Promenader i Töcksfors
Prästnäsrundan • Kärleksstigen • Strandpromenaden

Prästnäsrundan
4 km • gång- och cykelväg

Foto Lars Brander

Prästnäsrundan är en sjönära och lättpromenarad slinga till fina Prästnäset som
sträcker sig ut i sjön Töck.
Den 4 km långa slingan startar vid Kioskparken. Härifrån går du över den övre slussen mellan Stubberudstjärnet och sjön Töck.
Ta dig gärna en titt på de fina skulpturerna
vid slussområdet. Promenaden leder dig
över bron och längs Elgerudsvägen för att sedan fortsätta på gång- och cykelvägen till bostadsområdet Prästnäset. Här följer du bara
vägen runt bostadsområdet. Medsols eller
motsols - du väljer. Efter turen runt näset tar
du samma väg tillbaka till Kioskenparken.
Underlaget är asfalt och fast grus och fungerar
fint med barnvagn, rullstol och rullator. Inga
större höjdskillnader. Ingen märkning.

Kärleksstigen

3 km • stig, gång- och cykelväg

Stigen leder dig runt Stubberudstjärnet
och låter dig bland annat upptäcka Töcksfors
övre och nedre slussområde.
Från startpunkten vid
Kioskparken går
du över Övre slussen mellan Stubberudsstjärnet och sjön Töck. Håll sedan vänster
ner genom Slussparken med sina uttrycksfulla skulpturer som skapades till Dalslands
kanals 150- års jubileum.

På andra sidan kanalen ser du gamla kraftstationen och Töcksfors nyrenoverade gamla
kvarn från 1882. Båda byggnader är viktiga
för kulturmiljön vid Övre slussen.
Efter passagen under E18 följer du de på
träden längs en ca 1 km lång skogsstig. Du
kommer förbi reningsverket, rundar ett litet
näs och kommer sedan upp på en grusväg.
Här håller du vänster. När du har gått över
hästgården ser du Töcksfors nedre slussområde framför dig. Efter att du har tagit dig
över på andra sidan kanalen följer du vägen
till vänster om Herrgården tills du kommer
upp på gång- och cykelvägen. Sväng vänster
och följ vägen längs strandkanten nedanför
shoppingcentret.
Strax efter du har passerat under E18 korsar du Sveavägen och håller vänster. Följ
sedan vägen tillbaka till Kioskparken.
Underlaget är asfalt och grus och ca hälften av
slingan består av skogsstigar. Vissa höjdskillnader förekommer. Märkning med röda hjärtan.

Töcksfors

Strandpromenaden
1 km • gång- och cykelväg

Töcksfors
Shoppingcenter
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Strandpromenaden är en liten runda längs
kanalens östra sida ovanför Övre slussen.
Du börjar vid Kioskparken och korsar
Sveavägen. Framför dig ser du en stor stångjärnshammare som vittnar om Töcksfors
järnbrukstid. Håll vänster och korsa Bögatan. Mellan Waterside Restaurang och Vårdcentralen ta vänster vid skylten Strandpromenaden och följ gång- och cykelvägen.
Gå längs den lummiga strandkanten och
sväng sedan höger och tillbaka genom villaområdet via Sjöviksvägen. När du kommer
fram till Bögatan svänger du höger och
tillbaka till Kioskparken.
Underlaget är asfalt och fast grus och fungerar
fint med barnvagn, rullstol och rullator. Inga
större höjdskillnader. Ingen märkning.

Kioskparken, Foto Lars Brander

Om Töcksfors
Kioskparken
Ända sedan 1940-talet hade det funnits en kiosk i
Töcksfors centrum, många minns John Sanamons
kiosk. 2019 skapade Årjängs kommun en liten
parkankäggning med en kopia av Sanamonskiosken. Här finns även en historisk utställning.
Töcksfors och järnbrukstiden
Töcksfors anlades som järnbruk omkring 1796.
Järnbruket fick privilegier 1797 för manufakturverk med knipphammare samt två spikhammare
under namnet Tyxmarks manufacturverk. Bruket
utvidgades 1831 med stångjärnssmide. Midsommaraftonen 1871 lades järnhanteringen ned, och
istället började man omgående att anlägga ett
träsliperi vilket stod färdigt 1873. En av de gamla
stora stångjärnshammrarna står idag mittemot
Kioskparken och är en omtyckt samlingsplats.
Lite kanal- och slusshistoria
Dalslands kanal färdigställdes 1868 men av någon anledning tog den slut i sjön Foxen, till stort
förtret för bygderna norr om Töcksfors.

Nedre slussen

Några driftiga tjänstemän och företagare såg
dock slutligen till att kanalen förlängdes. 1400
meter muddrad kanal, två slussar och fem
svängbroar senare kunde Östervallskog 1915
äntligen kopplas ihop med resten av världen.
Kanaldelen som förbinder sjöarna Foxen, Töck
och Östen kallas Kanalen Stora Lee-Östen. Den
ligger 112 meter över havet och är därmed Sveriges högst belägna kanal som har förbindelse med
havet. Nedre och Övre slussen är enkelslussssar
med 5 m respektive 5,1 m nivåskillnad.
2015 firade Kanalen Stora Lee-Östen 100 år. Till
jubileet fick området vid övre slussen en ordentlig ansiktslyftning, bl a anlades en fin Kanalpark
med sittgrupper och två skulpturer.
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Skulpturerna i Kanalparken
Konstsmidesräcket Vågen är skapat av konstnären Justus Braunschweig. Vågen står för vattnets
obevekliga kraft och för dess förmåga att transportera ideer och föra människor samman.
Stenskulpturen Kraftsamlare av konstnären Lolo
Funck Andersson är inspirerad av fornnordiska stenverk
och samverkar med jordens
energilinjer.
Sätt dig gärna i skulpturen,
visitarjang.se
vila och samla kraft!

