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Utvalda besöksmål i Ludvika
kommun som nås med cykel
1 Väsmanstrand
Sätt dig ner på bryggorna med en svalkande glass
i handen eller ta en promenad längs stranden och
genom den gamla engelska parken.

2 Jägarnäsbadet
Här i södra Ludvika finns en av kommunens största
badplatser. Här finns gott om lek- och sittutrymme,
för både stora och små.

3 Klenshyttan
I en vacker parkmiljö halvvägs mellan Grängesberg
och Ludvika finns Klenshyttans hyttruin. Hyttan har
sitt ursprung i början av 1600-talet och har fått sitt
nuvarande utseende under slutet av 1800-talet.

4 Gruvområdet i Grängesberg
Här kan du uppleva stora delar av Grängesbergs
industriella arv. Bland annat det gamla
maskinhuset som på senare år återuppstått
som konsthall. Gör sedan ett besök i den vackra
disponentparken strax nordväst om gruvområdet!

5 Lekplats i Saxdalen
I Saxdalen finns en av kommunens senast anlagda
lekplatser. Ta med barnen på en cykeltur och
avsluta med lek och fika i Saxdalen!

FREDRIKSBERG

6 Grangärde kyrkby
Grangärde ligger på ett näs mellan sjöarna Bysjön
och Björken. Den ståtliga bebyggelsen vittnar om att
det här har varit ett centrum i en bergsmansbygd
med gamla anor.

7 Lekomberga utsiktspunkt
Vid Lekombergs utsiktspunkt kan man se ut över
stora delar av sjön Väsman. Platsen ligger inom
Lekombergs gamla gruvområde, av vilket det idag
finns kvar både gruvhål och byggnadslämningar. Ta
med en picknickkorg och beundra solnedgången!

Rapportera fel eller faror

Upptäcker du ett fel eller något
farligt för allmänheten längs våra
cykelvägar så kan du anmäla det
antingen genom appen ”Felanmälan
Ludvika kommun” som finns till både
Android och iOS eller via formulär på
kommunens hemsida.

Övrig information

Denna karta finns även att hämta
digitalt på ludvika.se

Service och pumpar
Under våren 2019 har Ludvika kommun
placerat ut nya cykelservicestationer!
Till en början med blir det en servicestation
i Grängesberg och en i Ludvika. Dessutom
så placerar vi ut en ny luftpump i Ludvika.
Vid servicestationerna finns en mängd
olika verktyg som du kan använda för att
göra enklare reparationer på din cykel!
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Teckenförklaring
Heldragna linjer
Cykelvägar och cykelbanor
separerade från biltrafik.

Luftpump
Här kan du pumpa din cykel!

Sevärdhet
Att se och uppleva på plats i
Ludvika kommun!

Bibliotek
Våra bibliotek är väl värda ett
besök!

Streckade linjer
Vägar med lite trafik där du samsas
med motorfordon.

Badplats
Kommunala badplatser.

Utsiktspunkt
Platser med fantastisk utsikt!

Fotbollsplan
Här finns möjlighet att spela olika
typer av bollsport.

Cykelservice
Här kan du själv fixa punkteringen,
pumpa däcken med mera.

Resecentrum
Tåg- och bussförbindelser.

Elljusspår
Motionsspår med belysning för
sena sommarkvällar.

Golfbana
Varför inte åka ut till greenen och
spela en runda?
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