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Kör riksväg 62 söderut till Ransäters rastplats. Där 

börjar elljusspåret som är 2,7 km långt. Söder om 

rastplatsen ligger Erlandergården. Där börjar också 

Erlanderstigen som är 1,3 km lång, som går genom ett 

nyckelbiotopområde och över den gamla bron över 

Ranån.

Drive on national highway 62 south towards 

Ransäter’s resting area. Here the 2.7 km illuminated 
track begins. Erlandergården is south of the resting 

area and is also the starting point of the 1.3 km long 

Erlanderstigen. The path goes through a key biotope 

area and across the old bridge over Ranån.
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Vågsjörundan
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Övre Bliberget

Kör upp mot Munkfors förenings- & konferenscenter. Ta till 

höger innan Munkfors Arena, efter någon km ta till höger 

vid Södra Örttjärn och fortsätt tills ni kommer till Vågsjön. 

Där börjar Vågsjörundan på 7,6 km och den lite kortare 

Säterrundan som fått sitt namn efter alla sätrar längs rundan. 

Drive up towards Munkfors förenings- & konferens-center. 

Turn right before Munkfors Arena, after some kilometres 

turn right at Södra Örttjärn and continue until you reach 

Vågsjön. The 7.6 km Vågsjörundan starts there as well as the 

shorter Säterrundan which was named after all the chalets 

along the trail.

Vågsjön

- Säter / Chalets
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Spraktjärnsleden
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Vid korsningen Tallåsvägen/Klarälvsbanan (ca 400 m 

söder om centrum) tar du vänster in på Klarälvsbanan. 

Spraktjärnsleden börjar efter en kort sträcka på Klarälvs-

banan. I Blia börjar Bliarundan, en vacker naturnära liten 

runda som delvis ligger längs Klarälven.

At the junction Tallåsvägen/Klarälvsbanan (approx. 

400 m south of the centre) turn left on Klarälvsba-

nan. Spraktjärnsleden begins after a short distance on 

Klarälvsbanan. Bliarundan starts in Blia, a beautiful natu-

ral little round, part of which is situated along Klarälven.

RV 62

Stadsvandring

Blia

Kremlor

Karl-Johan
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Munkfors elljusspår 
2,2 km

Munkfors elljusspår passar utmärkt för en 

snabb runda i naturen. Kör upp och förbi 

Munkfors Arena och fortsätt mindre än 

hundra meter så finner ni starten vid bruks-

hundsklubbens stuga. Vintertid kan man åka 

skidor i spåret som är upplyst.

The Munkfors illuminated track is perfect for a 

quick tour in the nature. Drive towards and go 

past Munkfors Arena and continue for  

approximately hundred meters and you will 

find the start at the dog club’s cottage. You can 

ski on the illuminated track during the winter.
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Hurtigrutten
5 km
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Hurtigrutten är enligt många den finaste natur-

upplevelsen i vår kommun. Lättast tar man sig 

till Hurtigrutten genom att åka mot Sunne på 

länsväg 241 och efter ca 1 mil tar ni till vänster 

mot Rannsjön. En Informationsskylt finns på 

höger sida efter ungefär 4,5 km.

Many consider Hurtigrutten as the nicest 

nature experience in our municipality. The 

easiest way to reach Hurtigrutten is by driving 

towards Sunne on county road 241 and turning 

left towards Rannsjön after approximately 10 

kilometres. You will find a notice board on the 

right side after approximately 4.5 km.
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Lillbergsrundan
3,5 km

Pråmdragarstigen
4,8 km
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Förklaring till punkterna fi nns i 
separat bilaga / Eplanation of the 
points are in a separate appendix

Stadsvandring
9,6 km
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Lillbergsrundan tar dig upp till toppen på 

Lillberget. Där har man fi n utsikt över 

Munkfors och gamla bruksområdet i syn-

nerhet. Vill man bli lite mer närgången 

kan man pröva på Stadsvandringen, med 

start vid turistbyrån, eller Pråmdragarsti-
gen, med start vid Martinverket vid gamla 

bruksområdet.

Lillbergsrundan will take you to the top of 

Lillberget. This area off ers breathtaking views 

of Munkfors and the old industrial area in 

particular. If you want to get closer to the in-

dustrial area you can try Stadsvandringen (the 

City Tour), which starts at the tourist offi  ce in 

the centre, or Pråmdragarstigen, which starts 

at Martinverket at the old industrial area.
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