Forsturen

Cykelleden där du färdas på vacker
landsbygd och förbi gamla anrika
byar, beskrivna på nästa sida.
Längd: 29km
Svårighetsgrad: Lättcyklad tur på
fina grus- och asfaltsvägar. Mellan
Liljansberg och Västanberg är leden
kuperad.
Start och slut: Avesta
bibliotek/Avesta turistbyrå

Gamla byn
Gamla byn i Avestas äldsta stadsdel, en välbevarad bruksmiljö vid Dalälven från med ursprung från 1600-talet, då ett
kopparförädlingsverk, Avesta Kopparbruk, förlades till Avesta. Ta en promenad bland de fina röda husen och på holmen med utsikt
över älven. Kombinera gärna stoppet med ett besök på Avesta Myntmuseum. Badplats på holmen.

Grytnäs kyrkby

Gammelgård och kyrka. Första ägaren, Anders Erson Målare föddes på Grytnäs hembygdsgård 1657, varför gården även kallas
Målaregården. Målaregården och härbret uppfördes på plats på 1600-talet. Övriga byggnader är ditflyttade från andra platser i socknen.
Anläggningen består av parstuga, portlider, härbre, kokhus och pumphus samtliga på ursprungsplats, samt en loftbod från Skräddarbo,
ett ombyggt spannmålsmagasin från Kyrkbyn och ett spruthus från Stusshyttan. Grytnäs kyrka är en medeltidskyrka med flera vackra
väggmålningar från 1700-talet, restaurerade 1938 och 1960. Grytnäs socken är en gammal kulturbygd. Arkeologiska fynd upplyser om
bebyggelse här så långt tillbaka som för 5000-10 000 år sedan.

Östanbyn

Här växte den kände dragspelskungen Carl Jularbo upp tillsammans med föräldrar och nio syskon i ett torp.

Hyttbäcken
Nobelpristagaren, skalden och poeten Erik Axel Karlfeldts mor Anna Jansdotter kom från denna gamla bergmansgård kallad Träslottet
i Hyttbäcken. En vacker och välbevarad gård som går att besöka om man bokar besök.

Muddus, Kolarbo gård.
Muddus Hjortron är ett företag som tillverkar sylt, marmelad, glögg, teer och chokladpraliner. På gården i Kolarbo, mellan Fors och
Åsgarn, finns Bed & Breakfast, gårdsbutik, café och restaurang.

Dalagård.
Dalagård är en nybyggd gård i gammal dalastil med bastu, badplats, båt och brygga. Uthyres åt en kund i taget med självhushåll eller
catering.

