GRÄNGSHYTTAN, 43 km
Svårighetsgrad: Blå

Start och mål: Hjulsjö

Skyltad blå, MTB 7
Leden startar vid Motionscentret Hjulsjö. Kör mot
Nora och efter cirka 800m svänger du av av mot
Långåstorp. Följ vägen i ungefär 500m och kör sen in
vänster på stig. Denna stig tar dig runt en åker och ut
på grusvägen som leder förbi Mårtensbo. Du kommer
sedan att åka på asfaltsväg mot Nora i 2 km. När skylt
mot Grythyttan dyker upp är det dags att svänga höger.
En smal stig tar dig till Grängshyttan. Efter gruvorna
leder en liten stig upp mot Hackhems kyrkoruin, för dig
som är historieintresserad. Övriga fortsätter rakt fram.
Du passerar Grängshytteforsarna och gamla historiska
byggnader sen hyttan var aktiv. Kör sen mot Grängen
och ta höger mot Källbron. Följ grusvägen ned mot
Yxsjön. Då du har passerat sjön ska du hålla utkik efter
några sandåsar och en smal stig till höger. Leden gör en
loop in runt dammen. Kör runt den lilla dammen på
vänster sida, för att sen komma ut på samma ställe som
du åkte in. Följ därefter den gamla banvallen som leder
tillbaka mot Hjulsjö, men ta av mot Slotterbergets gamla
gruvområde. Slotterberget är ett spännande område och
kan vara värt ett stopp. Informationsskyltar som berättar
om området finns.
Därefter ska du köra mot Kindla. Du kommer att köra
i utkanten av ett stort naturreservat. Här finns barrskog
som är mellan 100-120 år gammal. Det finns flera
vandringsleder och vindskydd utplacerade i området.
På toppen av Kindlahöjden finns ett utsiktstorn som
bjuder på en mäktig utsikt över Bergslagens skogsmarker.
Kindlahöjden når 426 meter över havet och är Sveriges
sydligaste höjd över 400 m. Det väntar alltså en rejäl
stigning, även om du inte ska upp till toppen, men efter
alla branta backar når du till höjdpunkten på leden. Ta
vänster ned på en fin stig. Branta backar och bitvis lite
tuff terräng väntar, så ta det lugnt. När du kommer ut på

Höjdmeter: -

väg igen ska du ta höger mot Hjulsjö. Efter 1 km svänger
du vänster ned på en väg som leder dig ned på Gamla
järnvägen (banvallen)mot Hjulsjö. Du passerar Södra
Hyttans bokloppis och sedan väntar banvallen igen.
Sevärdheter efter leden: Hackhems kyrkoruin,
Grängshytteforsarna, Slotterberget, Södra Hyttans
bokloppis.

