Scanna denna QR kod med mobilen så kommer du till
Göljestigens hemsida. http://goljestigen.wordpress.com

GÖLJESTIGEN
Informationstavlor finns uppsatta på numrerade platser
1.
Redan efter cirka 400 meter efter starten på Göljestigenkommer
man till denna rastplats med eldstad för grillning och tillgång till
huggen ved. Hit brukar många barnfamiljer gå för att njuta av
naturen.
2.
Skinnarsågsfallet som kan brusa riktigt mäktigt på våren och
hösten. Här finns ytterligare möjligheter att sitta ner en stund
och njuta. Härifrån kan man även vika av norrut och fullborda
vandringen i den första korta slingan som är cirka en kilometer.
3.
Här har man skapat en rofylld plats för stillsam meditation.
Bäcken har ändrat karaktär och flyter lugnt och stilla fram.
Om våren finns gott om blåsippor straxt innan man kommer
fram till meditationsplatsen. Efter ytterligare några 100 meter
från denna plats kan man återigen vika av norrut för att ta den
mellersta slingan tillbaka till starten. Mellanslingan är cirka 1,8
kilometer.

4.
Ett typiskt exempel på hur man kan se resterna av en av
de 100-tals kolbottnar som finns i Kilsbergen. Under en
period på 1800-talet var hela Kilsbergen som ett enda stort
kalhygge, eftersom det gick åt enorma mängder träkol till
gruv- och hyttnäringen.
5.
Här har Du kommit fram till den översta av broarna över
Göljebäcken. Snart ansluter stigen till Bergslagsleden som
man sedan skall följa norrut. Vid Göljan finns en rastplats
som kan vara lämplig att rasta vid innan man kommer till
Gårdsjövägen som man sedan följer i sydlig riktning tillbaka till startplatsen. Hela slingan blir då 5,4 kilometer lång.
6.
Här finns ett av de mest imponerande exemplen på klapperstensfält utmed förkastningsbranten i Kilsbergen.
Tanken svindlar då man konstaterar att detta så småningom kom att utgöra Sveriges sydspets för cirka 10 000 år
sedan. Nedanför den här stenranden sträckte sig det
oändliga Yoldiahavet.

Kilsbergens Hembygdsförening bildades 1995 med köp av det
gamla missionshuset vid Nytorp. Sedan dess har många små och
stora projekt genomförts.
Ett av de större projekten är iordningställande av Göljestigen
som vi hoppas att många kommer att utnyttja för att njuta av fin
kilsbergsnatur.
Vill du vara med och stödja föreningens arbete kan du bli medlem
i föreningen. En av förmånerna, förutom gemenskapen, är att du
kan hyra Bygdegården till förmånligt pris. Tag kontakt med någon
i styrelsen.
Kassör och uthyrningsansvarig: Leif Troëng 070-5283187
Ordförande: Sara Helmfridsson 070-1516191
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