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Jonsereds fabriker (se även etapp 4) 
grundades under 1800-talets första 
hälft. Höjdskillnaden mellan sjön 
aspen och Säveån gav vattenkraft 
åt industrierna. Här tillverkades 
bland annat segelduk, brandslangar, 
bomullsvaror och garn till mattor. I 
den mekaniska verkstaden gjordes 
gjutgods och smide till tröskverk. Så 
småningom startade produktionen av 
de världskända träbearbetningsmaskin-
erna och motorsågarna.

Fabriksgrundaren William Gibson tog 
över Jonsereds herrgård 1839 och 
den stannade i familjens ägo i mer än 
hundra år. I dag hyrs herrgården av 
Göteborgs universitet, som arrangerar 
litterära salonger och seminarier här.

Humlebadet ligger inbäddat i grönskan 
vid aspen. Här finns hopptorn, en 
sommaröppen kiosk och toaletter.

torpet Freden, byggt 1905, var 
skogsarbetaren Karl Lindbloms boställe. 
Han anlade på egen hand det mesta av 
den gamla skogen runt Freden. 
 Nu har Friluftsfrämjandet hand 
om torpet. Här finns rastplats med 
vindskydd, toaletter och eldstad. Under 
höst och vår vankas det kaffe och 
våfflor om söndagarna.

efter sundet mellan Stora och Lilla 
Ramsjöarna kan du ta dig upp på 
höjden och få en hänförande utsikt 
över Göteborg och partille.

Sjön Smörvattnet bjuder på bra bad och 
fiske för dig som har skaffat det gula 
fiskekortet. 

Skulevattnet är en annan vacker liten 
sjö.

Ingen vet säkert hur gammal angereds 
kyrka är, men sakkunniga anger 1200-
talet som en trolig tid för kyrkans 
byggnad. Den är väl värd ett besök.

Den femte etappen bjuder på bokskogspromenad i 
Bokedalens naturreservat. Under våren är det sagolikt vackert 
här, när marken täcks av ett hav av vitsippor.
 Vid Jonsereds herrgård delar sig leden i två olika 
sträckningar som möts igen uppe vid torpet Freden.  
Landvägen, genom ravinlandskapet, ger en kortare promenad 
på cirka 20 minuter. 
 Den andra sträckningen följer aspens strand. Här går du i 
den trolska gammelskogen. efter runt 45 minuters vandring 
är du framme vid torpet. 
 Härifrån fortsätter leden norrut, över en hängbro mellan 
Stora och Lilla Ramsjön, mot angered.
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