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Gammal barrskog med grova träd. Härligt mjuk och mossbeväxt mark. Bär och svamp. Smala 
viltstigar. Det är lite ”gammelskogskänsla” att gå i den här tätortsnära skogen. 

Upplev Tänk att ta en promenad i en härlig skog på hösten. Vandra fram på smala 
stigar för att se vart man kommer. Upptäcka ett nytt område eller bara 
njuta en stund. Har du tur kanske du ser en spillkråka leta mat i en gammal 
död gran eller en tjäder flyga upp framför dig. Svampkorgen, kaffetermosen 
och lite tid är det enda som behövs för att få en trevlig upplevelse i en 
härlig skog.

Aktiviteter Vandring, naturupplevelser, bär- och svampplockning.

NAtUr Här finner du en gammal barrskog med en blandning av tall och gran. Tor-
rare kullar domineras av tall och i fuktigare svackor finns mest gran. Här 
och var finns små öppna myrar och i sydvästra delen går en liten bäck/dike. 
Skogen har inte brukats på lång tid och det börjar mer och mer likna en na-
turlig skog där träd får dö och på så vis skapa en större variation i skogen. 
Det är till stor nytta för många olika arter av fåglar, mossor, lavar, svampar 
mm. om skogar av den här typen sparas för framtiden.

HiSToria Har du kunskap om Sanders hemmans historia, så får du gärna e-posta oss 
på miljoforvaltningen@falun.se. 

VäGBeSkriVninG Cykel: Med cykel kan du ta dig hit via Pilbo och ÖvreGruvriset eller upp till 
Gamla Berget/Götgården och vidare förbi Södra Vällan. 
Buss: www.dalatrafik.se 
Bil: Åk mot Borlänge. Sväng av mot köpcentrum Tallen. Ta till höger i nästa 
vägskäl och fortsätt längs med motorvägen (ca 1 km). när du kommer in i 
gammal skog är du framme. anvisad parkering saknas. 

TillGänGliGHeT en del stigar finns. Särskilda åtgärder för ökad tillgänglighet saknas. 

Sanders hemman

September 2008



alleManSräTTen – inTe STÖra, inTe FÖrSTÖra
Välkommen ut i naturen! Tänk bara på att någon äger marken där du befinner dig – visa hänsyn och respekt, så är du välkommen tillbaka.

Du får •	 plocka bär, svamp och blommor (inte fridlysta) och du får vandra, cykla, rida och åka skidor – bara du inte gör skada. 

Du får inte•	  skada träd eller buskar, fiska utan fiskekort och du får heller inte lämna skräp.

Håll hunden kopplad 1 mars-20 augusti och under bra kontroll övrig tid på året.  

om du har bil, tänk på att parkera på lämplig plats. Trevlig tur!
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Sanders hemman
VäGBeSkriVninG 
Cykel: Med cykel kan du ta dig hit via Pilbo och 
ÖvreGruvriset eller upp till Gamla Berget/Götgår-
den och vidare förbi Södra Vällan. 
Buss: www.dalatrafik.se 
Bil: Åk mot Borlänge. Sväng av mot köpcentrum 
Tallen. Ta till höger i nästa vägskäl och fortsätt 
längs med motorvägen (ca 1 km). när du kommer 
in i gammal skog är du framme. anvisad parkering 
saknas.
Streckad röd markering visar ungefärligt läge för området.  
avgränsningen medför inte några särskilda skyldigheter för markägaren.
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