Lindessjön runt

En populär vandringsled

Lindesberg ligger vackert vid en sjö lagom
stor att promenera runt. Naturupplevelser
blandas med kulturupplevelser där den ena
vyn överträffar den andra. Den populära
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vandringsleden runt sjön har blivit verklighet
tack vare kommunens satsning och privata
markägares välvilja. Vandringsleden har
förbättrat motionsvanorna i Lindesberg och vi
fortsätter att utveckla för framtiden.

Rastplatser kring Lindessjön
När du vandrar runt Lindessjön får du uppleva en rik och
omväxlande natur, kulturhistoriskt intressanta platser och
underbara utsikter. Ledens längd är 7 km om man går längs
Pälsärmen och 8.5 km om man väljer att gå via Tempelbacken. Räkna med att det tar 2-3 timmar att gå runt. Du kan
också välja att gå lite längre över Kyrkberget. Det finns sju
iordningställda rastplatser kring sjön.

Rastplatserna Carlssons, Tempelbacken, Kyrkberget, bryggan
vid Parkudden och vägen till dem är lämpliga för rullstol och
barnvagn. Den båtburne kan gå iland vid bryggor runt sjön.
Denna naturvårdssatsning har medfinansierats genom statsbidrag förmedlade av Länsstyrelsen i Örebro län. Paviljongen
Templet och väderskyddet Milan samt toaletten är ritade av
Arktis Arkitekter, Örebro.
Parkudden
Vid Parkudden finns ett rastställe med eldplats och en handikappanpassad brygga. Namnet har platsen fått av att den mellan 1902 och
1907 fungerade som nöjespark. Här la ångbåtar till för danssugna
Lindebor. Under några år drevs Lindesbergs tivoli av ett bolag som
uppförde byggnader och gjorde promenadstigar. Senare under
1900-talet har stranden använts som badplats i perioder.
Carlssons
I början av 1900-talet byggde järnhandlare A G Carlsson en stor trävilla för att hans TBC-sjuka dotter skulle få frisk luft. Efter Carlssons
död användes huset under några år som sommarcafé. Det stod sedan och förföll. På den gamla husgrunden finns nu ett rastställe med
två eldplatser, dels väderskyddet Milan och dels en öppen eldplats.
Dessutom finns en brygga. Den handikappanpassade gångvägen
sträcker sig förbi Lindeskolan fram till Carlssons.

Bullerberget
På klipporna vid Bullerberget finns bänkar och bord, men ingen eldplats. Det är inte tillåtet att elda på klipporna.
Dalskogskanalen
Nära kanalen finns en eldplats med underbar utsikt över sjön. I mitten
av 1700-talet blomstrade Dalskogens hälsobrunn efter att rådman
Dalskogs änka skulle ha druckit sig frisk på det järnrika vattnet där.
Hygienen i staden var dålig och behovet av att kurera sig genom att
dricka rent och mineralhaltigt vatten var stort. Leden går över en kanal som grävdes i början av 1900-talet för att båten Iris med brunnsgäster skulle kunna ta sig fram. Brunnsverksamheten upphörde 1929
och idag är kanalen igenvuxen.
Lite längre österut finns en liten utstängslad kulle där man kan gå
iland med en mindre båt.

Lindessjöns utegym
Ett komplett utegym
byggt i trä som passar
såväl motionärer
som den vane
idrottsutövaren.
Gratis för alla att
använda.

Näset fågelutsikt
Näset har länge intresserat fågelskådare och är ett av våra kommunala naturreservat. En fågelutsiktsplats med bänkar, bord och en liten
eldplats finns på platsen för en gammal tröskvandring från 1930-talet.
Oxar drev en tröska uppe på kullen och man kan ännu se spåren av det
runda fundamentet och axeln i mitten. Näset och de sanka stränderna betades ända in på 1970-talet, men lämnades sedan åt sitt öde.
Fastmarkerna ute på ön växte snart igen. Nu har en restaurering av
markerna gjorts och får och kor håller återigen landskapet öppet.

Kyrkberget
Kyrkberget är en grön oas ett stenkast från Lindesbergs centrum.
Här har Lindesbergsborna spelat kägla, dansat, firat valborg, lekt och
promenerat. Några historiska byggnader finns kvar och påminner om
den 100-åriga traditionen som rekreationsområde och mötesplats.
På Kyrkberget kan man hitta i stort sett alla Sveriges inhemska trädoch buskarter. De äldsta tallarna är drygt 250 år och tallbeståndet har
få motsvarigheter i det omgivande landskapet. Ovanför Kägelbanan
finns en eldplats, dit man kan komma via en stigslinga från handikapparkeringen vid Parkvägen.

Tempelbacken
Raststället Tempelbacken är en paviljong för lärande och vila. Paviljongen är byggd med inspiration från Cederborghs tempel och med
tanke på skolans behov av uterum för lärande. Här kan en grupp
samlas för undervisning, picknick eller ceremonier. Det finns även
en eldplats. Författaren Fredrik Cederborgh bodde på Dalkarlshytte
herrgård i början på 1800-talet. På hans tid kallades området Jungfruhagen. Ungefär på den här platsen hade han ett litet öppet lusthus
med utsikt mot staden. Det var en liten byggnad som kallades Templet,
därav namnet Tempelbacken. Tempelbacken är vårt äldsta kommunala
naturreservat. Området består till största delen av lövskog med ett rikt
fågelliv. Skogen är spontant uppvuxen på gammal betesmark.

