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10.00 Marknaden öppnar
12.00  Ulleruds folkdanslag dansar
16.00  Marknaden stänger

Dessutom
Knallar, Lotterier
Hantverksförsäljning
Varmkorv. Kolbullar
Tunnbrödsbak

Dessutom
Smide i smedjan
Hästridning
Skjutbana
Ka�eservering, Glass

Välkomna hälsar Övre Ulleruds Hembygdsförening

Lördagen 1 juni 2019

Övre Ullerud hembygdsförening
Övre Ulleruds hembygdsförening är en idéell förening med etablering på 
hembygdsgården i Edeby, Forshaga kommun.
Föreningen verkar för att bevara och utveckla miljö, kultur och traditioner. 
Det övergripande målet är att skapa en god bygdegemenskap.
På hembygdsgården ges återkommande program och sommarcafé.
Se www.hembygd.se/ovre-ullerud och Facebook för mer info.

Edeby
I kuperade Edeby ligger Övre Ulleruds hembygdsgård alldeles
invid cykelleden Klarälvsbanan. Här ges fasta arrangemang som
Valborgs�rande, Edebymarten, veteranmopedtävling och 
kolbullekväll.
Sommarcaféets öppettider se: www.hembygd.se/ovre-ullerud
I Edeby kan man bada vid en sandbank i Klarälven eller 
besöka naturreservatet.

Olsäter
Olsäter är bygdens centrum med skola, förskola, idrottsan-
läggning, entreprenörer, verkstad, bygghandel, påfart Klar-
älvsbanan, rastplats vid Klarälven, klubbhus och fotbollsplan.
Idrottsföreningen anordnar en årlig höstmarknad.

Butorp
Natursköna Butorp med gårdarna runt sjön Åstjärn ligger  5 km
öster om Olsäter mot Molkom och Filipstad. Här �nns badplats,
ädel�ske (funktionsanpassad) ridning och vandringsleder.
Björnvålsfallet är kommunens högst belägna byggnad med
hyrmöjligheter året om genom byalagets försorg.
Vintertid �nns skidspår som utgår från ordenshuset där också
andra aktiviteter presenteras, främst sommartid.

Mölnbacka
Mölnbacka är en gammal bruksort mellan sjöarna Västra Örten 
och Lusten. Här �nns grillplats och badplats.
Onsdag förmiddagar är caféet öppet i bygdegården. 
Från Mölnbacka utgår kulturstig och naturvandringar, bl.a till
Sveriges högsta gran.

Klarälvsbanan
Den bilfria cykelleden mellan Karlstad och Hagfors har sin 
10-milasträckning genom bygden. Från norr passeras byarna 
Rud, Myre, Smedserud, Olsäter, Hällekil, Edeby och Stammon.

Badplatser
Olsäter - Lillsjön, Butorp - Åstjärn, Deje - Skivtjärn och Visten
Mölnbacka - Västra Örten, Edeby - Klarälven

Turistinformation
För vidare information kontakta Forshaga kommun, 054-17 20 00
InfoPoint Forshaga Lärcenter, 054-17 20 75
E-post: tourism@forshaga.se

Några av våra evenemang 2019

30 april kl 19 Valborgsmässo�rande med 
servering, körsång, vårtal brasa och fyrverkerier.

1 juni kl 10-16 Edebymarten med knallar, folkdans, 
servering, hantverk, bonnauktion, m.m. 

15 juni kl 11 Mopedrally med veteranfordon  och 
Minijogg kl 11.30 för alla barn. Servering.

23 juni kl 15 Friluftsgudstjänst på hembygdsgår-
den i  Edeby. Kyrkan bjuder på ka�e och vå�or.

Sommarcafé 2019  tisdag - söndag öppet kl 12-17 
under juni-juli-augusti. 

9 augusti kl 18 Kolbullekväll  med Deje 
Dragspelsklubb och allsång.

24-25 augusti  Lustenrundan.  Servering.

21 september kl 14 Medlemsträ�.  Servering 
nävgröt och �äsk. Årets Övre Ullerudsvän 
presenteras och koras.

21 - 22 september Klarälvsloppet, Svenska Rallyt  
Servering.



Cyklister och in-linare, bilburna besökare och Ullerudsbor är välkomna till 
hembygdsgården och till Edeby Sommarcafé. Kom till bygdens mötesplats 
för en läcker �ka! I år är det GLASSCAFÈ! Vår nya entreprenör Petra kommer 
att ha öppet serveringen tisdag-söndag under sommaren och anordna 
aktiviteter för barn och för vuxna. Vi har gjort en välbehövd renovering av 
köket och anpassat gårdsplanen för hjulburna gäster.  

MOPEDRALLY 15/6 I EDEBY



FORSHAGA - DEJE  10 km
DEJE - OLSÄTER  13 km
OLSÄTER - RANSÄTER  7 km
RANSÄTER - MUNKFORS 9 km


