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Vandring

TID 0,5 timmar
START & MÅL Dalslands Aktiviteter, Steneby
MARKERING Leden är byggd helt i trä
HUVUDMAN Dalslands Aktiviteter

LEDBESKRIVNING
HITTA HIT & PARKERING
Leden är belägen vid Dalslands Aktiviteter
mellan Ödskölt och Billingsfors. Följ
skyltning från väg 172 eller 164.
Parkering finns vid Dalslands Aktiviteter
och Steneby kyrka samt ett mindre antal
platser vid träledens startpunkt.

Stenebyleden är ca 1,2 km lång vandringsled helt byggd i trä. Den
både rullstols- och barnvagnsvänliga leden sträcker sig längs den
vackra Stenebyälven och gör det annars svårtillgängliga och unika
naturområdet lätt att nå. I direkt anslutning till leden finns också
aktivitetscentrat Dalslands Aktiviteter och Steneby naturreservat.

LOGI & MAT
Restaurang Stenebygrytan:
Välrenommerad restaurang belägen vid
Dalslands aktiviteter.
Bokning & info: 0531-333 05, 330 86,
dalslandsaktiviteter.com/stenebygrytan
Dalslands Aktiviteter:
Bokning och information 0531-330 86,
dalslandsaktiviteter.com

Garanterat annorlunda och lättillgänglig. Så är Stenebyleden som bjuder
på lättsam vandring i skön natur och med spår av istidens historia alldeles
intill. Den är bara 1,2 kilometer lång och består av en landgång helt i trä
med räcken att ta stöd av. Här passar barnvagnen lika bra som rullstolen.
Leden följer i delar Stenebyälven med sin smått unika ekologi. Vattnet är
kristallklart och lämpar sig särskilt väl för flodpärlmusslan. Besökaren kan
även ta del av en tipspromenad med frågor och information på flera språk.
Allt för att lära sig mer om områdets natur och djurliv.
Det är också möjligt att via en avstickare till leden – obs ej träbelagd - ta
sig in i Steneby naturreservat och titta på de jättegrytor som skapades när
inlandisen drog sig tillbaka för 10 000 år sedan. Den största av ett tjugotal
grytor kallas Ingegärds kammare och är hela 11 meter i diameter och 7
meter djup.
I direkt anslutning till leden ligger också Dalslands Aktiviter, ett av
Sveriges största aktivitetscentra, som erbjuder ett mycket stort utbud av
spännande aktiviteter för både stora och små!
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