
Promenadvägar till hamnområdet 
från P-platserna vid Lervikskorset 
och tennisbanan.
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Promenadvägar till Mollösunds hamnområde.
    De blå markeringarna, som leder från parkeringsplatserna, följer landsvägen förbi 

fotbollsplanen, Prästgårdens pensionat, kyrkan där även stigen upp till utsiktsplat-

sen börjar, vidare förbi gamla kyrkogården, Mollösunds Wärdshus fram till hamnen.

    Den bruna markeringen leder via mindre gator och stigar genom samhället till 

hamnområdet. Först mot Lervikshamnen men viker av till en stig genom en dunge 

och kommer upp på Ängsvägen. Följer den och går via Leet till Kvarnvägen, uppför 

backen mot kvarnen och sedan via Gatan och  Sandvägen fram till hamnområdet.

    Den röda markeringen leder via Wunschevägen ner till Gatan. Den är delvis svår-

framkomlig med rullstol eller barnvagn.

    Den gröna markeringen följer Lervikshamnen och går över klipporna förbi ett fort 

från andra världskriget och badplatsen Torneviksbadet. Den går sedan ihop med den 

bruna markeringen. Den gröna leden är inte framkomlig med rullstol och barnvagn 

på klipporna och det kan vara halt vid regnväder.

Färgmarkeringar utefter gator och stigar gör det lätt att hitta.  

    De blå markeringarna, som leder från parkerings-
platserna, följer landsvägen förbi fotbollsplanen, 
Prästgårdens pensionat, kyrkan där även stigen upp 
till utsiktsplatsen börjar, vidare förbi gamla kyrkogår-
den, Mollösunds Wärdshus fram till hamnen.

    Den bruna markeringen leder via mindre gator och 
stigar genom samhället till hamnområdet. Först mot 
Lervikshamnen men viker av till en stig genom en 
dunge och kommer upp på Ängsvägen. Följer den 
och går via Leet till Kvarnvägen, uppför backen mot 
kvarnen och sedan via Gatan och  Sandvägen fram 
till hamnområdet. Man kan följa brun led från båda 
p-platserna.

    Den röda markeringen leder via Wunschevägen ner 
till Gatan. Den är delvis svårframkomlig med rullstol 
eller barnvagn.

    Den gröna markeringen följer Lervikshamnen och 
går över klipporna förbi ett fort från andra världskri-
get och badplatsen Torneviksbadet. Den går sedan 
ihop med den bruna markeringen. Den gröna leden 
är inte framkomlig med rullstol och barnvagn på klip-
porna och det kan vara halt vid regnväder.
Färgmarkeringar utefter gator och stigar gör det lätt 
att hitta. Den gröna leden går från båda p-platserna. 

Lederna är diskret markerade med fem cm breda 
färgade kvadrater som är vridna 45°. Märkena är 
uppklistrade på lyktstolpar, på stolpar till vägmärken 
eller på elskåp.

När leden byter riktning t ex vid en korsning marke-
ras riktningsförändringen med ett halvt märke, som 
likt en pil, visar åt vilket håll men ska gå. 


