
 

PROMENADSLINGA 2 (cirka 4,4 km) 

Start: Vid Kyrkans grind St Sigfridsplan 

På höger grindstolpe: 

Skylt 6    Örgryte Gamla kyrka 

Följ gångvägen ute efter kyrkomuren ned mot Liseberg. Efter 

parkbänken och innan trappan Örgryte Klockarstig står: 

Skylt 24  Underåsskolan – Örgrytes första skola 

Fortsätt gå under viadukter, korsa gatan, efter övergångstället i dungen framför 

Focushuset står: 

Skylt 3 Underås 

Följ Fabriksgatan och ta höger in på Tritongatan och ta gångbron över 

motortreafikleden. På andra sidan är Alelundsgatan. Där finner ni: 

Skylt 1 Biskopsvillan 

Fortsätt backen upp och grannhuset är: 

Skylt 22 Odinslund 



Tag höger in på Carlbergsgatan, sväng vänster och följ Odinslundsgatan som 

fortsätter bakom kyrkan nu som Danska vägen. Gå till korsningen, vik av till vänster 

och ni är vid Danska Vägen 8: 

Skylt 5   Willemsberg  

Fortsätt Danska vägen fram och på vänster sida tronar: 

Skylt 2 Överås 

Ytterligare en bit fram vid de gamla grindstolparna vid mynningen av Överås 

Parkväg, sväng vänster in på gångsvägen bakom mexistenshusen och ni är i Överås 

Parken. 

På vänster sida finns en spegeldamm med fridlysta salamandrar. Fortsätt upp till  

Valåsgatan vik vänster, gå till korsingen Skogshyddegatan tag vänster vänster och  

förskolebyggnandens slut mot skogsdungen, står: 

Skylt 19  Mühlenbocks park 

Vänd och följ Skogshyddegatan, passera fotbollsplan och till gatans slut in på en 

gångväg. Till vänster Katolska skolan och en bit ned i backen på höger sidan 

Skogshyddan – träbyggnaden med symmetrisk fasad i ljusgrå locklistpanel i 1920-

talets nyklassisism. Ner vid stora vägen gå höger på Danska vägen följ skolans 

staket, här står:  

Skylt 25  Böskolan 

Ta övergångstället och gå in på Herrgårdsgatan, förbi församlingshemmet, över 

Bögatan och i slutet på Herrgårdsgatan ligger Montessoriskolan Casa som är: 

Skylt 4 Bö Herrgård (men skylten sitter nere vid bäcken, på andra sidan 

spårvägen som kommer passeras) 

Gå över skolgården, följ gångvägen gå över parkeringen för in på gångstigen, på 

höger sida passerar ni de två gula husen Ekmanska Äldreboende och Ekmanska 

Gruppboende, där gångstigen delar sig framför grå bostadshus vik till höger ned mot 

ny gångväg utefter spårvagnsspåret och Delsjöbäcken. Till höger finner ni: 

Skylt 17 Kvarnen Delsjöbäcken 

Fortsätt gångvägen över träbron och stanna till efter tunneln, blicka rakt upp mot 

Delsjövägen, där står Gränseken från 1500-talet. Vik höger följ bäckenoch ni 

passerar skylt 4. Vid gångvägens slut -Delsjövägen/ Orangerigatan står: 

 

Skylt 16  Delsjöbäcken   

Följ trottaren till MÅL S:t Sigfrids plan. 


