
1. Starta uppe i rondellen och tag vänster in mot 
Tollered.
2. Håll till höger och följ Tollered Ströms väg.
3. Följ vägen som går in i Skarabrinksvägen.
4. Gå tills vägen tar slut och övergår till en stig.

5. Fortsätt på stigen tills du kommer till korsande 
Sävenäsvägen. Här tar du vänster.
6. Gå rakt fram och över bron som går över  
Torskabotten. 

8 km–torskabotten runt
7. När du kommer ut på den större vägen 
tar du vänster.
8. En kort bit efteråt tar du vänster igen 
in på Brännabbenvägen.
9. Följ Brännabbenvägen i ett par km ända 

ner till byn. 
10. Ta Snipåsvägen till vänster nere i byn.
11. Sväng vänster på Volrath Bergs väg. 
12. Gå förbi Tollereds Livs och ta 
höger i rondellen ner till Nääs Fabriker.
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5,5 km–nybygget

1. Starta uppe i rondellen och fortsätt 
rakt fram på Kvikullavägen.
2. Sväng vänster upp på Sävhultsvägen.
3. Sväng vänster efter ca 1,5 km in på 
grusväg vid den lilla skylten ”Nybygget”.
4. När du kommer till huset, runda den 
röda ladan åt vänster och fortsätt på 
stigen rakt fram.
5. Tag höger på grusvägen som kommer 
strax efter.
6. Håll till vänster ner på Skarabrinks-
vägen och följ den ända ner till Tollered.
7. Ta dig förbi Tollereds Livs längst ner i 
byn och i rondellen tar du höger och tar 
dig åter till Nääs Fabriker.

2,5 km–tollered runt

1. Starta uppe i rondellen och tag vänster in 
mot Tollered.
2. Håll till höger och följ Tollered Ströms väg.
3. Sväng vänster in på Gamla Sågvägen.
4. Ta in på första grusvägen till höger, upp för 
backen och till vänster och följ sedan stigen 
tills du kommer till badplatsen.
5. Ta vänster vid badplatsen och vänster ner 
på Brännabbenvägen.
6. Följ vägen och ta vänster på Snipåsvägen.
7. Sväng vänster på korsande Volrath Bergs 
väg. 
8. Ta dig förbi Tollereds Livs och ta höger 
i rondellen ner till Nääs Fabriker.
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leder–tollered runt
Våra kartor för promenad & löparslingor finns också att ladda ner i appen Runkeeper. 
Skriv in denna länk i din webbläsare i mobilen för att läsa vår guide för att ladda ner 
kartorna till ditt Runkeeper-konto:  
https://tinyurl.com/Runkeeperguide

Vi har även historisk vandring som du kan gå via vår egen app Nääs Fabriker.  
Appen finns att ladda ner i App Store och Google Play. 

Se till att synas i mörkret! Ett set om pannlampa och reflexband finns att köpa  
i receptionen.  
pris 279:-
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SE TILL ATT SYNAS I MÖRKRET

REFLEXVÄST &
PANNLAMPA

Kom ihåg att bära re�ex och helst också lampa när du 
är ute i kvällsmörkret. Köp vårt kit med re�exväst och 

pannlampa så är du säker i tra�ken.

LÖPARKIT
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