
Porten mot Båven 

Sparreholm   



Sparreholm ligger så mitt i Sörmland man kan komma och i ett 

typiskt sörmländskt landskap. Mjukt kuperat med en blandning 

av skog, vatten och kulturlandskap. 

Samhället kallas ”Porten mot Båven”, Sörmlands största och 

vackraste sjö. Båven är en insjöskärgård med 365 öar, en för 

varje dag. 

Tätorten är uppvuxen runt järnvägen och träindustrin vid sjön. 

Men järnåldersgravfälten söder om orten visar att här har det 

bott människor i minst 2 000 år. 

Sparreholm är ett litet men levande samhälle. Idag bor det cirka 

750 personer på orten och invånarantalet ökar. 

Läs mer om Sparreholm på www.sparreholm.eu 

Sparreholm är nära 



Se & göra i Sparreholm 
Restaurang och café: till sommaren öppnar två nya restau-

ranger på orten - Restaurang Fabriken och skärgårdskrogen 

Garaget. Här finns också pizzerian Restaurang Köket och Spar-

reholms Kiosk & Grill.  

Sommartid finns café på Sparreholms Slott och Gråfors Nostal-

gimuseum. 
 

Sparreholms slott och museer - en av Europas finaste bilsam-

lingar, ett unikt jukeboxmuseum + telefoner, cyklar, motorcyklar 

med mera. www.sparreholmsslott.com 

Gråfors Nostalgimuseum - en nostalgisk resa genom tiden där 
du kan besöka frisörsalongen, lanthandeln, färgaffären och 50-
talsrummet eller fotografen. 
Här finns också en unik samling av gamla motorcyklar, mope-
der, cyklar, en komplett bensinstation och en cykel- och moped-
verkstad. www.graforssamlingar.se 
 

Fritid: Vid Båven finns en populär kommunal badplats, fina pro-

menadvägar längs stranden och en välskött båthamn. I sam-

hället finns Sparreholms familjepark och en frisbee-

golfbana. Hälsans stig går genom samhället och 

här finns en välbesökt inomhusboulehall.  Det finns 

ett 15-tal föreningar på orten. 

Shopping - vid halvårsskiftet öppnar affärsområdet 

Fabriken i Sparreholm. 6000 kvadratmeter kläder, 

husgegård, leksaker och presentartiklar.  

Vid Båvens Spinnhus finns fabriksförsäljning av 

ullgarn, stickkit, vävda mattor, fårskinn med mera. 

www.bavensspinnhus.se 



Natur: vildmarkssjön Båven med fiskgjuse, 

örn, bäver och utter. Naturreservatet    

Sparreholms Ekhagar med rikt fågelliv och 

läderbaggar.  Jaktstugeskogen med Erik 

von Rosens jaktstuga i vikingastil.          

Hyltingeravinen, ett paradis för sångfågel 

och bäver. 

Attraktivt boende: tätorten består till 

största delen av trähus med relativt stora 

trädgårdar. Men här finns också radhus 

och lägenheter.  

Ett seniorboende planeras centralt i samhället. Mer info: 

www.seniorvillor.se 
 

Offentlig service: skola f-6, barnomsorg, äldreboende, biblio-

tek, idrottshall och postservice. 

Privat service: livsmedelsaffär med fullt sortiment, bensinstat-

ion, friskvård, massage och hudvård, konferenser och bröllop, 

ridskola, hästutbildningar. 

Kommunikationer: orten ligger i korsningen mellan de två 

vägar som leder i norr/sydlig och väst/ostlig riktning genom 

Sörmland. Med buss kan man ta sig till antingen Flen eller 

Gnesta för vidare transport med tåg. 

Bredband: arbete pågår med att få tillgång till fiberbaserat 

bredband, både i tätorten och på landsbygden. 

 

Smått & gott om Sparreholm 



Röster om Sparreholm 

 

 
”För mig är Sparreholm framför allt nära. Det är 

nära till skogen och sjöarna. Det är nära till sko-

lan och affären. Men det är också nära Stock-

holm och Skavsta flygplats och därmed hela 

Europa.”     

Magnus Svensson, krögare och sommelier 

”Om du frågar Ica så går det inte att driva en 

livsmedelsaffär på en sådan här liten ort. 

Jag tycker att vi har bevisat motsatsen” 

Björn Johansson, handlare 

” Det var för barnen skull vi valde Sparre-

holm” 

Sara Holmstedt, återvändare 

”Vi skapar en handelsplats mitt i Sörm-

land. Det ska vara billigt att bo, äta och 

handlar här.” 

Habib Aissaoui, Fabriken 


