
29# 3 / 2016

   

                Låt appen   

VISA VÄGEN
Mat  •  HIT!&!DIT  Upptäck  •  HIT!&!DIT  

Fullmatat om Husbyringen
Husbyringen i södra Dalarna var ett av Sveriges 
första ekomuseum. Den ringas in av en sex mil 
lång natur- och kulturled som sträcker sig ge-
nom öppna jordbrukslandskap, täta skogar och 
över blånande berg. Här finns ett 30-tal större 
och mindre besöksmål från tiden då de gamla 
järnbruken var framgångsrika.
 Husbyringen har tillsammans med Bergslags-
satsningen Kultur och Turism tagit fram en app 
som samlar alla besöksmål runt Husbyringen i 
en och samma plattform. I den hittar du karta, 
historiska platser, museum, fikaställen, boende, 
butiker och konstgallerier.
 – Husbyringen kan upplevas med bil, motor-
cykel, husbil, cykel, båt, kanot eller till fots. Appen 
är perfekt nu till sommaren när man är på resa i 
Sverige eller bara har en eftermiddag över i sin 
närmiljö, säger Pia Hilborn, verksamhetschef vid 
Husbyringen.

Artikeln är framtagen i samarbete med Bergslags-
satsningen Kultur och Turism som finansieras av 
Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Naturupplevelser och historiska b esöksmål – och modern 
teknik. Går det verkligen ihop? Det gör det, mycket bra till  
och med. Låt appen visa dig vägen när du turistar i sommar.

Leta efter Husby-
ringen och Natur-
kartan i App Store 
och Google Play. 
Där finns också 
andra bra besöks-
appar. Natur kartan 
finns t ex även 
för Örebro och 
Västmanland, och 
besöksmål som 
Högbo Bruk och 
Ornässtugan har 
också egna appar.

Mitt i naturen i Motala
I Motala finns massor av härliga naturupp-
levelser. Men hur hitta dem alla? Naturkar-
tan kan både inspirera inför ett besök  
i naturen eller vara den perfekta hjälpen för 
att hitta när du väl är ute.
 I guiden till Motalas natur presenteras 
vandrings- och cykelleder, naturreservat 
och besöksvärda platser. Vad sägs om att 
hitta naturminnesförklarade ekar eller de 
bästa platserna för fågelskådning? Och  
i trakten runt Klockrike lockar kanske Rho-
dodendrondalen eller Helge Björns holk, 
offerkällan som är uppkallad efter Helge 
Björn, den katolske präst som var Klockrikes 
första kyrkoherde i början av 1300-talet.
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