
28
14

10

6

8

3

WC

4

7

2
1

27

12

13

11

24

9

5

20
23

25

19 18

26

15

16

17

12

AKTIVITETER
1.1. BadplatsBadplats
2.2. BastuBastu
3.3. GolfbanaGolfbana
4.4. GymGym
5.5. LekparkLekpark
6.6. MinigolfMinigolf
7.7. PadelbanorPadelbanor
8.8. PulkabackePulkabacke
9.9. SkidstadionSkidstadion
10.10. SmådjursparkSmådjurspark
11.11. SportcentralenSportcentralen
12.12. UtegymUtegym
13.13. ÄventyrsbanaÄventyrsbana
14.14. ÄventyrsserviceÄventyrsservice

BUTIKER & HANTVERKARE
15.15. Björk & Berries Björk & Berries 

doftbutikdoftbutik
16.16. GlashyttaGlashytta
17.17. GårdsbutikGårdsbutik
18.18. KeramikgalleriKeramikgalleri
19.19. SmedjaSmedja

BOENDE & KONFERENS
20.20. Gamla HerrgårdenGamla Herrgården
21.21. Högbo BrukshotellHögbo Brukshotell
22.22. Högbo VandrarhemHögbo Vandrarhem
23.23. Nya HerrgårdenNya Herrgården

ParkeringParkering

ToalettToalett

handikappToaletthandikappToalett

RaststugaRaststuga

GrillplatsGrillplats

StällplatserStällplatser

LaddstolpeLaddstolpe

HjärtstartareHjärtstartare

InformationInformation

SERVERING & KIOSK
24.24. Högbo GolfkrogHögbo Golfkrog
25.25. GruvstuganGruvstugan
26.26. Högbo BrukshotellHögbo Brukshotell
27.27. Högbo QvarnHögbo Qvarn
28.28. KioskKiosk
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Hej kära besökare, och välkommen till oss! Högbo Bruk är ett smultronställe,  
inramat av en historisk bruksmiljö och ett grönskande landskap. Hit kommer en 
halv miljon besökare varje år, allt från konferensdeltagare till aktiva livsnjutare,  

för att ägna sig åt de aktiviteter som passar just dem och besöka sina favoritplatser. 

Bläddra vidare och upptäck alla de pärlor som bruket erbjuder. Vilken blir din  
nya favorit? Kanske det friska friluftslivet eller den fantastiska maten från vårt  
eget hållbara lantbruk? Fastnar du för den varierande träningen, de charmiga  
kaféerna, konsthantverkarna i sina genuina ateljéer – eller för något helt annat  

som bara du själv vet om? Vi som driver företag på bruket gör allt för att du  
ska trivas och ha en skön tid här. Du är alltid välkommen till oss. Vi ses! 

Med varma hälsningar från alla oss i Destination Högbo Bruk

smultronställe! 
Välkommen till ett grönt
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Hej kära besökare, och välkommen till oss! Högbo Bruk är ett smultronställe,  
inramat av en historisk bruksmiljö och ett grönskande landskap. Hit kommer en 
halv miljon besökare varje år, allt från konferensdeltagare till aktiva livsnjutare,  

för att ägna sig åt de aktiviteter som passar just dem och besöka sina favoritplatser. 

Bläddra vidare och upptäck alla de pärlor som bruket erbjuder. Vilken blir din  
nya favorit? Kanske det friska friluftslivet eller den fantastiska maten från vårt  
eget hållbara lantbruk? Fastnar du för den varierande träningen, de charmiga  
kaféerna, konsthantverkarna i sina genuina ateljéer – eller för något helt annat  

som bara du själv vet om? Vi som driver företag på bruket gör allt för att du  
ska trivas och ha en skön tid här. Du är alltid välkommen till oss. Vi ses! 

Med varma hälsningar från alla oss i Destination Högbo Bruk
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Butiker & Hantverkare
14. Björk & Berries 14. Björk & Berries 

DoftbutikDoftbutik
15. Glashytta15. Glashytta
16. Gårdsbutik16. Gårdsbutik
17. Keramikgalleri17. Keramikgalleri
18. mathantverk &18. mathantverk &

livsmedelsbutik*livsmedelsbutik*
19. Smedja19. Smedja

aktiviteter
1. badplats1. badplats
2. bastu2. bastu
3. golfbana3. golfbana
4. gym4. gym
5. lekpark5. lekpark
6. minigolf6. minigolf
7. padelbanor7. padelbanor
8. pulkabacke8. pulkabacke
9. skidstadion9. skidstadion
10. smådjurspark10. smådjurspark
11. sportcentralen11. sportcentralen
12. utegym12. utegym
13. äventyrsbana13. äventyrsbana

Boende & Konferens
20. gamla herrgården20. gamla herrgården
21. högbo brukshotell21. högbo brukshotell
22. högbo vandrarhem22. högbo vandrarhem
23. nya herrgården23. nya herrgården

servering & kiosk
24. Högbo golfkrog24. Högbo golfkrog
25. gruvstugan25. gruvstugan
26. högbo brukshotell26. högbo brukshotell
27. högbo qvarn27. högbo qvarn
28. kiosk & besöksservice28. kiosk & besöksservice

* öppnar sommaren 2021* öppnar sommaren 2021
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HÖGBO GUIDEN  
MED DIGITAL KARTA
Vår innehållsrika digitala karta 
med alla möjliga serviceplatser, 
brukets olika matställen och före-
tag, beskrivningar av intressanta 
platser, tips på promenadrundor och annat bra-att-
ha. Med guiden i fickan hittar du lätt till allt du är 
nyfiken på!

hogbobruk.se/guide

KAN VI HJÄLPA TILL?
Kiosken är brukets främsta servicepunkt. 

Här hjälper vi gärna till med information, tips på 
aktiviteter och annat du kan tänkas behöva. 

TAPPAT & HITTAT
Har du tappat bort något eller hittat något 

utomhus på bruket? Vänd dig till kiosken, där tar 
vi hand om efterlysningar och upphittade föremål. 

NÄR BLIR DET EVENEMANG?
Håll koll på vår hemsida om du vill planera 

i förväg, eller följ oss i sociala medier så berättar vi 
när det är något roligt på gång.

ALLEMANSRÄTTEN
Allemansrätten gäller i Högbos skogar, 

vilket innebär att du får röra dig fritt i naturen 
men inte gå in i andras trädgårdar. Du får inte göra 
skada på mark, växter eller träd men plocka gärna 
bär och svamp om du vet att de är ätliga.

PARKERING & LADDPUNKTER
Kör du bil eller något annat fordon hit? 

Parkera gratis på någon av brukets parkeringar 
och promenera in på området. Du som har el-
bil får gärna använda någon av våra kostnadsfria 
laddpunkter.

GRILLNING & RASTSTUGOR

Under ditt besök på

Högbo Bruk
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Kontaktuppgifter till alla företag hittar du på hemsidan.  
Där kan du också läsa mer om bruket, från aktuella aktiviteter  

och historiska årtal till levande lantbruk och personliga  
berättelser från våra medarbetare.

hogbobruk.se

Är det brandrisk  
eller eldningsförbud? 

Ladda ner appen Brandrisk 
ute och kolla läget innan du 

planerar utflykten!

070-780 62 66
Dags för matrast? Välkommen att besöka 

våra raststugor och grillplatser som är fria att 
använda för alla. Flera av stugorna är uppvärmda 
vintertid och tre av dem är handikappanpassade. 
Det finns vanligen ved på plats för 
dig som vill göra upp en eld i den 
öppna eldstaden eller använda 
grillplatsen utanför. 

Tänk på att kolla brand-
risken innan du gör upp eld! 

Det enda som krävs av 
dig i övrigt är att du visar 
hänsyn till platsen och andra 
besökare och städar efter dig.

V2021


