Blankhults friluftsgård

Blankhults gamla byskola är idag en friluftsgård belägen i Kilsbergens fantastiska friluftsområde,
strax nordväst om Närkes Kil. I omedelbar närhet finns vandringsleder, skidleder, pulkabacke,
vindskydd, naturstig och andra sevärdheter. I Kilsbergen möter man ett stycke norrlandsnatur,
som ger ett bitvis kargt och vilt inslag i myrmarker, lavklädda hällmarker och storskog.

Huvudbyggnaden
Anläggningen lämpar sig både för dag- och
internatverksamhet. Blankhult hyrs ut till
organisationer och verksamheter av olika
slag, t.ex. skolor, daghem, föreningar och
fritidshem. Dock ej till privatpersoner.
Anläggningen skall vara rök- och drogfri.
Öppettid året runt.
Huvudbyggnaden består av 4 rum med
övernattningsmöjligheter för 32 personer på
madrasser. Nedre vången har 12 bäddar i
våningssängar. Övre våningen har 20
madrasser som fritt kan fördelas ut i två rum.
Medtag lakan eller sovsäck. Här finns också
kök, storstuga med öppen spis och dusch på
övervåningen. Torrtoalett utomhus.

Lillstugan kan ej bokas separat eftersom det
i första hand är ett övernattningsställe för
vandrare på Bergslagsleden. I mån av plats
kan den användas i samband med bokning
av huvudbyggnaden.

Aktiviteter
Naturskola
I anslutning till anläggningen finns en
naturskola som fritt kan användas av dem
som bokar anläggningen. Är upplagd enligt
principen ”hjälp till självhjälp” och innehåller
utrustning, böcker och förslag till exkursioner
med tema vatten, skogen, ängen etc.

Annexet

Naturstig

Annextet erbjuder övernattning för 8
personer på lösa madrasser. Matlagningsutrustning finns för självhushåll. Här finns
också bastu och dusch. Annexet kan hyras
separat. Torrtoalett utomhus.

Från gårdsplanen utgår en ca 600 m lång
naturstig. Den är markerad med siffror i
terrängen och visar naturen runt Blankhult.
För att uppleva naturstigen behövs en
särskild folder.

Lillstugan

Bergslagsleden

Lillstugan är en mindre stuga med
övernattningsmöjligheter för 6 personer med
tillgång till elspis och enklare köksutrustning.

Anläggningen
är
ett
etappmål
på
Bergslagsleden för etapperna 8 och 9. Vill
man vandra från Mogetorp till Blankhult är

avståndet 16 km. Mellan Blankhult och
Ånnaboda är det 10 km. För vandrare på
Bergslagsleden finns en övernattningsstuga
på gårdsplanen.

Natur och kultur
Naturen och kulturen är viktiga inslag i norra
Kilsbergen. Fornborgarna, utsiktsplatserna,
de gamla torpruinerna och spår av det som
tidigare var Yoldiahavets strand präglar
dessa trakter. Klapperstensfälten längs
kilsbergssluttningarna vittnar om den
havsutsikt som fanns här för omkring 9000
år sedan.

Tomasboda
Två km söder om Blankhult längs
Bergslagsleden ligger Tomasboda området,
ett klassiskt utflyktsmål och rastplats i
Kilsbergen. Här kan man känna historiens
vingslag och den genuina torpmiljön. Det
första man möts av är den vackra, gamla,
vackra stengärdsgården som gränsar mot
de öppna ytorna. Två av torpen, Rustorpet
och Wägerstorpet har märkts ut av Närkes
Skogskarlars klubb.
Kilsbergsstugan eller Tomasboda som det
också kallas och dess fina utsikt mot Örebro
har sedan 1920-talet disponerats av
föreningen Kilsbergsstugan som håller
raststugan
öppen
framförallt
under
vintersäsongen. Tomasboda är ett utmärkt
utflyktsmål
med
utgångspunkt
från
Blankhult.

Ullavi Klint
En fornborg belägen på Kilsbergens förkastningsbrant med magnifik utsikt över Närkeslätten. Fornborgar byggdes på platser som
var lätt att försvara. Oftast med en brant
bergsluttning på ena sidan och med vallar
och uppbyggda murar mitt emot.
Från Blankhult kan man komma till Ullavi
klint via Tomasboda och därefter väg rakt
österut (ca 5 km). Det går också bra att utgå
från bommen i backen mellan Klockhammar
och Blankhult. Därifrån är det en promenad
på 1,5 km.

Rusakulan
Det här är kanske Kilsbergens bästa och
mest kända utsiktspunkter, i alla fall den

högsta, ca 265 m ö h. Utsikten är
vidunderlig. Rusakulan är handikappanpassad, vilket innebär att det går att ta sig
dit upp med rullstol. Att gå från Blankhult till
Rusakulen är en promenad på 6 km fram
och tillbaka.

Vinteraktiviteter
Blankhult är en klassisk mötesplats för skidåkning. Anläggningen ligger mitt i ett system
av fina preparerade spår. I direkt anslutning
till friluftsgården finns en barnvänlig
pulkabacke.

Vindskydd
I omgivningarna finns två vindskydd, dels vid
tältängen 100 m söder om anläggningen och
vid utsikten, 800 m österut.

Badplats
I Klockhammar tre km innan Blankhult finns
en mycket fin badplats med bryggor. Man
kan också ta sig till Kalltjärn som ligger 1,5
km nord-väst om Blankhult.

Bokning och information
Förnärvarande pågår diskussioner hur
Blankhults
friluftgård
ska
användas
framöver. Vi försöker ändå under första
halvan av 2017 att erbjuda bokningar för de
som vill besöka anläggningen.
För information kan du skicka e-post på
info@sixtorp.se
eller 072-393 41 63

