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Hjälmargården är en läger- och konferensanläggning 
som är öppen året runt. Här kan vi erbjuda ett stort 
urval av olika aktiviteter, både för ande, kropp och själ.

Vi har två långgrunda badstränder, uthyrning av 
kanoter och båtar, minigolf, megakrocket, vedeldad 
bastu och fina promenadvägar, till exempel Bäverstigen 
som sträcker sig runt Hjälmargården och in i skogen. 
Annars kan du bara koppla av med vänner och familj 
vid lekparken, på våra stora grönytor eller i ekhagen.

Blir du sugen på något gott finns Kaffestugan med 
hembakat bröd, enklare lunch och vår numera 
omtalade glassmeny. En kopp kaffe och glass i 
kombination med en fantastisk utsikt över Hjälmaren 
är en ro för själen.

Vi kan också erbjuda ett brett utbud av Gudstjänster 
och konserter i sommarkyrkan, ett flertal 

allsångsträffar i Kaffestugan och utöver detta blir 
det lite musikquiz. För andra är mångas höjdpunkt 
våra läger för barn och ungdomar. Mer om årets alla 
händelser kan du läsa om längre fram i denna tidning.

Vill du stanna kvar över natten så har vi ett flertal 
olika alternativ att erbjuda. Du kan givetvis campa på 
vår fina Läppe Camping eller hyra stuga och rum på 
Hjälmargården. Vill du göra vistelsen lite lyxigare så är 
du välkommen att boka till en frukost.

I vår sommarbutik hittar du det 
mesta för en trevlig vistelse på 
stranden.

Vi hoppas att du ska trivas som 
gäst hos oss. Varmt välkommen!

Verksamhetschef  
Lars Gustavsson med personal

Välkommen till Hjälmargården!

Till Hjälmargården välkomnar vi alla att komma och 
trivas med oss.

Historien berättar att redan under 1600 -talet anlades 
en hamn vid denna plats, Stafhälla hamn.

1961 köpte Örebromissionen Stafhälla hamn i Läppe i 
syfte att uppföra byggnader för kök och matsalar för 
att kunna utspisa 200-300 personer.  Anläggningen 
kom snart att få namnet Hjälmargården. Syftet var 
att gården skulle välkomna barn och ungdomar på 
lägerverksamhet där gemenskap, glädje, bibel och bön 
skulle skapa minnen för livet. Hjälmargården ägs av 
och tjänar församlingar tillhörande Kristen Samverkan 
Mellansverige.

Första huset invigdes Valborgsmässoafton 1962 
med ett jättelikt bål vid sjöstranden, en tradition 
som Hjälmargården fortfarande inviger våren med. 
1971 byggdes detta ursprungliga hus om för att bli 
Kaffestugan, sommartid ett populärt utflyktsmål för alla 
fikasugna människor. Under åren har byggnationen på 
gården utökats med stugor och flertalet fyrbäddsrum, 
sommartid erbjuder vi över 200 bäddplatser. Nästa stora 
projekt stod klart 2006 och är vår Huvudbyggnad som 
innehåller en stor restaurang med underbar sjöutsikt 
samt tre fina konferenslokaler. 

Under året passerar många grupper genom restaurang 
och matsal, och i juletider serverar vi ett fantastiskt 
julbord som blivit vida känt för bland annat alla utsökta 
sillinläggningar.

2014 köpte Hjälmargården Läppe Camping för att 
skapa en naturskön familjecamping och till sommaren 
2018 byggdes ett helt nytt campingkök.

Sista byggnationen i närtid stod klar 2017 och kallas 
Annexet. Byggnaden kan hyras för självhushåll, läger 
eller konferens och innehåller tre vackra konferensrum 
samt ett stort självhushållningskök.

Hjälmargårdens styrelse arbetar långsiktigt med att 
bevara kristna värderingar och utveckla tillgänglighet 
och boendemöjligheter på Hjälmargården. Styrelsens 
och personalens engagemang, tillsammans med våra 
församlingars gåvor, är kraften bakom hela gården. 

Sedan 1984 är gården en året-runt-anläggning som 
vintertid kan ta emot upp till 100 gäster i flerbäddsrum. 
Planerar du att boka en konferens eller liknande är du 
varmt välkommen att ta kontakt med oss. 

Vi som arbetar med att göra din upplevelse som gäst hos 
oss till den allra bästa, är nio året-runt-anställda som 
med mångårig erfarenhet och tillsammans med flertalet 
säsongsanställda välkomnar dig till Hjälmargården!

En historisk plats i ständig utveckling

Hjälmargården - En plats för alla!
För oss är det viktigt att alla som vill komma till Hjälmargården 
ska kunna göra det. Därför har vi under de senaste åren 
arbetat hårt för att tillgänglighetsanpassa vår gård. 

2014 tilldelades Hjälmargården Vingåkers kommuns 
tillgänglighetspris efter asfaltering, plattsättning, installation 
av dörröppnare och anpassning av toaletter.

Sedan dess har vi fortsatt fokusera på att göra bra val i våra 
om- och utbyggnationer. 



April
14/4 Campingen öppnar

23/4 Arbetsdag på Hjälmargården 

30/4  Valborgsmässoafton på Hjälmargården

 15:00 - Kaffestugan öppnar för säsongen 
 20:00 - Valborgsmässofirande 
 Vårtal av Mikael Schmidt.  
 Katrineholms Kyrkokör sjunger in våren.

Maj
19-21 Läger - Sång & Danssmajl

 Avslutningskonsert söndag kl 15:00

28/5 9:00 - Back Yard Ultra. Läs mer på  
 www.hjalmargarden.se

 11:00-16:00 - Motorträff med gamla och  
 nyare traktorer, bilar och motorcyklar. 
 Unerhållning under dagen med Johan och  
 Gunilla Sigvardsson.

 12:00-14:00 - Morsdagsbuffé 
 Bordsbeställning 0151-73 09 80

 17:00 Konsert i Kaffestugan med  
 Johan och Gunilla Sigvardsson.  
 Från Elvis till Pärleporten

Juni
6/6 Bönedag på Hjälmargården. Läs mer på  
 www.hjalmargarden.se

12/6 18:00 - Sångkväll med  
 Hampe Gospel och  
 Håkan Isacsson. 
 Jubileums-insamling  
 till Hjälmargården.

18/6 19:00 - Allsång i Kaffestugan med 
 Kajsa och P-O Holmberg

23-26  Midsommarfirande - Se nästa uppslag.

27-30 Läger - SommarSmajl Stockholm

Juli
1/7 20:00 - Towe Widerberg underhåller på  
 Läppe Camping

2-5 Läger - SommarSmajl Mitt

2/7 19:00 - Allsång i Kaffestugan med  
 Håkan Stålbert

3/7 20:00 - Reflektioner inför veckans slut

7-10 Läger - SommarSmajl Öst&Väst

8/7 20:00 - Towe Widerberg underhåller på  
 Läppe Camping

Årets program på Hjälmargården 9/7 19:00 - Bok- och Musikafton. Läs mer på  
 www.hjalmargarden.se

10/7 20:00 - Reflektioner inför veckans slut

12-14 Samlingar på förmiddag och kväll med  
 gårdspastor Lars-Erik Jonsson

15/7 20:00 - Towe Widerberg underhåller på  
 Läppe Camping

16/7 19:00 - Allsång i Kaffestugan med  
 Håkan Isacsson

17/7 Familjedag på Läppe Camping. Läs mer  
 på www.hjalmargarden.se

 20:00 - Reflektioner inför veckans slut

19-22 Samlingar på förmiddag och kväll med  
 gårdspastor Evelina Borg

22/7 20:00 - Towe Widerberg underhåller på  
 Läppe Camping

23/7 19:00 - Allsång i Kaffestugan -  
 Country style

24/7 20:00 - Reflektioner inför veckans slut

29/7 19:00 - Konsert i Sommarkyrkan med  
 Lasse Siggelin

 20:00 - Towe Widerberg underhåller på  
 Läppe Camping

30/7 19:00 - Allsång i Kaffestugan med  
 My Kullvik

31/7 20:00 - Reflektioner inför veckans slut

Augusti
2-7/8  Läger - Chili·XL

6/8 19:00 - Allsång i Kaffestugan  
 med Kajsa och P-O Holmberg

7/8 20:00 - Reflektioner inför veckans slut

9-12 Samlingar på förmiddag och kväll med  
 gårdspastor Evelina Borg

13/8 19:00 - Allsång i Kaffestugan

September
11/9 17:00 - Konsert med  
 One Way Brothers

27-30 Minns du sången.  
 Läs mer på www.hjalmargarden.se

December
 Hjälmargårdens härliga julbord. Mer info  
 kommer på www.hjalmargarden.se

*Ändringar i programmet kan förekomma.  
Därför hänvisar vi till vår hemsida för aktuell information.

Här hittar du evenemang för hela 
familjen! vingaker.se/evenemang
0151-191 86 • turism@vingaker.se

på gång i vingåkersbygden 

Anledningarna att välja Hjälmargården 

är många, men den viktigaste är 
upplevelsen. Med utsikt över Hjälmaren 

skapas den perfekta miljön för nya 
tankar, reflektioner och utbildningar. 

I huvudbyggnaden finns vår största 
konferenslokal med plats för 180 
personer. Den kan enkelt delas av  
till tre mindre lokaler.  

Dessutom har vi tre nyrenoverade 
lokaler i ”Annexet” för 24, 40 
respektive 70 personer - vilket gör 
konferensmöjligheterna anpassningsbara 

till precis det ni behöver.

Mer information finns på:  
www.hjalmargarden.se 
och vi svarar gärna på frågor  
via e-post och telefon.

Boka er konferens på Hjälmargården - i våra fina konferenslokaler

PERSSONS BYGGVAROR
Idrottsvägen 1, Vingåker

Carola: 070-522 35 53, Lasse: 070-731 16 29, Niklas: 070-680 67 08
carola@perssonsbyggvaror.se, niklas@perssonsbyggvaror.se

Vi har allt för
husdränering, byggnation, takmaterial och fönster
samt färg för både ute och inne.

Öppet: 
Vardagar 7-18Lördagar 9-13

Hos oss kan ni fylla på
när gasolen är slut!



23/6 Torsdag
19:00  Evangelistkvartetten  
 sjunger och vittnar.

24/6 Fredag - Midsommarafton
11:00  Vi klär midsommarstången.

12-15 Midsommarbuffé i restaurangen.  
 Bordsbeställning 0151-73 09 80

16:00  Dans runt midsommarstången -  
 Kjell och Sören Andersson spelar  
 och Mattias och Jeanette  
 Östenälv leder dansen.

20:00  Midsommarkonsert i Kaffestugan  
 med High and Low, Hanna Roos 
 och Alexsandra Ougleva + musiker. 
 Musiken är folklig country.

25/6 Lördag - Midsommardagen
11:00  Gudstjänst i sommarkyrkan.  
 David och Sara Åström.

12-14 Midsommarlunch i restaurangen.

15:00 Barnsamling med David och Sara.

18:00 Konsert i sommarkyrkan  
 med David och Sara Åström.

Midsommar på HjälmargårdenMidsommar på Hjälmargården

SARAH & DAVID ÅSTRÖM

COUNTRY GOSPEL
PSALMER & VÄLKÄNDA LÄSARSÅNGER

Bastu
På Hjälmargården finns också 

en bastu precis vid vattnet. Mer 
information om när den är varm 

får du genom receptionen.

Minigolf
Vid Kaffestugan finner ni vår fina 

minigolfbana som ligger alldeles 

intill Hjälmaren. Ta med familjen 

eller utmana vännerna i denna 

sommardrabbning.

Midsommarmat
På midsommarafton kan du boka buffé 

i restaurangen. Dessutom serveras 
midsommarlunch på Midsommardagen.  

Årets meny och hur du förbokar hittar du på:  
www.hjalmargarden.se

Midsommar i Kaffestugan
Kom gärna in på en fika, lite glass,  

bakad potatis, hemlagade pajer  

och mycket annat gott!

Öppettider:

Torsdag - 10:00-22:00

Midsommarafton - 10:00-22:00

Midsommardagen - 10:00-22:00

Söndag - 10:00-19:00

Fler aktiviteter och sevärda resmål runt Hjälmargården
Aktiviteter
Cykling 
Det finns flera fina cykelleder 
i vår bygd. Två exempel på 
dessa är Öljaren runt och 
Näckrosleden.

Golf 
Vackert beläget i utkanten 
av Vingåkersslätten och med 
utsikt över sjön Kolsnaren 
ligger Vingåkers Golfklubbs 
välskötta 18-hålsbana.

Ridning 
Vingåker har många 
hästgårdar. Cirka 8 km från 
Vingåker ligger anläggningen 
Vårnäs. Den drivs av 
Vingåkers Ryttarförening 
som erbjuder traditionella 
ridlektioner för stora och 
små, för både nybörjare som 
avancerade. 

Vinön 
Vinön är Hjälmarens största 
ö och ett mycket populärt 
utflyktsmål. Här kan du 
uppleva vacker natur, bada 
och äta gott eller bara ta det 
lugnt. Till Vinön åker man 
med färja från Hampetorp 
och efter färjeturen kan 
man hyra cykel för att ta 
sig runt på småvägarna och 
upptäcka ön. 
 

Sevärdheter & kultur
De röda skyltarna 
Stadsvandra i Vingåker med 
de röda skyltarna som talar 
om samhällets historia. 

Kalkbrottet i Forsby 
Utsiktsplats över Forsby 
kalkbrott och kalklinbana; 
ett industriellt världsarv.

Säfstaholms slott 
Kulturverksamhet med 
utställningar och aktiviteter.

Tallsätters skola 
En välbevarad byskola från 
andra hälften av 1800-talet, 
nu inredd som skolmuseum.

Thorslundkagge 
Sveriges enda tunnbind-
mästare med tillverkning i 
Högsjö, Ekliggarnas sal och 
guidade visningar.

Västra Vingåkers kyrka 
En av Sveriges största 
landsortskyrkor med anor 
från 1300-talet.

Österåkers kyrka 
Landsortskyrka med anor 
från 1100-talet.

Österåker 
En kulturbygd klassad 
som riksintressant för den 
svenska kulturminnesvården. 

Friluftsliv & motion
Hälsans stig 
Hälsans stig är en trygg och 
promenadvänlig slinga utan 
given start- eller slutpunkt. 
Slingan är 6 kilometer lång.

Tomsängen 
Här finns ett av de värde-
fullaste lövskogsområdena 
i Sörmland och samtidigt 
ett strövvänligt område för 
besökande. Ihåliga gamla 
ekar, grova hålaspar och 
hasselbuskar i en blandning 
av vildvuxen lövskog och 
hagmark.

Igelbålen 
Kärrområdet norr om sjön 
Igelbålen är ett rikkärr med 
mycket höga botaniska 
värden. Delar av kärret utgör 
förrädiska gungflymarker. I 
kärrets öppna eller glest träd-
bevuxna delar växer ovanliga 
och kalkkrävande växter, 
däribland flera orkidéarter.

Perstorpsskogen 
Ett stort barrskogsområde 
som är bevuxet med gammal, 
grov, överårig barrskog som 
mäter ansenliga dimensioner.  
Den dominerande åldern på 
skogen är 100-200 år.

*Information kommer från Vingåker kommuns turistsida. För mer info och uppdaterat innehåll, besök www.vingaker.se

GB-Glace Banken med hjärtat 
i Sörmland! 

Bondeg. 9 • 0151-51 80 50 
www.ica.se

Vingåker

Öppet: Mån-Sön 7-21

Vill ni utveckla ert befintliga samarbete eller starta 
något nytt ihop med oss? Vi hjälper er!

Samverka med oss!

David Kempe, 021-470 35 21, 
david.kempe@bilda.nu

SÖDERMANLAND

Johan Winbo, 021-470 35 24, 
johan.winbo@bilda.nu

VÄSTMANLAND

Andreas Wistrand, 019-601 53 53, 
andreas.wistrand@bilda.nu

ÖREBRO



Kaffestugan med anor från 1700-talet ligger 
vackert belägen vid Hjälmarens strand med en 
fantastisk vy och magnifika solnedgångar under 
sommarens soliga dagar. Som komplement till 
vår vackra miljö serverar vi hembakat fikabröd 
från vår egen bagarstuga, nygräddade våfflor med 
sylt & grädde och svalkande glassar från vår stora 
glassmeny. Eller varför inte prova enklare lunch 
i Kaffestugan, bestående av matiga smörgåsar, 
hemlagade pajer eller en bakad potatis? 

En av den svenska sommarens finaste stunder 
är när vi samlas till allsång och tillsammans 
tar del av en fantastisk musikskatt. Förgyll din 
allsångsupplevelse med en god kopp kaffe och en 
stor glass från Kaffestugan. I sommar bjuder vi 

även in dig till olika konserter på Hjälmargården 
och även då är du varmt välkommen in till 
Kaffestugan! 

I Kaffestugan vill vi erbjuda dig en god fikastund. 
Kanske vill du ta med dig en god bok och sitta 
ute på vår veranda och läsa tillsammans med din 
kaffekopp. Annars erbjuder vi olika aktiviteter 
kring Kaffestugan som minigolf och ett stort 
schack i anslutning till vår servering. Med 
gångavstånd ner till en av Hjälmarens finaste 
stränder finns även möjlighet till sol och bad. 

Under våren och början av sommaren 2021 
startades en ombyggnation av ett av våra 
gamla magasin som finns på gården. Ett antal 
frivilligarbetare jobbade många timmar och på 

midsommarafton slogs portarna upp till vår 
nya, fina varmmatsservering Matboden.

Här serveras nu pizzor och annan varm mat 
för alla smaker. Matboden och Kaffestugan 
ligger precis intill varandra för att våra 
gäster ska kunna handla från olika ställen 
men ändå sitta tillsammans och njuta av 
utsikten över Hjälmaren eller sjunga med i 
någon sång när det är musikkväll.

Det går förstås bra att ta med pizzan 
hem men du vill väl inte missa den fina 
atmosfären på Hjälmargården?

Varmt välkommen in till Kaffestugan och 
Matboden, alla sommarens dagar!

April
Valborg 30 april 17-22

Maj
1 maj  10-18
9-10 maj 10-18
16-17 maj 10-18
22-24 maj 10-18
30-31 maj 10-18

Juni
6-7 juni  10-20
13-14 juni  10-20
15-17 juni  10-18
18-21 juni 10-22
22-27 juni 10-19
28 juni 10-20
29-30 juni 10-19

Juli
1-5 juli 10-19
6-31 juli 10-21

Augusti
1-9 agusti 10-21
10-16 augusti 10-20
22-23 augusti  10-18
29-30 augusti 10-18

Kaffestugans öppettider

Välkomna till Kaffestugan!Välkomna till Kaffestugan!

Caféet med Hjälmarens vackraste solnedgångar
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, Stugor och Lokaler

Viktiga Telefonnum
m

er!
Im

portant phone num
bers!

W
ichtige Telefonnum

ern!

A
m

bulans 
A

m
bulance / Ä

rztlicher N
otfalldienst 

112

Brandkår 
Fire brigade / Feuerw

ehr N
otruf  

112

Polis 
Police / Polizei N

otruf 
112

Sjukvårdsupplysning 
M

edical service / M
edizinische D

ienst 
1177 

eller besök w
w

w
.1177.se

V
årdcentral V

ingåker  
+46 (0) 151 52 54 00

Sjukhus 
H

ospital / K
rankenhaus  

+46 (0) 150 561 00

A
potek  

+46 (0) 771 450 450

Turistbyrå 
Turist inform

ation / Tourist Inform
ation 

+46 (0) 151 191 86 
Infopoint: +46 (0) 151 73 09 80

A
vfallshantering 

A
llt hushållsavfall skall paketeras i 

soppåsar som
 knyts m

ed dubbelknut. 
Soppåsen läggs i sopkärl vid 
sopstationen. Se karta. Inga lösa 
förem

ål får läggas i sopkärlen. 

G
las, plåtburkar, kartong, w

ellpapp 
sam

t tidningar, läggs i den kom
m

unala 
återvinningsstationen. Se karta.

B
ollspel 

B
ollspel är inte tillåtet vid tält och hus-

vagnar. V
i hänvisar till närm

aste plan.

B
om

m
en 

B
om

m
en är låst 23.00-07.00. 

D
å får inga bilar fram

föras på 
cam

pingom
rådet. E

fter kl 23.00 kan 
du parkera på parkeringen utanför.

B
randsäkerhet 

V
id ankom

st: försäkra dig var närm
aste 

brandsläckare finns. U
ppsam

lingsplats 
vid parkeringen, se karta.

Försäljning 
Försäljning vid och inom

 cam
pingen 

får endast ske m
ed skriftlig tillåtelse 

av cam
pingchef.

G
em

ensam
m

a utrym
m

en 
L

äm
na de gem

ensam
m

a utrym
m

ena 
(w

c, dusch, kök, tvätt, m
.m

.) i sam
m

a 
skick som

 du själv önskar finna dem
.

G
rillning 

O
m

 du vill grilla – tänk på 
brandfaran. Förvara ev tändvätska på 
ett betryggande sätt. G

rillkolsrester 
kastas på därför avsedd plats.

H
usdjur 

H
usdjur får inte vistas inom

hus i rum
 

och lokaler. V
i har dock några rum

 
där husdjur är tillåtet. H

usdjur ska 
hållas kopplade inom

 hela om
rådet.

In- och utcheckning 
A

nm
äl din ankom

st i reception.

Incheckning i stugor och rum
 från 

kl 15:00 och utcheckning senast kl 
11:00.  
Incheckning cam

ping från kl 12:00 
och utcheckning senast kl 12:00. 

För att cam
pa på H

jälm
argården 

och L
äppe cam

ping krävs ett 
C

am
pingkort från SC

R
: C

A
M

PIN
G

 
K

E
Y

 E
U

R
O

PE
. Saknar du kortet 

ordnar vi det i receptionen.  
C

am
pingkort krävs inte för övrigt 

boende.

Internet &
 W

i-fi 
K

ontakta receptionen för inform
ation.

Journum
m

er 
För akuta fel eller någon form

 av 
fara. Journum

ret finns uppsatt på 
receptionsdörren när receptionen är 
stängd.

K
affestugan 

I K
affestugan serveras fika, glass 

och lunch. H
är kan m

an också hyra 
K

anoter och spela M
inigolf.

Parkering 
På cam

pingen får det endast finnas 
en bil / hyrd tom

t. T
illfällig parkering 

hänvisas till parkeringsplatsen.

Postlåda 
Finns vid infarten.

R
ökning 

För allas trevnad är rökning inte 
tillåten inom

hus, på uteplatser   
eller i lekparkerna.

Sjukvård 
V

iktiga telefonnum
m

er finner du vid 
kartan ovan. Första hjälpen-m

aterial 
och hjärtstartare finns i receptionen.

Säkerhetsavstånd 
För att förhindra en snabb spridning 
vid ev. brand, skall ett säkerhetsavstånd 
på 4 m

eter hållas m
ellan 

cam
pingenheterna. R

äddningstjänsten 
kräver och kontrollerar att 
säkerhetsavståndet uppnås. H

ar du 
ställt dig fel så kom

m
er du att tvingas 

flytta ditt ekipage. 

Ä
r du osäker på om

 du ställt dig rätt 
går det bra att fråga oss.

T
V

rum
 

T
V

rum
 finns på plan 2 i servicehus 2.

T
vättstuga 

T
vättstuga finns att hyra. K

ontakta 
receptionen för bokning av tid.

T
ystnad 

Tystnad ska råda på hela om
rådet 

m
ellan kl 23:00-7:00

C
am

pingvärden eller personalen 
A

N
SV

A
R

A
R

 IN
T

E
 för skador på eller 

förlust av cam
pinggästernas ägodelar. 

D
en som

 skadar byggnader, m
aterial 

eller andra cam
pares ägodelar kan göras 

ersättningsskyldig enligt gällande regler.

D
e flesta cam

pinggäster uppträder 
hänsynsfullt. Personalen kan i 
undantagsfall tvingas vidta åtgärder 
m

ot gäster som
 inte respekterar 

ovanstående enkla och SJÄ
LV

K
L

A
R

A
 

O
R

D
N

IN
G

SR
E

G
L

E
R

. C
am

pare som
 

uppträder störande inom
 om

rådet kan 
avvisas.

52

52

51

E20

H
jälm

aren

K
atrineholm

V
ingåker Julita

Ö
rebro

H
jälm

argården
56

56

214



Din personliga researrangör 
Resor till när och fjärran 

för stora och små sällskap

Moderna och bekväma bussar 
Med 16 - 50 sittplatser 
Handikappsanpassade för 
enkelt, säkert och bekvämt 
resande även för 
rörelsehindrade 
Trevlig och kunnig personal 

www.vibybuss.com 
0589-121 85    leif@vibybuss.comTel. 019-45 00 60     www.nepab.nu     info@nepab.nu

EL    KYLA     VVS    SOLENERGI    VÄRMEPUMPAR
 Nordic Energy Partner AB  -  upptäck kraften från ovan!

Vår kompetens din trygghet!

Vi levererar de bästa solenergisystemen 
värmepumparna och kylanläggningarna 
utifrån dina behov. 

Satsa på solenergi!

Här finns det mycket att göra!Här finns det mycket att göra!

Varje morgon finns det nybakat bröd i 

receptionen som du kan förbeställa.

Sumodräkter finns att hyra i  
receptionen.

Vandringsled i närheten - 3 km lång. 
Kom till receptionen så får du en karta. 

Kom och upplev någon av 
Kaffestugans kända glassmenyer!

Konserter och allsångskvällar hela 

sommaren. Se mer i programmet.
Musikquiz på Campingen med Towe 
Widerberg. Se mer i programmet.

Nostalgiträff med gamla traktorer, 
gamla och nyare bilar och motorcyklar. 
Musikunderhållning.

Boulebana finns att tillgå mellan 
campingen och badstranden.

Beachvolleybollutrustning finns  

att låna.

Hoppborg finns att hyra i receptionen.

Vid kaffestugan finns en nyrenoverad 
Minigolfbana. Bollar och klubbor hyr 
du i Kaffestugan.

Bastun finns att boka alla dagar 

under hela sommaren. Bokning sker i 

receptionen.

Bryggbåt finns att hyra i Kaffestugan.  
I priset ingår en styrman.  
Bryggbåten är tillgänglighetsanpassad.

Frisbeegolf med nio st utmanande hål. 

Frisbees finns för uthyrning i  
receptionen.

Kanoter, trampbåt, jollar och andra 

båtar finns att hyra i Kaffestugan.  

Fritt fiske i hela Hjälmaren.

Ett stort schackspel finns utanför 
Kaffestugan.

Allt detta och lite till...
...kan du läsa om på vår hemsida  

www.hjalmargarden.se



Säsongscamping
Övre campingen   14/4 – 2/10  9000:- + el 2,20 kwh

Sjöcampingen  14/4 – 2/10  9900:- + el 2,20 kwh

Hjälmargården  14/4 – 2/10  9900:- + el 2,20 kwh

Hjälmargården har sedan 2014 ägt och drivit Läppe 
camping. Vi arbetar ständigt med att förbättra och 
förnya miljön för våra gäster. Servicehuset är nyligen 
renoverat och utrustat med nya köksplatser, diskplatser 
och diskmaskin för en ännu ledigare semester. 

Även i år kommer vi ha en familjedag på Läppe Camping. 
Datum för denna är den 17 juli. Se till att skriva in det 
datumet i kalendern! Vi vill att vår camping skall vara en 
plats för hela familjen så kom och prova på att paddla 
kanot, ro en roddbåt, testa frisbee, träffa GB gubben, 
lyssna på musik och mycket mer! Vi jobbar för fullt med 
att färdigställa en glad familjedag hos oss.

Kl. 16.00 serveras Tacobuffé i vår restaurang. Förbokas 
senast 10/7 till receptionen.

Programmet kommer att finnas när det närmar sig på vår 
hemsida www.hjalmargarden.se

Välkomna att boka er campingplats hos oss!

Nyheter på Läppe camping
Här presenteras ett urval av de boenden vi 
kan erbjuda. Sammanlagt har vi över 200 
bäddar i rum och stugor.

Stuga 29-31
Perfekt för 2 familjer som vill dela stuga.  
8-10 bäddar med pentry, dusch och WC.  
995:-/stuga/natt

Campingstugor
Campingstuga med enkelt pentry.  
WC och dusch i separat byggnad

10m2  4 bäddar   650:- /stuga/natt 
15m2  4 bäddar   700:- /stuga/natt 
15m2  en dubbelsäng  700:- /stuga/natt

Stuga 37-42
Våra trivsamma stugor är utrustade med 
tv, dusch, WC och pentry. 3-4 bäddar och 
bäddsoffa. Utanför stugan finns utemöbler.   
Bostadsyta 25 kvm. 975:- /stuga/natt.

Vandrarhem
Vandrarhemsrum i ”Längan” med WC och 
dusch. 
Enkelrum   490:- per natt 
Dubbelrum   355:- pp och natt 
Flerbäddsrum  265:- pp och natt

Friggebod
Friggebod med 4 bäddar. WC och dusch i 
separat byggnad. 495:- /stuga/natt

Läppe Camping och Hjälmargårdens boenden
Campingens öppettider

Campingen är öppen 14 april till 2 Oktober.
Butiken är öppen 1 juni till 23 augusti.

Full service: 20 juni till 14 augusti, 
Reception och butik är då öppen 8:30-20:00

Campingpriser 2022   14/4-16/6 17/6-14/8  15/8-2/10  23-26 juni

Husvagn Övre campingen Plats 1-50 230:- /dygn  270:- /dygn  230:- /dygn 370:- /dygn

Husvagn Sjöcampingen  Plats 51-96 255:- /dygn  290:- /dygn 255:- /dygn 370:- /dygn

Husvagn Hjälmargården Plats 101-123  255:- /dygn  290:- /dygn  255:- /dygn 370:- /dygn

Tältplats      155:- /dygn  185:- /dygn  155:- /dygn 245:- /dygn

El       55:-   /dygn  55:-   /dygn  55:-   /dygn 55:-   /dygn

Midsommar

Tillval vid övernattning (Förbokas)
Frukost 91:- pp

Sänglinne och handduk 100:- pp

Slutstädning 405:- per stuga, 185:- per rum



Välkommen till 
Läppe Camping 2022

Hjälmargården & Läppe Camping
64395 Vingåker

Tel: 0151-73 09 80

www.hjalmargarden.se 
reception@hjalmargarden.se

www.facebook.com/Hjalmargarden


