
11. TORSHÄLLA
Här avslutas turen vid bryggan som ligger
på höger sida efter bron.

För den som så önskar kan turen fortsätta vidare
ut i Mälaren, via slussarnas vänstra sida.

10. KOFÄLTET I TORSHÄLLA
Håll till höger när ån delar sig. På vänster
sida ligger Kofältet här finns det brygga
och en grillplats. Sedan fortsätter turen
rakt fram under bron.

9. EKEBY VÅTMARK
Turen passerar Ekeby våtmark med ett antal 
dammar för vattenrening och ett rikt fågelliv. 
Här finns en brygga om du vill ta en paus. 
Vid naturreservatet Ekbacken finns också en 
brygga, sittplatser och en informationsskylt 
om reservatet.

8. ROTHOFFSPARKEN
Paddla förbi Rothoffsparken och Munk-
tellstaden. Därefter passeras Gasverksbron 
och strax efter Närjeholme ligger en vacker 
cykelbro som ser ut som Golden Gate, fast
i mindre upplaga och gjord i trä.

7. MUNKTELLSTORGET |Lyft 3|
Vid Faktoriholmarna är det mycket viktigt
att hålla till höger för att inte komma för nära 
strömmen. Här är det tredje lyftet. Flytbryg-
gan ligger på höger sida innan du kommer 
fram till hotellet och bron. Iläggningen sker 
vid bryggan som ligger nedanför Munktell-
badet. Nu är det bara att paddla vidare.
Lyftet, se karta på sid 6.

6. STRÖMSHOLMEN
Om du vill äta matsäck kan du till exempet 
gå i land på vänster sida efter Nybron, eller 
på Strömsholmen.

5. BROARNA
Närmare Eskilstuna kommer fler broar:
Kyrkbron - där järnvägen passerar, Rådhus-
bron - den allra längsta och den låga
Nybron. Paddla på åns högra sida under
alla tre broarna.

4. STÅLFORSBRON |Lyft 2|
Nu är det dags att förflytta sig en sträcka på 
land igen, för det andra lyftet är vid flytbryg-
gan på höger sida. Gå längs cykelvägen och 
över gatan. En flytbrygga för iläggning finns 
vid å-kanten nästan framför äldreboendet 
Strigeln. Här kan du lägga i kanoten och 
paddla vidare. Lyftet, se karta på sid 6.

3. VILSTA
När du paddlat förbi Vilsta koloniområde 
kommer du till Vilstabadet. Sedan blir det
lite Amazonaskänsla vid Brunnsbacken.
Håll till höger om den lilla ön, strax innan 
Stålforsbron.

2. SKJULSTA |Lyft 1|
Strax före Skjulstabadet kommer det första 
lyftet. Gör lyftet vid flytbryggan på höger 
sida innan ån delas i två delar av en holme. 
Fortsätt sedan paddlingen från flytbryggan 
vid badet. Lyftet, se karta på sid 6.

1. SKOGSTORP
Här kan du börja din tur, vid kraftverket i 
Skogstorp. Starten ligger direkt efter järn-
vägen, om du kommer från Eskilstunahållet. 
Här finns en brygga som passar bra att
börja din resa på ån ifrån.
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