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Konsthantverkarna

på bruket
I mötet mellan nyskapande
konst och traditionellt hantverk hittar vi Högbos konsthantverkare, tre mycket olika
personligheter med kreativa
själar och öppna ateljéer fulla
av inspirerande alster.
Glashyttan ligger i Övre Hammaren, brukets äldsta
byggnad, vars nedre bevarade delar byggdes 1666.

Glas med
personlighet
och humor
Övre Hammaren, brukets äldsta byggnad, ligger precis
där den stilla dammen forsar ner i Högboån. Här finns i
dag glashyttan där färgstarkt, humoristiskt glashantverk
samsas med Högbos gamla stångjärnshammare.
Värmen är det första som möter en
inne i glashyttan. Det är högt i tak,
luften vibrerar av färger och glas
ugnen ger sommarvärme året om.
Här arbetar Olle Brozén, glaskonst
när och tidigare formgivare för Kosta
Boda. Han skapar både konstglas och
bruksglas med traditionella metoder
och har sin arbetsyta mitt i lokalen.
Där kan nyfikna besökare ofta se ho
nom i färd med att snurra och forma
glödande het glasmassa på en lång
pipa och skapa allt från skira figurer
till tunga skålar.
På hyllorna glänser Olles färg
glada dricksglas tillsammans med
handgjorda vaser, fat, ljushållare och
andra bruksföremål. De små knub
biga fåglarna med olika Högbonamn
är alltid populära, liksom olika
värmeljushållare och dricksglas med
bilder på Högbos sporter.
Många av glasen har underfun
diga, roliga eller ironiska motiv från
populärkulturen.
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– Jag gör gärna bruksglas med hu
mor, det är sånt jag tycker är roligt
och det är mitt sätt att kommentera
samtiden, säger Olle. Det är kul att
prata med folk som kommer hit och
få höra hur de reagerar.
Här och var i glashyttan står konst
glas med rena former och olika typer
av mönster som ger en spännande
glimt av Olles konstresa genom åren.
– Jag är med på flera utställningar
varje år. Konstglas är mitt personliga
uttryck och det förmedlar mina egna
tankar och idéer. Det blir ett spän
nande avbrott från hantverksvar
dagen. Varje gång vill jag utmana
mig själv genom att göra något helt
nytt.
VARFÖR BLIR MAN
GLASBLÅSARE?

– Jag fastnade för glas på Konstfack.
Det var ett material som gjorde mot
stånd, som var jobbigt, varmt, otäckt
och det var roligt när det hände saker.

HUR ÄR DET ATT HA ATELJÉ
I EN HAMMARSMEDJA?

– Det är ett privilegium att få arbe
ta här inne. Övre Hammaren är ett
smycke för Högbo och alla ska känna
att det är roligt att komma in och tit
ta. Och stångjärnshammaren är fin,
tycker jag. Många besökare, särskilt
de äldre, frågar om historien och
hammaren och tittar gärna närmare
på den.

Keramik som
väcker sinnena

Margareta eftertänksamt. Många
som kommer in till mig blir berörda
för att figurerna väcker minnen och
känslor hos dem. På så sätt är min
keramik både traditionell och otradi
tionell. När du relaterar till den och
tolkar den så blir den verkligare än
verkligheten.

När man går in i galleriet är det som att komma in i
en annan värld. Det får jag ofta höra från mina besökare,
säger konstkeramikern Margareta Persson.
Och det är sant. I den lilla röda stugan
är atmosfären på något sätt annor
lunda, ljuset känns klarare och stäm
ningen nästan lite sagolik. Är det det
som gör att mötet med Margaretas
skulpturer blir så speciellt?
Inne i Keramikgalleriet möter
färgstarka skulpturer besökarens
blick, alla med egna uttrycksfulla
hållningar och karaktärer. De verkar
nästan levande och arga, drömman
de eller pillemariska – men varje be
sökare tolkar uttrycken utifrån sina
egna erfarenheter och samma skulp
tur kan väcka många olika känslor.
Den vanligaste frågan som Marga
reta får är varifrån hennes inspiration
kommer.
– Jag tittar på människor som är
runt mig, kanske på bussen eller på
stan. Det kan vara ett uttryck eller
ett ansiktsdrag som jag vill fånga. Jag
har hela huvudet fullt av uttryck jag
vill göra i lera. Då blir nästa fråga:

”Hur ser det ut i ditt huvud egent
ligen?” säger Margareta roat och
knackar sig i tinningen. Och här inne
är det ganska trångt!
– När jag började med keramik på
70talet lärde jag mig dreja och allt.
Sen började jag göra figurer i sten
godslera, måla dem och forma min
egen teknik. Det var inte så uppskat
tat bland andra keramiker då. Jag
bröt ju mot reglerna och så fick man
absolut inte göra! säger Margareta
och skrattar.
– Men jag fortsatte ändå att göra
DET ENORMA
mina figurer och numera är de upp
PEPPARKAKSHUSET
skattade, även i konstkretsar.
Margareta gör ingen traditionell
Varje år bygger Margareta ett
brukskeramik som muggar och fat.
gigantiskt pepparkakshus till
Men hade inte det passat bra på ett
Länsmuseet i Gävle. Den som besöker
historiskt bruk?
henne mellan oktober och december
– Högbo handlar inte bara om
hamnar då mitt i byggprojektet.
tradition, det är också en plats för
Det är nästan lika spännande att
nya upplevelser. Det är viktigt att
se som keramiken – och det
det finns något för alla sinnen, säger
doftar godare!

Det är en lång process att göra
en ny figur, med torktider
för lera, montering
och många olika
färglager.
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Järn och
skaparglädje
Järnet byggde till mångt och mycket Sverige, och den som såg
till att vi hade verktyg, vapen och hushållsredskap var smeden.
Det var ett viktigt yrke och i byarnas sociala hierarki var smeden en aktad man. Men i dag är det få som utövar yrket och
det som förr krävde en mänsklig hand är nu industrialiserat.
Högbo Bruks smedja är ett lysande
undantag, för här hos Johan ”Smé
Johan” Sandström glöder stålet alltid
varmt.
Redan på gården utanför möts
man av smideskonstverk och små och
stora bruksföremål. SméJohans stora
sam ling av smidesstäd står runt den
stora eldstaden. Här håller han ofta
provapåkurser där deltagare får
testa att smida egna föremål. Kapsyl
öppnare, smörknivar och smycken är
vanliga kursprojekt men SméJohan
anpassar kursen efter deltagarnas
önskemål.
Inne i butiken finns mängder av
traditionellt handgjorda föremål att
välja bland. Du är förstås välkommen
att kika in i själva smedjan, där väl
använda städ, tänger och hammare
omringar de stora ässjorna.
VAD ÄR DET ROLIGASTE
MED SMIDE?

– Att kunna specialtillverka saker
och lösa problem åt andra, säger
SméJohan. Vi har gjort till exempel
kyrkogrindar och trappräcken till
slott – sånt är ju svårt att köpa i bu
tik. Och jag minns ett brudpar som

fick hjälp att smida sina egna vigsel
ringar av en gammal järnspik. De
satte in en röd sten, det blev jättefint
och person ligt.
– Det ovanligaste jag har gjort är
en rejäl fotboja med kedja och järn
kula som vägde femsex kilo. Det var
en kvinna som beställde den till sin
fästman, skrattar han.
Men de populäraste varorna i bu
tiken är SméJohans egendesignade
smörknivar, ljusstakar och minnes
saker, allt stämplat med hans eget
sigill och Högbo Bruks traditionella
krans.
Förr i tiden utbildade man sig till
smed genom att gå lärling. Man bör
jade som smeddräng, avancerade till
smedhalva och blev till sist färdig
smed. SméJohan tycker att lärling
skap än i dag är ett bra sätt att föra
vidare yrkeskunskaperna och hjälpa
andra in i ett spännande arbete. Så
när hammaren slår ner på det glö
dande stålet inne vid ässjan så att
gnistorna flyger, då är det ofta en
av SméJohans lärlingar som står där
och för hantverkstraditionen vidare.
Framtiden för Högbos smedja känns
trygg.

FRÅN NYA ZEELAND TILL HÖGBO
SméJohans väg till smidet började på Nya Zeeland,
där han som utbytesstudent fick upp intresset för
hantverk. Efter en grundkurs i smide i Gränsfors bruk
arbetade han bland annat med rekonstruk tionen av
1700-talsfartyget Ostindiefararen Götheborg. Han
öppnade sin första smedja vid Växbo Kvarn i Bollnäs,
där han smidde om somrarna i fyra år. År 2000 kom
SméJohan till Högbo Bruk och driver i dag en av
Sveriges mest välkända smedjor.
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högbo outdoor
Oavsett om du vandrar, paddlar, cyklar eller åker skidor så hittar du
spår för dig och din träning i Högbo. Här, mitt i spenaten och friluftsoasen, finns fyra stora arenor som sträcker sig långt ut i de brusande
Gästrikeskogarna. Förutom brukets högklassiga längdskidspår hittar
du 15 mountainbikebanor i toppskick och milslånga kanotleder i vacker
skogsmiljö. Gillar du att upptäcka till fots? Högbos vandringsleder och
motionsspår slingrar sig långa genom den äventyrliga vildmarken.
Så bläddra vidare, låt dig inspireras och upplev Högbo Outdoor!
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Jobbigt, lortigt

– magiskt!

När det sprätter i benen av energi
och att susa fram genom skogarna
känns som ett måste, då väntar
Högbo MTB-Arena på dig. Cykla
långt, kort, högt eller brett. På
arenan hittar du rätt bana, vare
sig du tränar inför ett lopp, söker
utmaningar eller bara vill ha den
allra bästa sjöutsikten.
Högbos banor är nivåanpassade utifrån svårig
hetsgrad – blå för nybörjaren, röda för dig som
har cyklat ett tag och de svarta är riktigt ut
manande och passar elit och elitmotionär. På
teknikområdet har du möjlighet att öva på egen
hand innan du ger dig ut i skogen, men du kan
också boka träning med en av brukets kunniga
instruktörer.
Jens och Felicia är besökare på Högbo Bruk
och har precis cyklat mountainbike för första
gången.

Hur skulle ni beskriva
sporten för andra
nyfikna nybörjare?

– Det är kul att köra mountain
bike – och grymt jobbigt! För
bästa möjliga balans försöker man
stå upp och cykla så mycket som möj
ligt, vilket snabbt märks i lår och rumpa. Det är
heller ingen sport där man kan ta det lite lugnt
och låta cykeln rulla. Här är det fullt fokus som
gäller om man vill ta sig förbi rötter, stenar och
tvära svängar! skrattar Jens och Felicia.
Så på med cykelkläder, hjälm och ett taggat
humör, och ge dig ut på Sveriges skönaste moun
tainbikeåkning!
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nyfikna nybörjare och
hungriga eliten

+ De t här är platsen

för frihetstörst, röre
lser
och endorfiner

Sinnesro på
blanka vatten
Tänk dig att tyst glida fram över vattnet med
grönskan, skogen och naturen som enda iakttagare.
Ganska exakt så känns det att paddla i Högbo.
Vad får dig att stanna kvar
i Högbo efter jobbet?

Högbo CanoeArena sträcker sig
genom flera vackra sjöar och åar i
växlande landskap. Här finns många
paddlingsleder med olika längd och
svårighetsgrad att välja mellan. De
korta turerna utgår från Sportcentra
len med paddling på lugna Damm
sjön, Högboån och vidare ut på sjön
Öjaren med många obebodda
stränder och öar att upp
täcka. För den som är sugen
på äventyr utanför de stilla
sjöarna finns slingrande,
lummiga Jädraån med
några mindre forsar. Spän
nande och pulshöjande, men
inte svårare än att de flesta klarar
av dem! Några av turerna längs Teste
boån bjuder även på åpaddling med
vildmarkskänsla. Ett tips är att boka
transport till någon av startplatserna
och paddla tillbaka till Högbo, eller
tvärt om.
Vincent, som arbetar på Högbo
Bruks parkområde, paddlar gärna på
fritiden.

– För mig är Högbo både en arbets
plats och en favoritplats! Jag älskar
att röra på mig och vara ute i friska
luften, så det är en riktig lyx att jobba
på ett sånt här ställe.
– Oftast paddlar jag med mina kol
legor efter jobbet, men ibland tar
jag med barnen på en tur. Då
väljer vi oftast kanadensare,
så att alla kan sitta tillsam
mans och barnen kan vila
om de blir trötta. När jag
paddlar ensam testar jag
gärna något mer utmanande,
till exempel stand up paddle bo
ard, berättar Vincent.
Utefter lederna finns det rastplat
ser med möjlighet att göra upp eld,
laga mat och vila upp sig. Här och
var hittar du även vindskydd att över
natta i eller röjda ytor för tältning. Se
till att ha koll på allemansrätten och
eventuella eldningsförbud innan du
slår läger.

i
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På tur i gnistrande
klassiska spår
Rasta längdskidorna i både flacka och kuperade spår.
I Gästriklands skidparadis Högbo Bruk finns en gedigen
tradition av längdskidåkning. Här erbjuds rekordtidig
skidstart tack vare brukets spår med konstsnö. Oftast
kan du dra på dig pjäxorna redan i början av november!
Under snöiga vintrar kan du dessutom njuta av 50 km
natursnöspår i Högbos gnistrande skogar. Välkommen
till Högbo Ski-Arena!
Du som besöker skidanläggningen
kommer snabbt att märka den härliga
blandningen av skidåkare som samsas
i spåren. Hit tar sig allt från elitåkare
och motionärer till nybörjare och barn
familjer. En av Högbos återkommande
gäster är skidprofilen Johanna Ojala,
längdskidexpert och proffstränare,
som leder skidläger i Högbo
varje vinter.

Vad tycker du om
Högbo Ski-Arena?

– Det bästa är att vädret inte
har en avgörande roll här i
Högbo. Oavsett om det är snörika
eller milda vintrar så finns det alltid
gott om spår. Jag blev väldigt impo
nerad första gången jag kom hit. Det
var en ordentlig vinter med vackra
snötyngda träd och ett spårsystem som
var väldigt stort. Det märktes att man
jobbade hårt för att nå dessa resultat,
berättar Johanna entusiastiskt och fort
sätter:
– Att Högbo dessutom kan erbjuda
flera kilometer skidspår när det nästan
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är vårvärme, det är verkligen ett bevis
för hur bra man jobbar med spåren.
Helt fantastiskt!

+Sveriges närmaste
längdåkning!

Skulle du rekommendera
skidspåren till någon annan?

– Ja, det gör jag redan! skrattar Johanna.
Högbo ligger så bra till rent geogra
fiskt – nästan mitt i landet! Jag
tipsar många i Stockholms
området om Högbo eftersom
jag vet att arenan är så bra,
ligger nära och har goda för
utsättningar för både mat och
boende.
Skidspåren i Högbo är av varie
rande längd, alltid preparerade för ett
klassiskt spår och en fristilsbädd. När
det börjar mörkna tänds elbelysningen
längs flera av spåren. Det finns även
ett mysigt familjespår som startar vid
pulkabacken, med bra rastplatser att
dricka varm choklad och grilla korv
vid, så att alla orkar hela vägen in i mål.
Högbo Bruk må vara gästrikarnas
egen friluftspärla, men här trivs skid
entusiaster från hela vårt avlånga land.

LÄS MER PÅ hogbobruk.se/outdoor

OFFICIELLT
VASALOPPSCENTER
Högbo är utsett till
officiellt Vasaloppscenter,
vilket innebär att Vasaloppet samarbetar med
bruket tack vare platsens
goda träningsmöjligheter,
kunskap och goda matoch boende möjligheter.
Här arrangeras också
Bessemerloppet, det allra
sista seedningsloppet
inför Vasaloppet.

vandra, jogga,
spring – njut!
Friska vindar mot kroppen, fågelkvitter i öronen och slingrande
stigar under fötterna. Välkommen ut i den förtrollande naturen vid
Högbo Trail-Arena. Under turen passerar du högst troligen vackra
gammelskogar och instagramvänliga vyer. Att råka på svamp,
bär eller ett och annat djur är heller ingen omöjlighet!
Löpning eller trailrunning passar alla spring
lystna. Markerade löpspår finns från 2,5 till
15 km, både flacka och kuperade, med ett
bra underlag av packat grus. Flera av spåren
är dessutom elbelysta kvällstid. För dig
som gillar att springa i sankmark och
stenig terräng är våra trailrunning
banor en perfekt match.
Torbjörn Hägglund, spåransvarig
på Högbo Bruk, har varit med och
utvecklat banorna.

Vad är egentligen trailrunning?

– Till skillnad från vanlig löpning så sker
trailrunning i opreparerad terräng på upp
trampade stigar. Våra banor har olika svårig
hetsgrader och finns från 3,5 till 10,5 km. De
är dessutom tydligt markerade i både dagsljus
och mörker. Trailrunning är Högbos senaste

satsning inom outdoor och sporten bara växer
och växer. Självklart hänger vi med!
Är du typen som gärna tar dig fram med
karta och kompass? Högbo Bruk har stora
möjligheter till vandring och orientering i
de härliga Gästrikeskogarna. Här kan
du som gillar att vandra kliva på den
26 mil långa Gästrikeleden, Fäbodleden på 2,7 mil och den kortare
Högboleden på 9 km.
Du som vill orientera kan vara med
i tävlingen Hittaut varje sommar. OK
Hammarens orienteringsklubb ordnar nya
utmaningar varje säsong, både enkla och lite
kluriga i park- och skogsmiljö. Kartor finns
att hämta i kiosken, på hotellet och på Sport
centralen. Med appen kan du hålla koll på
resultaten och tävla mot andra deltagare i hela
landet. Den har GPS också. Bra va?

+rak t u t i spenaten!

SKYDD
R DU VIND
HÄR HITTA
e
tala kartguid
Högbos digi
a
tt
hi
Surfa in på
t
at
r
se/guide fö
hogbobruk.
at se r längs
pl
ill
gr
h
oc
vindsk ydd
de r.
spår och le
Högbos alla

i

LÄS MER PÅ hogbobruk.se/outdoor

11

Björk&
Berries
DOFTER FRÅN NATUREN
Björk & Berries håller den starka traditionen kring dofter
i Gästrikland vid liv. Det som en gång började med handplockade björklöv och bär har utvecklats till ett ekolyxvarumärke i världsklass. De doftande, friska hudvårdsprodukterna hittar du i utvalda skönhetsbutiker världen
över, men bara i Högbo kan du besöka Björk & Berries
egen butik och doftdesigncenter. Här är hyllorna fyllda
av naturliga produkter för kropp, ansikte och hem, genomsyrade av skogens mystik och välgörande egenskaper.
EN VÄLDOFTANDE HISTORIA

Gävle var under lång tid Sveriges
centrum för dofter. Från mitten av
1800talet doftade det både tvål
och parfym i den lilla staden, men
även whisky, kaffe och kryddor. Att
ta regelbundna duschar hade ännu
inte blivit kutym för folket. I stället
fräschade man ofta upp sig genom
att applicera parfym, som på den här
tiden skapades av naturliga råvaror.
Blommor, växter och kådor var van
12

liga ingredienser. Det hände även att
man gned råvaran direkt mot huden.
I slutet av 1800talet började de
första syntetiska dofterna produceras,
men det var inte förrän år 1921 som
världens genom tiderna kanske mest
kända parfym lanserades, Chanel
no 5. Den nya syntetdoften satte
igång en revolution och redan efter
några år var det svårt för bolagen
med naturliga dofter att överleva i
konkurrensen med de billigare syn

tetiska parfymerna. Kring 1950 var
Gävles stormaktstid som doftcen
trum över.
Men så började en längtan efter
naturliga dofter åter igen att smyga
sig in i folkets hjärtan – en längtan
efter det rena, friska och organiska. I
början av 2000talet var Högbo Bruk
redan en förebild inom hållbarhet
och välmående. En av världens främ
sta parfymörer, Pierre Wulff, locka
des till denna lovande plats i närheten
av historiens doftcentrum Gävle, och
blev så berörd av omgivningarna,
björkarna och den friska luften att
han förstod att detta var något nytt
att satsa på. Högbo Bruk, som redan
strävade efter att inspirera våra sin
nen, skulle komma att få ytterligare
en sensation på området. Det nya
doftföretaget Björk & Berries kom
till världen – för nu var det dags att
låta näsan förtjusas!
Till den allra första hudvårdspro
dukten plockades lingon, blåbär och

En doft
består av
tre olika
noter
Toppnot
Den doften som man
uppfattar först, exempelvis om man flyktigt
passerar en person
på gatan. Parfymens
intresseväckare!
Exempel på toppnoter:
Apelsin, rabarber och
svarta vinbär.

hjärtnot

björklöv för hand i Högboskogen.
Naturligt källvatten hämtades från
den mytomspunna Stannakällan
som sägs ha det renaste av vatten och
bromsa åldrandet. Den svenska natu
rens hemlighet skulle fångas på flaska
och alla råvaror hämtades i Högbos
skogar. Skapandeprocessen skynda
des aldrig på utan varje produkt gavs
den tid den behövde för att bli sitt
bästa jag. För långsam skönhet är
den bästa och konceptet blev snabbt
en succé. Björk & Berries ekologiska,
svenska, lyxiga kroppsvård och dofter
var efterlängtade på marknaden!
Idag erbjuder Björk & Berries
uppfriskande produkter i precis sam
ma anda som vid uppstarten. I den
välordnade butiken i Högbo hittar
du flera olika doftserier – alla inspi
rerade av våra svenska årstider och
traditioner med noggrant utvalda
ingredienser. Kamomill, havtorn
och gurkört är några exempel,
men såklart också björk – trädet

som sägs ge liv och är Björk & Berries
signaturingrediens.
Intill butiken hittar du också
ett parfymmuseum med historiska
parfymflaskor, tvålar och en fascine
rande doftorgel (platsen där parfym
ören komponerar nya dofter). Kika
runt på egen hand eller boka en guidad
visning för en inspirerande helhets
upplevelse!
Vill du få med dig något personligt
hem från butiken? Passa på att skära
och prägla din egen tvål. Det kostar
ingenting extra, utan du betalar bara
för själva tvålen, och kan dessutom
välja motiv på stämpeln själv!

i
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Huvuddoften, som ter
sig olika beroende på
varje individs unika
kropp. De flesta dofter
tar sig olika uttryck på
olika personer.
Exempel på hjärtnoter:
Björk, tall, rosa fresia
och viol.

basnot
Doftens avslut, och det
som avgör kvalitén och
den kvarstående effekten
av parfymen. En dofts
pris är ofta en reflektion
av doftens basnoter.
Exempel på basnoter:
vetiver-rot, cederträ och
tonkabönor.

Barnens
högbo bruk
Lekfulla evenemang

Barnkalas, sportlov och teater är några av
de höjdpunkter på året som riktar sig särskilt
till barn. Under utvalda evenemang kan du
även prova på brukets olika aktiviteter, såsom
mountainbike och glasblåsning. Att åka
häst och vagn eller kramas med maskoten
Hierteskutt är också populärt!

Badstrand

Under sommaren är det stor aktivitet på
brukets fina strand där du kan bada och sola.
Badet har en härlig sandbotten och ofta bra
temperatur i vattnet. Nära stranden finns det
beachvolleybollnät, bastu och kiosk.

Smådjurspark

I Högbo Bruks mysiga smådjurspark kan du
klappa och komma nära djuren på riktigt.
Välkomna in i hagen där bland annat kaniner,
getter, ankor, minigrisar och alpackor bor
tillsammans.

Minigolf

Vid Högbo Qvarn finns en mini
golf bana med tolv utmanade, roliga
och annorlunda hål. Klubbor och
bollar finns att hyra vid serveringen.
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utflykt

Paddla kanot är något som passar alla åldrar.
Välj mellan kanadensare, storkanot, kajak
och stand up paddle board. Längs kanot
lederna hittar du även många rastplatser
– perfekta för vila och matsäck.

Pulkabacke

Högbo Bruk har en härlig pulkabacke, där det
är full fart både dagtid och kvällstid. På kvällar
lyses området upp av strålkastare och det finns
ett fint vindskydd strax nedanför pulkabacken
– perfekt för korvgrillning. Dass hittar du precis
vid backen.

Lekpark

Lekparken Sigrids Hage är fylld av
roliga nöjen för barn. Träffa Lilla
Anna och Långa Farbrorn, undersök
loket Styrbjörn eller klättra och lek i
klätterställningen.

äventyrsbana

Äventyr är en favorit bland våra barn och brukets
Äventyrsbana bjuder på just detta! Banan ligger
upp till tolv meter ovanför marken och är en rolig
aktivitet för hela familjen. Åldersgräns 7 år.

i
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levande
Smart mat från

lantbruk

På brukets gröna ängar går fåren lugnt och betar
medan grisarna glatt bökar runt i den svalkande leran.
Varje år föds ulliga lamm och prickiga kultingar som
växer upp med sina mammor till friska och fina djur,
precis som det var förr i tiden!
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EN HÄRLIGT
HÅLLBAR MIX
Högbo Gårdshandel står för en håll
bar, cirkulär matproduktion som är
så klimatsmart och ekologisk som
möjligt, där de olika delarna för
stärker varann och inget som kan
användas går till spillo. Vi hämtar
inspiration och kunskap från både
äldre tiders bondgårdar och dagens
vetenskapliga förhållningssätt.
Odlingar och lantdjur, egen föräd
ling och försäljning finns inom
gång och cykelavstånd på bruket.
I vårt eget ysteri, charkuteri, bageri
och grönsakskök förädlas råvarorna
till goda livsmedel. Här arbetar
duktiga mathantverkare med att
göra det bästa av alla råvaror. Kom
petensen och recepten är en härlig
mix av nya upptäckter och traditio
nella metoder från många av jordens
hörn, precis som vi som jobbar här.

Grönsaksköket
Precis som i det klassiska
bondköket tar vi hand om de
stora skördarna genom att sylta
och lägga in. Tomatmarmelad,
jordgubbssylt, gurkinläggningar
och annat gott blir sommar
på burk, helt enkelt.

Ysteriet

Den ekologiska mjölken är
fortfarande spenvarm från
fjällkorna i grannbyn när
ysterskan häller den i ystnings
karet. Varje dag ystar vi någon
av våra egna goda ostsorter
och lägger på lagring, där
Våra ostar
den övervakas noga medan
är opastöriserade
de olika smakerna sakta
så alla de goda
naturliga bakterierna
mognar fram.
finns kvar och
skapar extra smak
och näring

Charkuteriet

Trinda köttbullar, smakrika korvar
och saftiga hamburgare kommer
från charken, där varje del av
det styckade djuret kommer
till användning på bästa sätt.
Charkuteristerna är noga med
lantdjurens välmående, för de
märker tydligast av alla att friska,
nöjda djur ger det finaste köttet.

Bageriet

I den vedeldade stenugnen
bakas varje dag doftande
tunnbröd. Högbos lilla bageri
förser både Brukshotellet och
Gårdsbutiken med olika sorters
bröd och kakor. Mjölet är malt
på traditionellt sätt, med riktiga
kvarnstenar som drivs av vattnet
i ån utanför kvarnen.
17

här växer

människor
Ett löfte om goda smakupplevelser baserade på ytterst
medvetna råvaruval, ur kvalitetsmässigt, ekologiskt
och socialt avseende. Närodlat så klart! Det är vad
vårt varumärke Made in Högbo innebär.

Berättelsen om Made in Högbo tog
sin början när två problem plötsligt
hittade en gemensam lösning. Högbo
Brukshotell sökte efter en leverantör
av närproducerade, ekologiska råva
ror samtidigt som en grupp odlings
kunniga nysvenskar behövde syssel
sättning och språkträning. Här
klick ade något till och en idé tog
form. På Högbo Bruk fanns möjlig
het att ordna växthus och vilja att
prova något nytt. Och snart började
det spira och växa för fullt på bruket.
Ny plockade grönsaker hittade sin

väg in i hotellets matsal i takt med
att svenskan flödade allt lättare runt
odlingarna.
Projektet Made in Högbo blev en
stor framgång och skapade grunden
till Högbo Gårdshandel, ett riktigt
hemodlat företag som står stadigt
med båda fötterna i den bördiga
Högbomyllan.
Men hur gick det för de odlings
kunniga nysvenskarna som var med
från början? Många jobbar fortfaran
de kvar och hör till brukets mest ruti
nerade och uppskattade medarbetare.

Cra ft s
Märket Högbo
handgjord
är
ran
betyde r at t va
.
Högbo Br uk
m ed kärle k på

+ Silversmide Här skapas

ringar, hängsmycken och
andra vackra ting. Gammalt
silver kan återbrukas och
bli nya personliga smycken.

+ Sömnad Ny och åter-

brukad textil blir kläder,
inredning och bruksföremål. Systugan syr på
beställning eller fritt
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från hjärtat.

Handgjort med kärlek

+ Naturslöjd Naturens

Att laga det som är trasigt och skapa nytt när det
behövs, det är klok hushållning tycker vi.

till vackra dekorationer.

Därför har vi många duktiga hantverkare på bruket som reparerar,
bygger och skapar en fin och trivsam miljö för både två och fyrbenta
medarbetare. Och så finns här många kreativa händer som inte kan
motstå lusten att skapa, pyssla och göra vackra saker som gläder ögat
och själen. Som tur är har kreatörerna en gårdsbutik att fylla med
fina, roliga och användbara föremål, perfekta som presenter likväl
som praktiska vardagsredskap till hemmet.

traditionella träredskap.

LÄS MER PÅ hogbobruk.se/gårdshandel

egna material förvandlas
Kvistar, mossa och kottar
blir till julkransar och

+ Timring tillverkning av

Bord, bänkar och vindskydd
av timmer. Vi bygger med
traditionella metoder och
för samtidigt hant verkskunskapen vidare.

Nyheter
&
erbjuda
nden
– följ H
ö g bo
G årdsb
utik på
Faceboo
k

Upptäck det lokala hantverket
och den närodlade maten i Högbos
moderna, traditionella Gårdsbutik.

Gårdsbutiken
Högbo Gårdshandels charmiga lilla butik ligger mitt på bruket, i
den röda stallängan från 1700-talet med vällingklocka på gaveln.
Här är luften välkomnande med lätta dofter av färska grönsaker,
te, kolakakor, gammaldags stearinljus och handgjorda tvålar.
Du som vill ha med dig en smakbit
av Högbo hem, du har hittat till rätt
ställe. I Gårdsbutiken hittar du ett
brett sortiment av bland annat bröd,
ost, chark och grönt från Högbo
Gårdshandels eget varumärke Made
in Högbo, ekologiska och hållbara
livsmedel som är gjorda med kärlek

här på bruket. Här finns också ut
valda varor som rapsolja, honung och
sötsaker från flera lokala mathant
verkare med samma känsla för god
mat som vi själva har.
Komplettera sedan med något du
inte äter upp – kanske något prak
tiskt eller inspirerande? Vi har både

i

bruksföremål och konsthantverk i
hyllorna. Från ateljéerna på bruket
kommer konstglas och skulpturer,
smycken och kläder, naturslöjd, smi
de och textil. I grannskapet har vi
många fristående hantverkare som
tillverkar bruksljus, tvålar, linoljesåpa,
keramik och andra trevliga, vackra
hantverk som du också hittar i
Gårdsbutiken. Kort sagt: här finns
den perfekta, annorlunda presenten
med personlighet och kvalitet!

Öppettider på hogbobruk.se/butiker
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Ät och sov gott på

Högbo Bruk
Kanske besöker du Högbo för att titta på djuren, paddla kajak, åka pulka
eller bara njuta av den vackra bruksmiljön. Oavsett planer så börjar magen
förr eller senare kurra och sötsuget kicka in. I Högbo hittar du flera säsongsöppna restauranger och kaféer, men även Brukshotellet som har öppet året runt
med sin lunchbuffé och lyxiga fyrarättersmiddag. Ta en fika framför brasan
i Gruvstugan, njut av husman och glasskalas i Högbos gamla Qvarn eller
slå en hole-in-one och fira på Golfkrogen. Behöver du stanna en natt eller
två? Här finns boende i de flesta former. Övernatta bekvämt i stuga,
hotellrum, vandrarhem eller varför inte i en härlig lyxsvit?

högbo qvarn

Vällagade, somriga menyer
mitt i den forsande ån
Högbo Qvarn ligger mitt i Högboån på en av brukets mest
idylliska och traditionsrika platser. Vällagad mat, goda bakverk och glass i stora lass serveras nu i den gamla kvarnen
där Högbos bönder i långa tider malt sin säd. Redan på
1600-talet låg Högbos första hammarsmedja här på andra
sidan ån, där brukets smeder tillverkade järn med hjälp av
den brusande kraften från vattenfallet.
Idag kan du njuta av den historiska atmosfären under
tiden du äter, oavsett väder. När du föredrar att sitta inomhus bjuder den åldriga byggnaden på härlig omgivning i
1800-talsmiljö, medan du under soliga dagar kan trivas vid
20

någon av uteserveringarna intill den porlande Högboån. En
middag på uteplatsen i kvällssol är en magisk upplevelse!
På bistromenyn finns vällagade rätter i Högbo Qvarns
egen tappning, gärna av brukets egna råvaror och med
spännande smaker från lokala mathantverkare. Du hittar
bland annat Qvarns närproducerade burgare, matig sallad
och en god barnmeny för den lilla pannkaksälskaren. Du
som vill fika kan glädja dig åt en välfylld kafédisk med
smörgåsar, kakor och andra godsaker, och inte minst en
läcker uppsjö av olika sorters kulglass, mjukglass och roliga
glassmenyer. Restaurangen ligger nära lek- och smådjurs
parken – perfekt för hungriga barnfamiljer som behöver
fylla på energiförrådet! Efter måltiden kan ni hyra mini
golfk lubba i glassbaren och utmana varandra på den fina
banan intill restaurangen.
026-24 72 20, hogboqvarn.se
Öppet dagligen juni–augusti, varierande tider
resten av året, se hemsida.

högbo brukshotell

Boende och mat i toppklass
för aktiva livsnjutare

I den prisbelönta White Guide
restaurangen serveras
kulinariska upplevelser med noga utvalda råvaror från
lo
kala producenter, men allra främst från brukets egna
odlingar och hagar. Nyplockad sallad från Högbos växthus,
smakrika ostar från det egna ysteriet, handrullade kött
bullar från brukets charkuteri och dagsfärskt bröd bakat på
mjöl från en gammal originalkvarn i trakten.
Till frukost och lunch finns dignande bufféer att njuta av,
medan du som middagsgäst kan botanisera i en lyxig fyra
rättersmeny på kvällen. Brukskockarna strävar alltid efter
att dra nytta av säsongens bästa råvaror – ekologiskt och
hållbart så långt det går! I en fyrarättersmeny ingår förrätt,
varmrätt, kvällens dessert och ett rikt chokladbord.
Det är svårt att ge maten och nätterna på Högbo Brukshotell något annat än toppbetyg. Magiskt bra!
026-24 52 00, hogbobrukshotell.se
Öppet dagligen året runt.

Högbo Brukshotell rankas som det 10:e bästa hotellet i
landet. På bruket har biskopinnor, överstar och konsuler
residerat, och självklart har de haft fint folk på besök. I
Högbo finns alltså en tradition av att ta väl hand om gäster
– något som hotellet värderar högt. Här ska du alltid känna
dig som hemma!
Mitt i den brusande bruksmiljön erbjuder hotellet sköna
nätter i härliga rum och lyxiga sviter samt oändliga konferensmöjligheter. Här finns också en skön relaxavdelning
med pool, jacuzzi och bastu i avslappnande omgivning för
hotellets boende gäster.

hungrig?

Här finns
matställen för
all a sinnen oc
h
smaklök ar!
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gruvstugan

Kafémys med sommarglass,
vintersoppa och hembakt året om

dig som är sötsugen, och precis som när den
där goda vännen bjuder på hembakt, så vet
man aldrig vad det blir! Rykande färskt kaffe,
nykokt te och svalkande läsk står alltid stadigt på menyn,
liksom Gruvstugans berömda vaniljbullar. Det ryktas att
de enorma bullarna är Sandvikens godaste – något vi inte
tänker argumentera emot. De är verk ligen JÄTTEgoda!
Idag har 1800talets bruksarbetare bytts ut mot hung
riga skidåkare på vintern. En tid då det är högsäsong för
både Gruvstugan och vasaloppsmotionärerna. Hit kommer
skidåkare från hela Sverige för att värma sig med en skål
soppa efter en slitig dag i skidspåren. Men oavsett vilka
som vistas i stugan så sitter den familjära stämningen kvar
i timmerväggarna. På övervåningen får dessutom hundar
följa med, vilket är perfekt för dig som vill ha din fyrbenta
vän med på fikastunden. Begreppet ”Välkommen hem” får
verkligen rätt innebörd här, det känner man rakt igenom.
070-320 71 19, hogbobruk.se/gruvstugan
Öppet vardagar maj–juni och augusti–
september, därefter dagligen oktober–april.

Gruvstugan är utan tvekan en av brukets mest hemtrevliga
platser. När man kliver över tröskeln till den lilla stugan
känns det som att komma hem till en god vän. Man vill
direkt sparka av sig skorna, vila fotsulorna mot det knar
rande trägolvet och värma händerna mot brasan. Här är
det nybryggt kaffe, hembakt fikabröd och matiga mackor
som står i fokus, men framför allt värmande soppor när
skidsäsongen drar igång!
Det gemytliga lilla caféet i 1800talsmiljö, som förr i
tiden fungerade som arbetarbostad och tullstuga, serverar
bland annat räk, ägg och köttbullsmackor med en generös
mängd pålägg. Det finns alltid hårda och mjuka kakor för

högbo vandrarhem

Trivsamt och självständigt
boende med nära till allt
Ibland behövs bara det där enkla, när en god natts sömn
är det enda viktiga, och utflykterna, middagarna och mö
tena är tänkta någon annanstans. Kanske är du på genom
resa, ska vandra i Högbo utan tält, besöka brukets sevärd
heter eller helt enkelt uppskattar möjligheten att kunna
sköta din egen matlagning där du övernattar? I så fall är
Högbo Vandrarhem perfekt för dig, ett härligt boende
med kök för självhushåll, stor matsal och sällskapsrum.
Det charmiga avlånga huset, som en gång i tiden var skola
för Högbobarnen, har idag många sköna rum för uthyr
ning i byggnadens gamla slöjdsalar och bibliotek.
När det sprätter i benen kan du och ditt sällskap dess
utom spela innebandy eller bordtennis i den gamla gym
nastiksalen från skoltiden. På sommaren finns det en fin
gräsplan med fotbollsmål, en asfaltsyta med basketkorgar
och en trevlig uteplats med grillar. Som skidåkare eller
22

MTBcyklist kan du dra nytta av vallarummet eller den
trygga cykelförvaringen i byggnaden. För dig som lock
as av den något mer spartanska boendeformen erbjuder
vandrarhemmet också enkla stugor en bit in på själva
bruksområdet sommartid. Nära till både motionsspår
och natur!
070-170 92 11, hogbovandrarhem.com
Öppet dagligen året runt.

ställplatser

Som avslutning
på en bra dag
eller början på en
härlig kväll!

Mitt i spenaten med
husbil och husvagn
Njut av den tysta natthimlen, somna gott på din egen
kudde och kliv rakt ut i bruksmiljön från din egen lya på
fyra hjul. På Högbo Bruk finns 15 ställplatser för husbil
och husvagn, redo för dig som är på besök, semester eller
genomresa. Ställplatserna har anslutning för el året om
och vatten under vår, sommar och höst. Dricksvatten kan
alltid hämtas vid de offentliga toaletterna nära kiosken,
där du även hittar dusch och bastu som ingår i priset för
ställplatsen.
Boka på hogbobruk.se/stallplatser
Öppet dagligen året runt.

Det optimala
matstället för
alla golfare och
icke-golfare.
högbo golfkrog

Pizzabuffé och husmanskost
med golfutsikt hela säsongen
Vid golfklubben på bruket hittar du Högbo Golfkrog –
en schysst servering med bra mat och utsikt över golf
banan. Här spelar det ingen roll om du kan spela golf för
att kunna njuta av maten, alla är välkomna! Välj mellan
vällagad husmanskost i form av två varmrättsalternativ
och dagens pasta, pizza eller vegetariska rätt tillsam
mans med plock från den enorma salladsbuffén. På à la
cartemenyn står vanligtvis högrevsburgare, lax och räk
macka. Veckosluten på Högbo Golfkrog är sanna familje
helger – på lördagar dukas en buffé av fräscha italienska
pizzor upp, medan söndagar innebär storbrunch för alla
frukostälskare. Så inta första parkett på uteserveringen
och njut av just din favoriträtt medan du spejar ut över alla
svingande golfare!
026-21 53 41, hogbobruk.se/golfkrog
Öppet dagligen maj–september.
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Utöver restaurangerna på bruket anordnar eventbolaget Pinetree Events annorlunda middagsupp
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Precis som under barndomens jular sprakar brasorna
på anrika Högbo Qvarn. Njut av julbord i bruksmiljö
med klassiska, välkomponerade rätter och närproducerade delikatesser från Högbo och grannskapet.
Pinetree events, 0704-75 52 16
pinetreevents.com
herrgårdarna, 026-24 52 10
hogbobrukshotell.se
Högbo Qvarn, 026-24 72 20
hogboqvarn.se

evenemang äventyr

&
bröllop
HÄR BJUDS DET OFTA IN
TILL FOLKFEST OCH KALAS

Oavsett tid på året har Högbo alltid
ett nytt evenemang på gång. På bru
bruket hålls bland annat midsommar
firanden, barnkalas, utställningar och
olika marknader. Högbo är också en
uppskattad plats för sommarläger,
balmingel, tävlingar, teateruppsättteateruppsätt
ningar, konserter och annat roligt som
behöver utrymme för att komma till
sin rätt. Håll utkik på vår hemsida!
Eventbolaget som
fixar äventyret

Bara du och dina närmsta. En liten
privat fest. Eller en riktigt stor allmän
tillställning! Vad du än har i kikaren
så kan drömmen förverkligas här i
Högbo. Till din hjälp har du brukets
eventbbolag
eget naturnära event
olag Pinetree
Events.

En minnesvärd konferens, en fan
fantastisk fest och intressanta möten av
alla slag kan du få genom att lägga
till roliga och utmanande upplevelser
och välja en lokal som väcker känsla
hos dina deltagare. Här finns allt från
strandnära stugor och rymliga lador
till trolska skogar och vidsträckta
gräsplaner.
Vad sägs om en vildmarkskon
tillsamferens där du och kollegorna tillsam
mans paddlar kanot eller vandrar över
en frusen sjö till mötesplatsen? Ett
kittlande födelsedagsäventyr med
överlevnadsfemkamp, klättring och överlevnads
kurs? Eller varför inte en helkväll med
vännerna, en vedeldad badtunna och
stjärnhimnågot gott att dricka under stjärnhim
len?
Vilket upplägg du än väljer kommer
upplevelsen att bli unik, oförglömlig
Eventbolaoch något alldeles extra. Eventbola

get ordnar alla praktiska bitar såsom
stämningsfull inredning och tillbehör,
transporfantastiska matupplevelser, transpor
ter och härliga övernattningar om så
önskas. Du och dina gäster behöver
fokubara njuta av tillfället. Medan ni foku
serar på att ha kul, ser Pinetree Events
till att allt fungerar och ingenting
glöms.
HÖGBO ÄR PLATSEN FÖR
BRÖLLOP OCH KÄRLEK

Det är människorna som gör festen.
Och platsen som skapar guldkan
guldkanten. Här kan ni fira kärleken med en
blomstrande fest i någon av Högbos
vackra herrgårdar, allt noggrant och
professionellt planerat av brukets egen
bröllopskoordinator, med storslagna
måltider i Högbo Brukshotells regi.
Om ni är sugna på en mindre klas
klassisk bröllopsfest kan Pinetree Events
arrangera firandet i udda tappning.
Välj mellan en mysig timmerstuga för
det mindre sällskapet eller ett vild
vildmarksbröllop i naturen med plats för
hundratals gäster!
hogbobruk.se/evenemang
pinetree events, 070-475 52 16
pinetreevents.com
Herrgårdarna, 026-24 52 10
hogbobrukshotell.se
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från järn och kol

till grönskande

kulturarv
Forsarna i ån har sett ett välkänt järnbruk födas,
blomstra och förvandlas till historia. Men kulturarvet och minnena av spännande personer och
tekniska framsteg är alltid närvarande i Högbo.
Välkommen till en svunnen tid!
Högbo Bruks stora historiska kändis är naturligtvis konsul
Göran Fredrik Göransson, han som ledde järnbruket här
på 1850talet och revolutionerade ståltillverkningen. Detta
var under en tid då världen industrialiserades och stål var
en dyr bristvara. Alla hoppades på tekniska framsteg som
skulle göra stål snabbare och billigare att framställa men
ingen hade dittills lyckats.
Konsul Göransson köpte uppfinnaren Henry Bessemers
patent som gick ut på att blåsa luft genom smält järn i en
stor behållare, en konverter, och på så sätt rena stålet från
kol och föroreningar. Efter många experiment vid Högbo
Bruks masugn i Edsken lyckades konsuln med metoden
och blev 1858 mannen som gav världen stål att bygga
framtiden med. Det blev fröet till Sandvikens Jernverk,
nuvarande stålkoncernen Sandvik, och staden Sandviken.
Vilken stålman!
En annan fascinerande gestalt är Cajsa Cederström,
friherrinnan som drev bruket under senare delen av

1700talet och blev en av Gästriklands välkända kvinnli
ga brukspatroner. Tillsammans med sin make, karolinen
och kammarherren Hans Hierta, lät hon bygga Högbos
första herrgård och förvandlade Högbo från ett järnbruk
till ett vackert herresäte och en social maktfaktor. I Gamla
Herrgårdens 1700talsrum med bevarade takmålningar
får vi en glimt in i deras liv och tid.
När du promenerar på Högbo Bruk i dag
vandrar du genom flera hundra års
historia. Här finns berättelser,
byggnader och lämningar
från järnbruk och herr
Med stångjärnsskapsliv, storjordbruk
hammaren bearbetade man
och folkhemsbygge.
stål innan Bessemermetoden
Välkommen att boka
togs i bruk. Högbos konverter
ett besök i svunnen
har använts i drift på
tid med vår kunniga
Sandvikens Jernverk. Du hittar
guide!
dessa industriminnen i och
utanför Övre Hammaren.

Stång järnshammare

Bessemerkonverter

i

LÄS MER PÅ HOGBOBRUK.SE/HISTORIA
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Öva styrkan
och bollsinnet
i natursköna Högbo
Träningsnörd, golfentusiast eller teamplayer? I Högbo hittar
du flera sporter där den tuffaste motståndaren är du själv.
Klå ditt eget rekord i styrka i något av våra gym eller försök
att putta till den där golfbollen med ännu mer precision än
sist. För dig som gillar lagsport och snabba bollar finns
padel – den bästa blandningen av tennis och squash!

De båda gymmen ligger nära var
andra, så du kan enkelt variera och
kombinera träningspassen inne och
ute. Du avgör själv vilken tid på dyg
net som passar, men tänk på att du be
höver ett passerkort till Lilla Fyshuset.

gym

golf

INNE, UTE &
DYGNET RUNT

För dig som trivs med klassiska
träningsredskap mellan fyra väggar
är Lilla Fyshuset i Högbo det opti
mala gymmet. Här kan du träna
styrkan i lugn och ro med naturen
utanför dörren. Välj mellan att pla
nera ditt pass på egen hand, eller ta
hjälp av gymmets personliga tränare
som skräddarsyr träningsupplägget
efter dina önskemål och behov. För er
26

som besöker Högbo i grupp kan Lilla
Fyshuset anordna både hälsodagar,
friskvårdskurser och utbildningar.
Om du frestas av att styrketräna
ute i friska luften, bland fågel kvitter
och andra aktiva livsnjutare på bru
ket, är du varmt välkommen till
brukets eget utegym. Här tränar du
gratis under bar himmel med gedig
na träningsredskap i timmer. Flera av
redskapen går att justera i vikt så att
de passar just dig. Och som bonus får
du en slående utsikt över sjön medan
du tränar!

Priser på hogbobruk.se/gym

INTE BARA SPORT
– EN LIVSSTIL

Välskötta gröna vidder. Slingran
de Jädraån. Natursköna parkmiljöer.
Högbo har klubben där kvalitet och
hjärta står i fokus och omgivningen är
något utöver det vanliga. Klubben gör
alltid sitt bästa (och gärna lite till) för
att överträffa dina förväntningar. Den
omtyckta 27hålsanläggningen består
av vackra, välskötta parkmiljöer som
omges av den ståtliga Högboskogen.

FLER SPORTER ATT
TÄVLA MOT DIG SJÄLV I
Sommartid kan du åka
rullskidor och inlines på den
asfalterade slingan som agerar
konstsnöspår under skidsäsongen.
Du hittar också en markerad
simbana vid badplatsen, och på
vintern skridskobanor för
både långfärdsskridskor
och lek i Högbo!

Det är nästan så att en picknick mitt
på banan inte skulle kännas helt fel.
Här ligger dessutom varje hål lite för
sig själv tack vare de skogspartier som
skapar naturliga korridorer och rum.
Det finns en 18hålsbana där flera av
hålen utmanas av Jädraån som sling
rar sig genom anläggningen, men
också en fullstor 9hålsbana som med
sitt Pay & Play även kan spelas av dig
som inte är medlem. Här trivs alla, så
väl nya gäster som gamla medlemmar!
Men hur börjar man med golf då?
Jo, första steget är att höra av sig till
klubben som erbjuder bra nybörjar
kurser där du får lära dig hur man
uppträder på banan, de viktigaste reg
lerna och att hantera golf klubborna.
Det finns också en träningsstudio
där du som erfaren golfare kan ta
lektioner för att vässa tekniken ytter
ligare. I den lilla golfshopen hittar
du golfutrustning, kläder och trevlig

personal som gärna svarar på nyfikna
frågor! Vid klubbhuset ligger Högbo
Golfkrog som dagligen serverar väl
lagad mat under säsong.
Så gör dig redo, ta dig till tee och
slå ut!
bokA på hogbogk.com

padel

UTMANA GÄNGET
PÅ DUBBELMATCH

Padel är en rolig racketsport som är
lätt att lära sig och passar de flesta.
Sporten kan ses som en blandning
av tennis och squash, där man oftast
spelar två mot två på en dubbelbana.
Högbo erbjuder två sådana banor,
men även en singelbana för er som vill
spela en mot en. Reglerna är enkla och
egentligen gör det inte så mycket om
spelarna är ojämna, varken till antal

eller nivå. Det blir oftast bra bolldueller och många skratt ändå!
Bokar gör du enkelt via nätet och
racketar finns att hyra på plats inne på
banan. Vanligtvis hittar du ett gäng
bollar tillsammans med racketarna,
men sprillans nya går annars att köpa i
kiosken bredvid.
Boka på hogbobruk.se/padel

BYT OM & DUSCHA
Dusch, bastu och omklädningsrum hittar du vid
brukets kiosk där du också
betalar inträdesavgift.
Sommartid är det skönt
att avrunda träningspasset
med ett svalkande dopp
vid badplatsen!
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Hitta
lugnet
i högbo

Parkerna, bruksmiljön, tystnaden och upplevelserna – och inte minst den där härliga
stunden när du bara kan slappna av och
njuta. Här är några tips på mysiga sysselsättningar för lugna stunder. Välkommen
att trivas och relaxa i grön, sköna Högbo!
Promenadbingo

Ta en skön skogspromenad runt sjön tillsammans med
en bingobricka från kiosken. Har du turen med dig?
Hitta fem i rad på bruket

Spela Brukets Fem i rad och tävla mot familjen,
vännerna eller dig själv – och få en härlig upptäckstur.
Parker och natur

Slå in på valfri väg eller stig och upplev kvittrande
småfåglar och kåddoftande gammelgranar. Höj blicken,
sänk axlarna och njut av det tidlösa landskapet.
sevärdheter

Kika närmare på kulturarvet, minnesmärkena och de
historiska byggnaderna, vagnsmuseet, lämningarna
efter järnbrukstiden och de nutida skulpturerna.
Bastu

Perfekt belägen mitt på bruket är Högbos
bastu med separata dam- och herravdelningar
med duschar och relax.
Vildmarksbad

Stjärnhimmel, badtunna och vackra sjövyer!
Njut av god mat och härligt sällskap i skogens
enskildhet.
pool & Relax
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Du som bor på Högbo Brukshotell kan skämma bort
dig lite extra i den sköna relaxen och njuta av pool,
jacuzzi och en rejäl bastu.
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Sandvikens
gröna lunga

OKTOBER

FEBRUARI

DECEMBER

På hösten är naturen
som rikast. Ut och leta
efter skogens guld och
granna bär!

NOVEMBER

Upplev en magisk
julmarknad i vacker
bruksmiljö med
luciatåg och tomten
på besök

Strosa runt under
upplysta eldkvällar
och provsmaka
brukets egen
producerade ost
och chark

JANUARI
Njut av fantastiska
längdskidspår och
avsluta dagen med
en varm skål soppa
på Gruvstugan

Tillbringa sport
lovet i en historisk
miljö med vinter
aktiviteter för
alla åldrar

MARS
Luta dig tillbaka
och slappna av i
brukshotellets
pool & relax

Härliga
händelser
året
om
Här är ett urval av vad du
som besökare kan göra på
Högbo Bruk under året.

MAJ

AUGUSTI

Besök Barnkalaset
då bruket bjuder in
till en dag fylld av
aktiviteter för barn

Fynda på Högbo
dagen då bruket
anordnar en stor
loppmarknad

SEPTEMBER
Cykla dig trött
och svettig i
skogens utmanande
mountainbikespår

JULI
Spela golf på någon av
klubbens välskötta
banor eller minigolf
med familjen intill
Högbo Qvarn

APRIL
JUNI
Fira midsommar i
natursköna Högbo
med folkdans, musik
och majstångsresning

Se årets alla höjdpunkter på hogbobruk.se/evenemang

Välkomna våren
tillsammans på
valborgsmässo
afton runt
Högbos stora
majkase
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Under ditt besök på

Högbo Bruk
HÖGBOGUIDEN
MED DIGITAL KARTA

ALLEMANSRÄTTEN

Vår innehållsrika digitala karta
med alla möjliga serviceplatser,
brukets olika matställen och före
tag, beskrivningar av intressanta
platser, tips på promenadrundor och annat braatt
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.
070-780 62 66

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 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

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
Är det brandrisk
grillplatsen utanför.
eller eldningsförbud?
Tänk på att kolla brandLadda ner appen Brandrisk
risken innan du gör upp eld!
ute och kolla läget innan du
Det enda som krävs av
planerar utflykten!
dig i övrigt är att du visar
hänsyn till platsen och andra
besökare och städar efter dig.

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
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Högbo Bruk är Gästriklands friluftsparadis.
Ett levande bruk med anor från 1630-talet, då
Högbo var vaggan där Sandviken grundades
och tog form. Idag hittar du som besökare en
härlig blandning av natur, aktiviteter, mat
och kulturhistoria på området.
Här finns konstfruset spår för längdskidåkning och mängder av naturspår.
Allmän bastu och raststugor. Hantverkare
med verksamhet öppen året runt. Fantastisk
mat, fika och dryck. Äventyr och nöjen.
Sport och hälsa. Rekreation och välmående.
Allting omgärdat av herrgårdarna, de röda
längorna, smedstugorna, kvarnen, stallet och
bruksparken som ger Högbo dess karaktär
och minner om det som varit.
Varmt välkommen till
oss på Högbo Bruk!

Vi är Destination Högbo Bruk

Högbo Bruk, Högbo Brukshotell,
Björk & Berries, SméJohan, Högbo Qvarn,
Högbo Gårdshandel, Pinetree Events, Gruvstugan,
Högbo Golfklubb, Högbo Vandrarhem,
Lilla Fyshuset, Sportcentralen, Keramikgalleriet,
OK Hammaren, Högbo Glashytta, Högbo Padel.

hogbobruk.se
tel: 026-24 00 00

