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SYFTE: 
Att skapa en 
2,5 km elbelyst 
motionsslinga 
och historisk 
mötesplats.
RÄVLANDA, HÄRRYDA KOMMUN



- Ger möjlighet att 
vistas i närliggande 
natur.

- Information om flora 
och fauna samt 
historiska platser.

- Samlingsplats vid 
Storån. 

- Samarbete mellan 
boende, företag och 
föreningar.

- Friskvård och 
rekreation.



HÄLSA NATUREN 
September 2022

”En välskött , 
välfungerande 
och omtyckt 
naturslinga”

Utegymmet sattes upp 
av Härryda kommun när 
slingan byggdes.



Slingan förbinder 
Rävlandas samhälle 
med församlings-
hemmet, skolan, 
biblioteket, 
föreningsgården och 
hembygdsgården. Den 
utgör därmed ett bra 
alternativ till den hårt 
trafikerade länsvägen.

Vid Hembygdsgården 
finns en tavla med 
information, karta och 
brevlåda med folder att 
ta med sig när man går 
runt.



Björketorp Sockens 
Hembygdsförening har satt 
upp en hjärtstartare. 

Den är tillgänglig utomhus 
dygnet runt där elljusspåret 
passerar hembygdsgården.



De numrerade 
stolparna hänvisar till 
information i foldern, 
som här:

Nr 7 Kolera-
kyrkogården



¡ Tacksamt tillhåll för 
ungdomar från olika 
platser, inte bara från 
Rävlanda. 

¡ Tyvärr har det varit 
ganska omfattande 
skadegörelse. 

¡ Vid ett tillfälle blev ett 
stort antal ljusinsatser 
stulna. Då skramlades 
pengar så nya insatser 
kunde köpas in.

GRILLPLATS UNDER TAK



Vid Storån är bryggan 
där man kan stå och 
fiska. Fiskekort säljs 
lokalt i butiken Grims 
foder.

Många återkommande 
besökare använder 
vandringsslingan för 
exempelvis rekreation, 
motion och mobila 
möten.



Samlingsplatsen ligger vackert nära bryggan vid Storån och är utrustad med 
bord, bänkar och grillmöjlighet. 

Ibland kommer besökare (som inte är från trakten)
som har slingan som mål för sitt besök.



¡ Apelnäs bro över 
Storån har rustats 
upp med hjälp av  
ideella krafter och 
pengar från den 
lokala 
naturvårdssatsninge
n LONA och Härryda 
kommun. 

¡ 2021 invigdes bron. 
Nu tar man sig runt 
en betydligt längre 
sträcka i den vackra 
dalgången.

APELNÄS BRO VID GAMLA KRAFTSTATIONEN



RÄVLANDARUSET PÅ 
NATIONALDAGEN 2022

¡ Varje år arrangeras 
Rävlandagen 6 juni. 
Slingan används för 
Rävlandaruset där 
alla åldrar springer 
olika sträckor längs 
slingan. En tradition 
sedan invigningen 
av slingan 2014.



För att skapa fler 
förutsättningar att 
röra sig i naturen, 
byggdes det under 
2020 en hinderbana i 
trä. Många olika 
parter och föreningar 
i Rävlanda hjälpte till.

Hinderbanan ligger i 
nära anslutning till 
slingan och skolan.



Nya aktiviteter har 
tillkommit längs slingan, 
som här: 
Rävlanda Trädgård.

Elljusspåret används 
numera  ofta av 
Rävlandaskolan, det är 
praktiskt eftersom 
spåret passerar nära 
skolområdet.



En mycket välgjord och intressant informationstavla har satts upp 
där slingan passerar vid Rävlanda Trädgård.



Några tecken går att se 
efter klottrande  
passerande, 
men annars är tavlan 
fortfarande i gott skick.



Efter ett medborgarförslag har Härryda kommun beslutat att anlägga en
hundrastgård på Heden i anslutning till slingan. Kommunen anser att detta har
en trygghetsskapande funktion i området.



HÄRRYDA KOMMUN 
ÖVERTOG DRIFTEN  2020

¡ Papperskorgar har satts upp 
och kanterna längs slingan 
klipps. 

¡ Lampbyten och reparationer i 
samband med skadegörelse. 

¡ Tillväxt av sly kan göra att 
färre vågar nyttja området vid 
mörker. Kommunen bör 
påminnas om driftsansvaret.

Brasklapp: Rävlanda idag har 
stora problem med ungdomar. 
Det förekommer också droger. 
Saker förstörs och människor blir 
rädda. Det finns mycket att göra 
framöver.


