
Arbetsgruppen ” Rädda Alefjäll” vill föreslå att Stormossen och dess omgivningar skall får en plats i Ale natur- och 
kulturguide. 

Vi har ett konkret förslag på en kombinerad natur- och kulturstig som innehåller många sevärdheter. Arbetsnamn ”Stormossen” 

Utgångsläge: Från Busshållplats Sandsjödal går man100 m till Stormossens södra del. Där ser man martallar, pors, myrlilja, 
hjortron, skvattram och kråkbär. Vandrar man vidare på mossens östra sida ser man spåren efter torvbrytning från björkskogen i 
övergången mellan barrskog och mosse. Vid mossens norra del följer man en allé av enar i kraftledningsgatan, studerar den rara 
klockgentianan, klockljung och fält av vanlig ljung. Vid skogsvägen tar man av åt vänster och går till ”Store sten”, en 4 m hög 
bautasten vid Sannums by. (Dags för en fika). Sedan får man ytterligare en historisk upplevelse när man kommer till den 4000 år 
gamla hällkistan vid Ulvstorp. 

Vilken väg man väljer för att komma till naturreservatet Rished beror på om man vill gå på grusväg eller stigar. Från naturreservatet 
kan man snedda mot Resebacken för att slippa gå 500 m på Alingsåsvägen för att komma till busshållplats Rished. 

Natur- och kulturstigen kan naturligtvis vandras åt motsatt hållet eller kortas av eller bilda en slinga. 

Det finns många andra intressanta varianter med utgångsläge busshållplats Sandsjödal. Naturstigar till Hjortemossen och 
Orremossen och Stora Sandsjön. 

För att få en visuell illustration av Stormossen och dess omgivningar hänvisar vi till vår hemsida www.alefjall.se under rubriken 
”Naturen i Alefjäll”. 

Vi tycker att vårt förslag innehåller de viktigaste kriterierna: natur- och kulturvärden, parkeringsmöjligheter, nåbart med 
kollektivtrafik, eller cykel. 

Närhet till framför allt, Nödinge, Nol, och Alafors. Lämpligt för exkursioner från Ale gymnasium. 

Stigar finns, men de är inte markerade. Förr fanns en spång under kraftledningen som ledde över Stormossen. Den var trevlig att 
gå på. 

Vi hoppas på ett samarbete för att kunna ringa in kommunens ”pärlor” 

Hälsningar arbetsgruppen ”Rädda Alefjäll” 

/Bruno Nordenborg 
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