Här kan man sitta och vila.

Mer information om Wendelsbergs friluftsområde finns i foldern ”Wendelsberg” och
i ”Guide till naturen i Härryda kommun”.
Dessa finns att hämta på kommunhuset
och Mölnlycke kulturhus eller på
harryda.se/naturomraden

Vägbeskrivning
Med bil: Wendelsbergs friluftsområde
ligger i Mölnlycke, söder om väg 40. Från
väg 40 tar man av vid Mölnlyckemotet.
Kollektivtrafik: Buss och tåg till Mölnlycke
centrum från bland annat Göteborg och
Borås, se vasttrafik.se. Från Mölnlycketerminalen är det promenadavstånd till Wendelsbergs friluftsområde.
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Framkomlighet
Den stora slingan på 500 meter av barnens
66
naturstig är grusad med bra underlag. Här
är
terrängen småkuperad, men fullt möjlig att ta
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Wendelsberg är ett värdefullt natur-, kulturoch friluftsområde som bjuder på en varierad
miljö, med en park med dammar och vackra
lövträd i väster. Parken anlades i mitten
av 1800-talet av Bruno Wendel, som var
fabrikschef vid Mölnlycke fabriker. Österut
sträcker sig ett stort naturområde ända till
Landvettersjön. Härryda kommun har under
senare år rustat upp området för att göra det
mer tillgängligt och attraktivt att besöka och
för att höja naturvärdena knutna till lövskogen
och dammarna. Barnens naturstig invigdes
våren 2012.

sig fram med barnvagn. Lättast att komma
till barnens naturstig med barnvagn eller rullstol är från Oskar Lundgrens väg norr om
Grandammen. Parken finns med i tillgänglighetsdatabasen.
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Wendelsbergs friluftsområde

Välkommen till

Barnens
naturstig
– i Wendelsbergsparken
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Vy över Guldfiskdammen.

Svandammen
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Hulelyckans och Örtagårdens
förskola har tillsammans med Härryda kommun tagit fram en naturstig för barn i Wendelsbergparken.
Naturstigen ligger i Mölnlycke på
höjden ovanför Wendelsbergs
huvudbyggnad.

Entré via grindarna
till Wendelsberg
med informationsskyltar
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Barnens naturstig

Guldfiskdammen

Startskylt

Wendelsbergs
huvudbyg gnad

Wendelsberg

Barnens naturstig består av två
slingor. Den ena är 500 meter och
den andra är 300 meter. Båda slingorna går runt dammarna i parkens
västra del ovanför folkhögskolans
huvudbyggnad. Här får barnen svar
på frågor som: Finns det döda träd
som lever? Finns det drakar i ödledammen? Kan en lind sjunga?

Utmed naturstigen finns vägvisningsskyltar i form av barnteckningar,
informationstavlor, en liten aktivitetsbana och två träskulpturer:
en kattuggla och en två meter lång
vattensalamander.

Startskylt och
informationstavla
om Wendelsbergs
friluftsområde

Gång- och cykelväg till och
från Mölnlycke centrum

Sprickan i berget kallar barnen Helvetesgapet. Här kan bara barn passera.

Massetjärn

Kattugglan har barnen
döpt till Ugglis.

Mölnlycke fabriker

