
Fortamarksslingan
En promenad- och ridväg på Onsalahalvön



Förberedelserna för en promenad- och ridslinga kommer igång på allvar.  
Bidrag från länsstyrelsen (LONA) och Kungsbacka fritidsnämnd är klara och 
markägarna har godkänt sträckningen. En snitslad bana märks ut med röda band. 
(Jämför med undre bilden på sid 6)

Inte helt lätt att ta sig fram på den blivande promenad- och ridvägen.

Juli 2010 Första steget - snitsling i skogen
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November 2010

Äntligen igång med bygget. Många medlemmar slöt upp på en röjardag där nya slingan skulle 
fram. 

Staketet utmed Lunnavägen måste flyttas in. Alla åldrar hjälptes åt.

Röjarlaget i skogen

Gemensam arbetsdag
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Februari 2011

Maskinarbete i skogen. 
Bärlagret forslas ut

Grävskopan tar vid och 
jämnar till bärlagret

Bäckövergång och bärlager 
på plats

Maskinarbete i skogen
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April 2011

I april var allt på plats 
och de första ryttarna 
kunde släppas ut för 
en provtur.

Hästar och människor  
njuter av den nya miljön

Två glada tjejer som gillar att rida ut i  
skogen

Dags för provritt
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Maj 2011

Med våren kom också de första vandrarna till den nya skogsvägen.

Promenad- 
vägen slingrar 
sig fram genom 
skogen. Bilden 
till höger är från 
samma ställe 
som översta 
bilden på sid 2. 

I skogen finns mycket att upptäcka.

Vårpromenad på nya slingan
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Maj 2011 Fler ville prova

Fortamarksslingans första del går längs en trafikerad väg som tidigare var 
enda alteranativet för fotgängare och ryttare. Här kan man nu ta sig fram utan 
konflikter och allvarliga tillbud.

Möte i naturen
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Juni 2011 Information

I början och slutet av Fortamarksslingan finns en stor 
anslagstavla med en detaljerad karta och upplysningar 
om LONA, föreningen Ridvägar.nu och Allemansrätten. 
Längs slingan kan man läsa om djur och natur samt om 
de gamla forten som fanns här under andra världskriget

Synd att man inte kan läsa... 8



5 Juni 2011 Officiell invigning
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Invigningsdagen bjöd på strålande väder och många förväntansfulla eki-
page till fots och till häst strömmade till.

Hedersgästerna anlände i god tid. Vilket stöd från lokala 
företagare!

Till slut blev det riktigt trångt om utrymmet på den nyanlagda slingan.



5 Juni 2011 Officiell invigning5 Juni 2011 Officiell invigning

Fritidsnämndens ord- 
förande Kjell-Åke  
Andersson klippte  
bandet och höll ett litet tal. 
Radio Hallands reporter var 
på plats och bandade till 
dagens nyhetssändningar.

... innan ryttare och fotgängare 
släpptes ut på spåret.

Många vandrare prövade 
för första gången den nya 
promenadvägen. 10


