Pråmledens skridskobana
En skridskotur i gränslandet mellan Gästrikland och Dalarna
där du stöter på Silfhytteå med slussen. Banan går mellan
Edske Camping i Hofors och det kulturhistoriska Stjärnsund.
Hela sträckan på ca 21 km enkel resa plogas över sjöarna
Edsken, Fullen och Grycken.
Pråmleden är en gammal sjöfraktväg för transporter av malm
och järn under slutet av 1800 talet. Mellan Edsken och Fullen
finns en grävd kanal, Börån, som mycket sällan fryser så att
det går att åka skridskor på den. Där finns en plogad gångväg
på ca 400 m som förbifart. Mellan Fullen och Grycken ligger
Silfhytteå med en av Sveriges nordligaste slussar – ett
kulturparadis, där det också finns en plogad gångstig på ca
200 m över till Grycken för vidare färd.
Vid Edsken finns startplats vid Edskens badplats samt vid
gästbryggan i anslutning till badet. I Stjärnsund finns tre
startplatser – Stjärnsunds Folketshus, Grabbudden vid
Besökscentrum Husbyringen centralt i Stjärnsund samt vid
Klacklandet ca 1 km från Besökscentrum.
Deldistanser:
Edskens badplats till förbifart Börån över Edsken
Börån till Silfhytteå över Fullen:
Silfhytteå till Stjärnsunds badplats över Grycken
Rundbana vid Edskens badplats:

6 km
6 km
9 km
3,5 km

Plogningen sköts av Vägföreningen Traktorns Vänner och SAIF, Stjärnsunds
Allmänna Idrottsförening. All plogning sker med utgångspunkt från Edskebadet
och Stjärnsunds Folkets Hus.
Isinformation lämnas av: Jan-Ola ”Jansa” Bergström, mob. 070-5319477
samt Tommy Linden mob. 070-7708445
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Kartblad som PDF-filer för utskrift
Kartblad med information om ledens sträckning, rastplatser, sevärdheter och
service hämtar du hem från hemsidan här under fliken Kartor. Tryck på länken för
det kartblad du önskar skriva ut.

Digitalt utförande av lederna
De leder som finns som PDF kartblad finns i stor utsträckning även tillgängliga
digital som Google Map filer. Det digitala utförandet saknar den tilläggsinformation
som PDF-bladen visar. Den digitala kartan visar var du befinner dig på leden om du
har laddat ned den i din mobil och har Plats-sökning påkopplad.

Kartor gratis
Ja, Naturkrafts kartor hämtar du faktiskt gratis på hemsidan. Men eftersom vår
förening är ideell och alla kartor framställs till största delen på ideell väg välkomnar
vi varje litet stöd till verksamheten. Många hundra timmar har lagts på
kartproduktionen och successivt revideras kartorna och tillkommer nya.
Vid varje revidering och nyproduktion får föreningens medlemmar
meddelande härom i ett mejl.
Medlemsavgiften i föreningen är 100 SEK per år.
Betalning sker till Swish-konto 1230426296 eller till bankgiro 896-7572.
Ange ditt namn och din e-postadress vid betalning av medlemsavgift och stöd.
!

