NORASJÖN RUNT, 22 km
Svårighetsgrad: Grön

Tidsåtgång: 1,5-2,5h

Höjdmeter: 200 m

Leden startar vid Turistbyrån i Nora. Cykla till Nora torg och

5. Jerle Stad: På 1640-talet drömde Carl Bonde om en

håll höger om kyrkan. Fortsätt rakt fram längs Kungsgatan och

kanal för transport av järnmalm från Jerle. Den 29 oktober

genom bostadsområdena tills du passerat Trängbo camping. Ta

1642 utfärdades stadsprivilegier för Järla Stadh. Det blev

vänster på Heimdalsvägenvägen och höger på Bergslagsgatan.

inget av stadsplanerna. Stadsprivilegierna glömdes bort i

1. Gustavsbergs Naturistcamping: Norra Europas
populäraste naturistcamping med rum, stugor och camping.
Naturistbad med liten sandstrand och brygga. Öppet juniaugusti.
2. Rosengården i Bergslagen: Strax norr om Nora
ligger Villa Sindoro. I trädgården finns en rosengård som
innehåller mer än 750 sorters rosor. Här finns också café,
presentbutik och plantförsäljning. Öppet maj-september.
Guidade turer i rosengården sommartid.
3. Hammarby bruk: Järnbruket i Hammarby var ett av
Sveriges äldsta. Här förekom järnframställning redan på
1100-talet. År 1544 lät Gustav Vasa anlägga Kungshammaren
vid Järleåns forsar. Järnframställningen blomstrade under
trettioåriga kriget tack vare vapentillverkningen. Under
1800-talet stod en hjulångare för transporterna mellan
Hammarby och Nora. Hammarby bruk lades ner 1923.
I Hammarby bygdegård finns övernattningsmöjligheter. Här
finns också en utomhuskran för påfyllning av färskvatten.
Bokning och info: 0587-921 27.
4. Järleån: Naturreservat som utgör en 6 km lång sträck
utmed Järleåns dalgång. Ån har till stor del kvar sitt naturliga
lopp med en av länets mäktigaste forsar - Långforsen. Järleåns
dalgång är flera hundra tusen år gammal. Tidigt på våren är
forsen som mäktigast. Senare på våren och försommaren är
blomsterprakten och fågelsången värd att uppleva. Längs med
Järleån finns flera mysiga platser för en picknick.

kommunreformen, vilket gör Jerle till Sveriges minsta stad
med ca 30 invånare. Här hittar man idag Svalbo keramik med
keramikern Moa Rudebert och Svalbo Café. Öppet sommartid
och ofta på helgerna resten av året.
6. Nora Golfklubb: Nora Golfklubb med 18-hålsbana. Banan,
som beskrivs som en park- och skogsbana, är lätt kuperad med
ett antal dammar och ett vattendrag. På Golfrestaurangen
serveras mat och fika. Restaurangen är öppen från mitten av
april till oktober.
7. Sundby Stugby: Rakt över vägen från golfklubben ligger
Sundy Stugby, som består av 10 stycken stugor.
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