finns strax intill 
vid Alsterbro IF. Här hittar du 
också beachvolleyplan, padelbana, 
utegym, bikepark, boulebana och 
bastuvagn. På sommaren kan du 
prova olika vattensporter.

Äta
Alsterbro Pizzeria ligger i anslut-
ning till minihotellet och serverar 
både pizza och annan mat. På Villa 
Fröjdekulla kan du avnjuta mat  
lagad på lokala råvaror i restau-
rangens salonger med glasveranda.

Vandra & cykla
Njut av den vackra naturen i Bjäl-
lingsmåla naturreservat där en 
vandringsled leder dig runt i reser-
vatet. Längs den Gamla järnvägen 
från Alsterbro till Sandslätt kan 
man både cykla och vandra. På vä-
gen kommer du även till den vackra 
gamla järnvägsbron.

Camping
Tält, husvagn och husbil
Alsterbro camping ligger natur-
skönt intill Hindsjön. Här finns 
servicehus med bl.a. dusch, wc och 
tvättmaskin. Nära till badplats med 
brygga och strand.

Fiske
Store Hindsjön är en populär sjö 
för fiske. Fiskevårdsområdesfören-
ingen hyr ut roddbåt och har även 
en ramp för isättning av egen båt. 
Fiskekort och båtuthyrning sköts av 
Coop Nära i Alsterbro.

HOTELL

Utforska och upptäck

Lövskog

Tallskog

Granskog

Jordbruksmark

Bebyggelse

Våtmark

Parkering 
Parkinglot 

Toalett 
Public toilet

Utomhusgym 
Outdoor gym

P

WC

1000 m500 m250 m 750 m0 m


