Vandringsled

Kärleksstigen
Bäckefors 1,2 km
Dalsland
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MYCKET LÄTT

Vandring

TID 30 min
START & MÅL Gamla brukets vandrarhem, Bäckefors
MARKERING Omarkerad tydlig stig, därefter mindre väg
HUVUDMAN Bengtsfors kommun /
Bäckefors hembygds & framtidsförening

HITTA HIT & PARKERING
Från väg 172 följ skyltning mot Bäckefors
centrum och därefter skyltningen mot
vandrarhemmet. Parkering finns vid
vandrarhemmet.
LOGI & MAT
Gamla Brukets vandrarhem - Traditionellt
vandrarhemsboende och moderna
enrumslägenheter med WC/dusch.
Bokning & info 0530-609 90.
Färdhuset Facklan – Ligger vid infarten till
Bäckefors från väg 172. Här serveras allt
från snabbmat till husmanskost.
Dalslands sjukhus – Ligger vid infarten till
Bäckefors från väg 166. Serverar frukost/
enklare middag varje vardag.
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ÖVRIGT
Bäckefors Hembygds- och
Framtidsförening erbjuder guidade turer
efter överenskommelse.
Kontakt tel 070-687 44 77

RÖD MEDELSVÅR VANDRING

Varierande terräng med vissa
hinder, blöta partier och en del
höjdskillnader.
MER INFORMATION

vandringsland.se
naturidalsland.se
backefors.com

LEDBESKRIVNING

Kärleksstigen

Kärleksstigen är en cirka 600 meter lång led/promenad I Bäckefors
med en fascinerande utsikt över gamla bruksruiner från 1700-talet.
Promenaden går längs en brant bergssida och genom gammal skog med
inslag av riktigt grova tallar och ekar. Namnet Kärleksstigen härrör från
historier om den gamla brukspatronens amorösa promenader med sin
kvinnliga sekreterare….
Ruinerna vid Teåkersälven i Bäckefors vittnar om vattenkraftens historia i
Dalsland. Kring mitten av 1800-talet låg ett av Sveriges största järnbruk här.
Utmed den nu torrlagda strömfåran finns ruiner efter de olika smedjorna,
brygghuset, kolningshuset, kvarnen och sågen. Promenaden startar
bakom Gamla brukets vandrarhem och går till en början på en skogsstig
som delvis är utrustad med ledstänger. På vissa ställen är leden brant.
Vid promenadens slut korsar man en damm och följer vägen tillbaka
ner till startpunkten. Fortsätter man uppströms når man efter ca 400 m
Marsjön och den populära badplatsen Sjöluckan. Vid badplatsen finns
omklädningsrum, bryggor, hopptorn och toalett. Vandrarhem, museum
och informationstavlor finns på det gamla bruksområdet. De pittoreska
och K-märkta byggnaderna vid Gamla Bruksgatan är mycket välbevarade
och sevärda.
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