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För både kropp och själ …

Finnsjön runt − med eller utan brådska
Sträckan Finnsjön runt är cirka sex kilometer.
Det tar ett par timmar i lagom takt om man
också ger sig tid att spana efter drillsnäppa
och ropande storlom som häckar i sjön.
Många utnyttjar också stigen för en joggingtur. Söker du dig bort från vägtrafikens buller
har du kommit rätt. Här hör du istället ljudet
av löparskor eller skratt från badande barn.

Finnsjöområdet är ett värdefullt friluftsområde
i Mölnlycke. Här finns mycket att upptäcka

Djupedalsäng

Örtjärn
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för den nyfikne. Detta har Finnsjöns naturförskola tagit fasta på. Friluftsfrämjandets
mullegrupper brukar också hålla till i området
på helgerna. Det är dessutom ett andningshål
i vardagen för dem som bor i närheten. Det
finns flera motions- och promenadvägar och
möjligheter till ett dopp i Finnsjöns vatten för
dem som inte kan låta bli. Många orienterare
tränar också i skogsterrängen.
Vacker skog nära stranden

Skogen domineras av tall och ek. I sluttningarna mot Finnsjön i väster växer många grövre
och påtagligt gamla träd. Bitvis finns en hel del
död ved, särskilt i form av ek och tall.
Nordväst om Finnsjön växer vacker strandnära blandekskog med mycket blåbärsris på

marken. Troligen är det gammal bondskog
som föryngrats spontant. Här finns bland annat
vedsvamparna brunskinn och bävermussling.
Bra för klättraren

Runt Råberget kan du bland annat hitta kammossa, platt fjädermossa, klippfrullania, kruskalkmossa och björkeldticka eller träffa på
fåglar som spillkråka, tofsmes, rödstjärt, grå
flugsnappare och talltita.
Råberget stupar brant i norr ner mot Råtjärn. Branten är klättervänlig för den äventyrslystne och grottorna kan locka till fantasier om fredlösa och fattiga. Från toppen på
berget −  meter över havet − har du en vidunderlig utsikt över trädtopparna. n

Råtjärn

Vägbeskrivning
Finnsjön

Lahall

Området ligger inom gång- och cykelavstånd
från Mölnlycke.
Åk kollektivt Ta buss till Stenhuggarevägen
eller Råstensvägen. Promenera förbi Finnsjöns förskola och vattenverket. Efter vägbommen vid grusparkeringen är det några
hundra meter till sjön.

Fakta
Åk bil Kör Finnsjövägen förbi vattenverket
och parkera på grusparkeringen (N 57˚38,63’
O 12˚07,98’).

Sjö omgiven av barr- och blandskog i södra
delen av Mölnlycke. Sjöns maxdjup är 23
meter. Finnsjöns vatten är väldigt rent och är
dricksvattentäkt för Mölnlycke, Landvetter
och Härryda. Området fortsätter in i Mölndals
Stad.

finnsjöomr ådet

Här kan du både fika och basta med dopp.

Storlom

Skogsmulle berättar om naturen.
Eko från förr

Tänk på

Visste du att?

Tips

Framkomlighet

Skogen nordväst om Finnsjön har inte
avverkats av människohand eller maskin
på länge. Den har föryngrat sig själv i sin
egen takt.

Det är förbjudet att ha båtar med för
bränningsmotor i sjön. Inom vattenskyddsområdet för Finnsjön är det inte
heller tillåtet att tvätta fordon med avfettningsmedel. Storlommens häckning
i sjön misslyckas ofta vid för stor störning
så ta det försiktigt i området, framförallt
under försommaren.

En stående död tall kan kallas torrfura.
Sådana kan, under gynnsamma förhållanden, stå i flera sekel. Torrfuror är
viktiga för många insekter, svampar och
fåglar.

Badplats med långgrund sandstrand
och klippor finns vid sjöns norra strand.
På Finnsjögården, som ägs av Sjövalla
Frisksportklubb, kan man under vissa
tider basta och köpa fika. Mölnlycke
Frisksportklubb, som har stuga i området, säljer ibland våfflor.

En bred bra stig, cirka sex kilometer lång,
går runt sjön. En annan stig på en kilometer går genom skogen norr om sjön
och kommer fram vid Finnsjögården.
Dessutom finns ett väl förgrenat nät av
mindre stigar i terrängen.
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