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partille vandrarhem, öster om Kåsjön, har öppet för 
nattgäster året runt och en servering för besökare därtill. 
 Härifrån går vandringen vidare genom vackra 
skogspartier. Vid sjön Maderna delar sig leden. Du som 
väljer Nordsjöleden/Bohusleden följer vägen som går norrut i 
lättvandrad blandskogsterräng.
 Snart är du framme i Råhult, som bjuder på vindskydd, 
rastplats, parkering och våffelstuga. Därefter går leden 
genom gammal naturskog, korsar e20 och fortsätter till 
Jonsereds samhälle. Har du gott om tid, så ägna en stund 
åt att se Jonsereds fabriker eller uppleva Bokedalens 
naturreservat.

Kåsjön är partilles största sjö och perfekt 
för både rast och bad. Serveringen är 
öppen under sommarmånaderna. Här 
finns också picknickbord uppställda, för 
den som har egen matsäck med sig.

Bara 300 meter från Kåsjön ligger 
partille vandrarhem. Här erbjuds du 
enkelt boende i vackra omgivningar.

Den fågelrika sjön Maderna är ett litet 
paradis för fågelintresserade.

Råhults våffelstuga är värt ett 
välsmakande vinterbesök. De har öppet 
på lördagar och söndagar från januari 
till mars.

Laxfisket i Säveån är väl värt en 
avstickare. Här är fiskarna rejäla och 
villiga att nappa. Medelvikten ligger 
strax under fem kilo, men 2005 sattes 
ett nytt laxrekord av en flugfiskare från 

Jonsered. Den lycklige kunde väga in en 
bamse på hela 17,6 kilo! 
 Vill du ge rekordinnehavaren en 
match får du köpa fiskekort vid OK/Q8 
vid Brodalsmotet. tänk dock på att 
antalet är begränsat.

Samhället Jonsered är kulturhistoriskt 
intressant. Det bär en tydlig skotsk 
prägel, med många bostadshus och 
andra byggnader i karakteristiskt 
tegel. Den skotske entreprenören 
William Gibson lät bygga nästan hela 
brukssamhället, med början under 
1840-talet. 
 Jonsereds fabriker låg, socialt sett, 
långt före sin tid. Man sörjde för sina 
anställda, bokstavligt talat från vaggan 
till graven. Det fanns bland annat 
sjukkassa, änkekassa, skolundervisning 
och fri sjukvård. Man hade en egen 
barnmorska och barnkrubba, men 
också flick- och ålderdomshem.
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