


Kom med och  
 

 
 
 
 
 
 

Låt dig inspireras och börja motionera 30 minuter per dag. 
 

Hälsans Stig är exempel på några lämpliga promenadvägar i Färgelanda, 
Högsäter, Stigen och Ödeborg. I Färgelanda utnyttjas befintliga gångvägar, 
gator och stigar för att skapa en omväxlande promenad. I Högsäter och Stigen 
används motionsspåren som drivs av Högsäter GF, skidsektion samt Stigens 
Skidklubb.  I Ödeborg är det Lelångenbanan mot Färgelanda som är markerad. 
En av stigarna i Färgelanda är dessutom utformad med tanke på personer med 
nedsatt synförmåga. Kartorna som är framtagna i samarbete med OK Skärmen 
finns på biblioteken i Färgelanda och Högsäter. 
 
 
Här nedan finns beskrivet några intressanta saker om Färgelanda. Siffrorna 
hänvisar till kartan. 
 
1. Valvbro över Lillån ersatte en tidigare trä- 

bro omkring år 1910 
2. Dalslands Folkhögskola, grundad år 1905, drivs 

av V Götalandsregionen 
3. Pumpstation för avlopp ligger där den 

kulverterade Mejeribäcken utmynnar i Lillån 
4. Där Centrumvägen slutar vid väg 172 ser  

man Anderssons gamla plåtslageri och på 
andra sidan av vägkorsningen gården 
Gatersbyn och det fd ålderdomshemmet. 

5. Björnhuset, industrilokaler. Namnet efter ett 
aprilskämt i Bohusläningen om här inburad 
björn. 

6. Här följer ett stycke av den gamla 
Lelångenbanan. 

7. Här låg gården Höjden, som hade sina marker 
där bostadsområdet med samma mark ligger. 

8. Uppe på höjden ligger Ö´gårn. 
9. Prästgårdsgärdet, namnet från den tid då 

kyrkoherden drev jordbruk. 
10. Gränsen har sitt namn efter ett torp, Gränsen, 

på prästgårdens mark 
11. Vattentorn 
12. Här ser man ut över Kobacken bort över Ålnäs 

och Tveten. 
13. Kyrkvaktare Anders Petter Johanssons hus. 
 
 
 
 
 
 
 

 
14. Ekekulle 
 
15. Föreningshuset Allhem. Här intill badade 

man förr i Valboån. 
16. Bron Snabben (Älvsnabben) över till 

Ekocentrum. 
17. Ekocentrum, öppen för allmänheten dagtid, 

vardagar. 
18. Gården Ankeland och man ser också gården 

Sävringen vila över slätten. 
19. Vi går nu på Lelångenbanans (1895 – 1964) 

banvall och kommer till Dyrtorpsfallet. Här 
låg en kvarn och såg fram till år 1910. 

20. Håvestensområdet har fått sitt namn av 
Håvestens gravfält strax öster om väg 172. 
Gatunamnen erinrar om att vi är på historisk 
mark. 

21. Fornkullen, med gravhögar från yngre 
järnåldern. 

22. Gruppboendet 
23. Killéns och Tenggrens vägar möts. Killén 

och Tenggren byggde upp samhället omring 
år 1900. De flesta verksamheter i samhället 
kan påstås härröra från dem. 

24. I husen längs ån har bedrivits många 
verksamheter; mejeri, bryggeri, slakteri, 
betonggjuteri mm. 




