GRÄNGSHYTTAN, 43 km
bjb

Moeilijkheidsgraad: Blå

Start en finish: Kerk in Hjulsjö

Hoogteverschil:

Aangegeven met blauw, MTB 7
De rit start bij Motionscenter Hjulsjö (sporthal). Fiets richting Nora en sla na ca 800m af
richting Långåstorp. Volg de weg ca 500m en neem dan links een pad in. Dit pad brengt u
rond een weiland en uiteindelijk op een grindweg langs Mårtensbo. Aan het eind komt u uit op
de asfaltweg naar Nora. Ga hier dus links. U neemt de afslag naar Grythyttan. Een klein pad
brengt u naar Grängshyttan. Na mijngroeves komt een klein paadje naar de kerkruïne
Hackhem. Een historische bezienswaardigheid. Wilt u dit niet bezoeken rijdt vervolgt u de route.
U passeert Grängshyttans stroomversnelling en mooie oude bouwwerken. Rijdt richring
Grängen en sla bij Källbron rechtsaf. Volg de grindweg naar Yxsjön (meer). Bij het
passeren van het meer moet u even opletten op een klein pad naar rechts. Fiets rond het kleine
meertje links om weer uit te komen daar waar u begon. Volg nu de spoorbaan die richting
Hjulsjö, maar sla af richting Slotterbergets oude mijnen. Slotterberget is een
indrukwekkende plek dat zeker een kijkje waard is.
Hierna fietst u richting Kindla. U fietst hier aan de rand van een groot Natuurgebied. Hier
bevind zich een naaldbos van ongeveer 100-120 jaar oud. In dit natuurgebied vind u mooie
wandelpaden en een verschillende schuilhutten. Tevens is er een uitkijktoren op de top van de
berg met een fantastisch uitzicht over Bergslagens natuur. Kindlaberg is 426 meter boven
zeeniveau.
U kunt dus een flinke steiging verwachten ook al rijdt u langs de rand van de berg. Maar na alle
steile klimmen bereikt u het hoogste punt van deze route. Sla linksaf een mooi pad in. Wat flinke
afdalingen en moeilijk terein wacht u hier dus doe het rustig aan. Wanneer u aankomt bij de weg
slaat u rechtsaf naar Hjulsjö. Na 1 km slaat u linksaf een weg in die u leidt naar de oude
spoorbaan richting Hjulsjö. U passeert Södra Hyttans 2e hands boekenmarkt (open 5
weekenden in de zomer). U komt weer op de spoorbaan naar Hjulsjö

