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Pressmeddelande 

 
Caféet i Björskogsnäs öppnar upp i ny regi 

 

I sommar kommer besökare kunna njuta av hembakat fika på 
Nymansgården när de besöker det populära naturreservatet 
Björskogsnäs. Under Kristi himmelsfärdhelgen planerar Elizabeth Sthyr 
att öppna sitt café.  
 
Nymansgården ägs av Hällefors kommun och under många år har Hällefors 
Ornitologiska förening drivit café i huset som Ernst Kirchsteiger renoverade år 
2015. Hällefors kommun har önskat att cafét ska vara öppet mer under sommaren, 
vilket föreningen meddelat att de inte kan med ideella resurser. 
 

- Medlemmarna i ornitologiska föreningen har gjort ett jättefint jobb, det är vi 
så tacksamma över. Björskogsnäs är ett populärt besöksmål och många 
besökare efterfrågar en servering, säger Camilla McQuire, näringslivschef 
på Hällefors kommun.   

 
Camilla berättar att det var av en ren tillfällighet som frågan att driva caféet ställdes 
till Elisabeth Sthyr. Hon kontaktades i samband med ett besöksnäringsprojekt i 
Björskognäs, då hon har en sommarstuga i närheten. Elisabeth var tidigare 
verksam i kommunen som lärare och inom friskvård. Hon har alltid gillat att baka 
och sedan ett par år tillbaka har hon säsongsvis varit ansvarig för bakning av 
kaffebröd i en stuga i Grövelsjön.     
 

- Det ska bli så kul att ta emot gäster och servera godsaker i Nymansgården. 
Det har varit en dröm jag haft i många år, och jag har så många idéer! Det 
är en fantastisk plats, säger Elizabeth.  

     
Elizabeth kommer att ha serveringen öppen under sommaren till att börja med. 
Efter sommaren ska en långsiktig plan för verksamhet i Björskogsnäs tas fram och 
en utvärdering ska då göras tillsammans med Elisabeth.  

 
- Det känns riktigt bra att Elisabeth tar över, hon är verkligen driftig och har 

idéer hur vi kan utveckla Björkskogsnäs som ett besöksmål, säger Camilla 
McQuire 

 

För mer information:  

Camilla McQuire, näringslivschef   Elizabeth Sthyr 
Hällefors kommun   Björskogsnäs Café 
0591-641 28    070 – 384 11 01 
camilla.mcquire@hellefors.se  bjorskogsnas.cafe@gmail.com 
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