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      Konst på Hög
På Kvarntorpshögen finns det unika skulp-
turområdet Konst på Hög. Här finns flera 
av landets främsta konstnärer represen-
terade. Bilvägen upp till området är öp-
pen under högsäsong, till fots är området 
öppet året om via Trappan eller bilvägen. 
Öppettider: visitkumla.se/konstpåhög

           Trappan och utegymmet
Många kommer till Kvarntorpshögen för 
ett träningspass i utegymmet eller Trap-
pan, med sina 427 trappsteg. Varför inte 
anta utmaningen ”Besegrat Trappan”! 
Du har besegrat trappan när du har av- 
verkat den tio gånger inom fem timmar.

                Vandra, rida och cykla
I området finns över 26 km vandrings-
led. Här finns även ett antal ridleder i va-
rierande natur. För dig som vill utmana 
dig i terräng och på skogsstigar finns tre 
mountainbikeleder i området. Vissa av 
lederna sammanfaller med varandra, så 
tänk på att visa varandra hänsyn.

      Downhill
Nerför mäktiga Kvarntorpshögen går fle-
ra Downhillbanor i olika svårighetsgrad. 
Grön är banan för dig som är nybörjare 
och vill testa på (även barn), blå för den 
vana cyklisten och svart  är en utmanan-
de bana för alla downhillfantaster!

           Startplats och Teknikbana
Här ligger startplatsen för hela frilufts-
området. I värmestugan finns toalett, 
dusch och mikrovågsugn. Intill ligger tek-
nikbanan för cykling, där du kan utveckla 
din cykelteknik. Banan är uppdelad i tre 
delar; teknik, hopp och pumptrack. 

      Bana för RC-bilar
En bana skapad för körning med radio-
styrda bilar, som består av en grop med 
doserade kurvor och olika hopp. En ro-
lig bana där du har bra uppsikt över din 
radiostyrda bil. 

      Rastplatser 
Vid Nordsjön och Söderhavet finns ett 
antal rastplatser, med god tillgänglighet. 
Vid rastplatsen mellan Nordsjön och Sö-
derhavet finns en handikappanpassad 
torrtoalett. På samtliga rastplatser finns 
möjlighet till grillning, vid en av rast-
platserna finns även ett vindskydd.

      Hembygdsgård och  
      Gjutstuga
Sommartid håller hembygdsgården öp-
pet i samband med visningar av Stenar-
betsmuseum Yxhult. Precis intill hem- 
bygdsgården ligger Gjutstugan, Hälla-
brottets äldsta byggnad uppförd 1774.

       Norra Mossby naturreservat
Norra Mossby är något så ovanligt i Närke 
som ett stycke alvarliknande mark. Berg-
grunden består av kalksten som bidragit 
till en artrik flora. Reservatet ingår i det 
fjärilslandskap som kommunen utveck-
lar i flera delar av friluftsområdet.

           Hällkistans naturreservat
I Hällkistans naturreservat finns en av 
Närkes få hällkistor. Här finns ett om-
råde med spåtistel och orkidén ängs-
nycklar. Inom reservatet finns även ett 
mindre kalkbrott där man bland annat 
kan se trilobiter.

      Friluftsbad Hästhagsbrottet
I Hästhagsbrottet finns ett stort grönom-
råde att slänga ut filten på. Här finns om-
klädningsrum, toaletter, lekplats, bry- 
ggor, hopptorn och en inhägnad baddel 
med rutschkana för de mindre barnen. 
Ett härligt område för hela familjen! 

      Sjöarna
I friluftsområdet finns planterad ädelfisk 
att fiska i Lugnetbrottet (fiskekort krävs). 
I Nordsjön och Söderhavet är det fritt 
fiske, men vi rekommenderar inte att äta 
fisken. I Norrtorpssjön finns en bana för 
jetskis och vattenskotrar.

                Golf med GolfCamp
Högtorpsbanan är en omväxlande bana 
i park- och skogsmiljö, med lång spel-
säsong. Här finns övningsgreener, dri-
ving range, övningsbana, slaghall, golf- 
restaurang och Kumla GolfCamp, med 
ställplatser för husvagnar och husbilar.

                Stenarbetsmuseum 
Yxhult och E-gastronomi
Stenindustrin i Hällabrottet har på mån-
ga sätt präglat bygden. Här finns idag ett 
Stenarbetsmuseum och ett unikt mosaik-
golv i Yxhults gamla huvudkontor. Det  
Q-märkta huset ”Trilobiten” har förvand-
lats av företaget E-gastronomi till mat-
studio, restaurang och boende.

           Lugnet och Kalkugnarna
Lugnet är ett naturskönt utflyktsmål, 
med en härlig rastplats. Här ligger även 
en fantastisk äppellund och på andra si-
dan vägen finns kalkugnarna, ett minne 
från då kalk bröts i de nu vattenfyllda 
brotten.

                Vintersport och  
                Hinderbana
Vintertid kan man ta sig en tur nerför 
skidbacken på Kvarntorpshögen. Här 
finns skidlift, härlig pulkabacke, fina 
längdskidspår och en värmestuga. Hin-
derbanan är placerad längs med motions-
slingan på sidan av Kvarntorpshögen. 
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STARTPLATS

Badplats
Bana för RC-bilar
Café
Downhillbanor
Fiske
Golfbana
Grillplats
Handikappanpassat
Hinderbana
Information Fjärilslandskap
Informationsskylt
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Parkering
Rastplats
Restaurang
Startplats mountainbikeleder
Startplats ridleder
Startplats vandringsled
Sevärdhet
Skidbacke
Skidspår
Ställplats/Husvagnsplats
Teknikbana för cykling
Toalett
Trappan
Utegym 
Utkiksplats
Övernattningsboende

Kvarntorpsleden 4 km
Hällabrottsleden 13 km 
Alaborgsleden 17 km

Vandringsled 
Ridled  
Rid- och vandringsled

Vissa av lederna  
är kombinerade  

vandrings-, rid- och  
MTB-leder. 

Tänk på att visa  
varandra hänsyn.

MountainbikelederRid- och vandringsleder


