6
2

3
5
1

1
2
3
4
5
6

4

Motion utanför dörren
Hälsorundan i Askim består av fyra promenadvägar av olika längd. Promenadvägarna sträcker sig
runt olika kvarter och områden i Askim. Du hittar
dem på kartan i den här foldern.

Motionera och promenera mera
Att promenera är ett av de enklaste sätten att investera i sin egen hälsa. Genom att fylla i ett promenera- och motionerakort varje gång du har motionerat
i minst 30 minuter, kan du dessutom vinna priser.
Korten är gratis och du kan hämta dem på
Askims sim- och sporthall, Askims bibliotek eller
beställa dem från www.promeneramera.nu. Där
hittar du även aktuell information om promenader,
friskvårdstips och mycket annat.

HÄLSORUNDAN
I ASKIM
- motion och rekreation vid hav och skog

Illustratör: Anders Nyberg

Längs promenadvägarna finns även tre utomhus
gym. Gymmen är gratis att använda och träningsredskapen är utformade så att de allra flesta kan
använda dem. Om du använder träningsredskapen på utomhusgymmen får du ut ännu mer av
din motionsrunda. Lungor och hjärta blir starkare,
muskelmassan ökar, samtidigt som du får bättre
balans och koordination.

Upptäck ditt närområde
När du går längs promenadvägarna kan du passa
på att lära känna ditt närområde. Här får du några
tips, som du även kan hitta på kartan. Varför inte
besöka resterna efter Askims fornborg, som ligger
på ett cirka fyrtio meter högt berg vid Välen. Du kan
även se spår av den lokala historien i återstoden av
den gamla kulturmiljön och gårdsplatserna i Hults
by, Backa och vid Askims kyrklycka. I norra utkanten
av Hults by hittar du en hällristning och i Backa kan
du hitta backsippor vid säsong. Vid Hults Sörgårdsväg finns lämningar av ett gammalt båtmanstorp
kvar. Om du går förbi Välenområdet kan du ta med
dig en fågelbok för att se om du kan upptäcka en
törnskata, gräshoppssångare eller kanske en entita,
småfläckig sumphöna, sånglärka eller kungsfiskare.
Hälsorundan i Askim har skapats genom ett samarbete mellan
park- och naturförvaltningen, idrotts- och föreningsförvaltningen, stadsdelsförvaltningen Askim-Frölunda-Högsbo samt Stena
Fastigheter

Ett ypperligt tillfälle att hålla kroppen i form, samtidigt som du upptäcker ditt närområde, njuter av
omgivningarna och får frisk luft.
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Hälsorundan i Askim består av fyra promenadvägar av olika längd. Den kortaste
är 1,6 km och den längsta är cirka 4,9 km,
uppmätta och klara att användas i ditt
närområde.
Ta med dig kartan och ge dig ut för att
hitta din favoritslinga och upptäcka ditt
närområde.

