13. L:a Bräcke camping och
Furusjöns camping

Vid E45 ligger L:a Bräcke familjecamping
med stuguthyrning och sommarkafé. Inom
området ligger Furusjöns badplats med
barnvänlig strand.

Edsleskogs Wärdshus - Edsleskog
0532 510 55
www.vandringcentralen.se

Dalslands Gästgifveri - Ånimskog
0532 250 11
www.dalgast.se

Bills Grill & Mini Mart - Ånimskog
0532 250 23

Info
Vissa mål kan ej nås med bil
pga vägbommar (utmärkta på kartan)
Vissa mål är ej handikappanpassade.

Flera registrerade stenåldersboplatser finns
runt Ärr (8 st). De flesta av dessa platser ligger
på Ärrs norra strand samt längs östra stranden,
50-75 meter över havet.
Vid R 45 ligger resterna efter kopparbrytningen
vid Stora Strands gruvor.
www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html
Det är vår förhoppning att besökare och boende, med hjälp av kartorna över ”Tre sjöar runt”,
skall finna vägen till de vackra och intressanta
platser som är belägna runt detta sjösystem i
Åmåls kommun - en del av det natursköna
landskapet Dalsland.
Kartorna har tillkommit genom ett samarbete
mellan lokala arbetsgrupper och Åmåls
kommun.
Information om andra markerade leder i
området finner du under Vandringsleder www.amal.se

ÅMÅLS KOMMUN ÅMÅLS TURISTBYRÅ
tel 0532 170 00
tel 0532 170 98

Strövtåg och vandringar runt

Vackra vyer * Historia * Äventyr

1. Ånimskogs kyrka

En av Dalslands vackraste kyrkor. Uppförd i sten
under 1200-talets senare hälft. Takmålningar
från tidigt 1700-tal.

2. Utsikt över Ånimmen och Henriksholm

Sjön Ånimmen är 12,6 km lång och i sjön ligger ön Henriksholm med dess säteri som har
en lång historia med rötter i medeltiden

3. Hällkistan

Ca 1 km norr om kyrkan finns en hällkista
från Yngre stenålder med ett naturskönt läge
vid Ånimmen. Området har även en rik och
intressant flora.

4. Strömmens sluss

Slussen mellan Ånimmen och Ärr anlagd
1742 för att kunna transportera tackjärn från
de värmländska hyttorna till järnbruken i
Dalsland.

5. Baståsen (naturreservat)
För mera information:
http://www.vastkuststiftelsen.se/

6. Salebols sockenstuga

Ett f d missionshus från 1870-talet.
Numera bl a sommarkafé med nygräddade
våfflor. Försäljning av lokala hantverkares
produkter.

7. Ronjaland med Sörknatten

Från berget Sörknatten har man en vid utsikt,
med innanhavet Vänern i öster. Här spelades
delar av filmen Ronja Rövardotter in vid Ronjaborgen som byggdes på toppen av Sörknatten.
Från parkeringsplatsen leder en ca 2 km lång
vandringsled genom naturreservatet upp t ill
bergstoppen.

8. Snäcke sluss

Byggd på 1870-talet som förbindelse mellan Ånimmen, Ärran och Vänern. Godstrafik
bedrevs här fram till 1970

9. Ryrhalvöns naturreservat

Består av nio mindre områden där finns östrika torrängar, hällmarker, välhävdade slåttermarker och rikblommande lövskogslundar
i ett ålderdomligt kulturlandskap

10. Årbols skolmuseum

Årbols skolmuseum är ett av de största
skolmuseerna i vårt land och har omfattande
skolsamlingar från 1800-talet och in i vår
egen tid.

11. Yttre Bodanes naturreservat

I kommunens södra del, i ett småbrutet skärgårdsområde vid Vänern ligger naturreservatet Yttre Bodane. Barrskog, klippstränder,
vassvikar och starrmader omväxlar med höjder varifrån man har
vida utblickar mot Vänern. Inom reservatet finns fina badklippor
och goda möjligheter till fiske med handredskap från stranden. Stora delar av området är, tack vare de spångade lederna, tillgängligt
från land. Ett flertal bronsåldersrösen finns inom området. http://
www.amal.se/page/1581/naturreservat.htm

12. Lunneviken med fornborgen

Bilväg ända ner till Lunneviken. Här finns ramp för sjösättning av båtar, rastplats med väderskydd m m. Ca 100 m före
vägens slutpunkt leder en markerad stig till en fornborg på
en bergsrygg ovanför Ånimmen. Ungefärlig datering 1000 f
Kr.- 500 f Kr. Vid nerfarten till Lunneviken ligger en gammal
f d gästgivargård med anor från 1600-talet

