


Välkommen till Hälsans Stig 
i Lidköping!

www.hjart-lung.se

Livsstil – en hjärtefråga
Kost, motion, rökning och stress är faktorer som påverkar din hälsa och livskvalitet. 
Ibland kan små förändringar i din livsstil ge stora resultat.  Att regelbundet promenera 
på Hälsans Stig är första steget mot en sundare livsstil.  
Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett hälsosammare och rikare liv. Motion, både   
på golv och i vatten, samtalsgrupper, kost, rökavvänjning, stresshantering och  
föreläsningar bland mycket annat. Vi erbjuder också kurser i hjärt-lungräddning.  
Kom med du också och bli medlem! 

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras 
anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och enga-
gerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabili-
tering oberoende av bostadsort, kön och ålder.   
Kontakta oss för mer information: Tel: 08-55 606 200, E-post: info@hjart-lung.se 

Hälsans Stig är vår folkhälsosatsning med målet att få fler att 
promenera mer. Promenadslingorna ska kännas enkla och trygga. 
Därför är de bostadsnära, följer befintliga gångvägar och trottoarer 
samt undviker trappor och branta backar.

 • Slingorna är minst 3 km långa och varje kilometer är skyltad.
      • Du väljer själv var du vill börja och sluta din promenad
           • Kartorna finns på förbundets hemsida www.hjart-lung.se
 
                  Riksförbundet HjärtLung  Tel: 08-55 606 200

Hälsans Stig i Lidköping tar dig tryggt och säkert 
genom trevliga och varierande miljöer. Du pas-
serar parker, vatten, lugna villakvarter samt ett 
aktivt centrum.  

En lämplig startpunkt, för den som inte känner till 
sträckningen eller staden, är Badhusparken som är 
belägen utefter Lidan i Nya stadens torgs södra 
hörn. Där finns även en kartskylt uppsatt. Slingan är 
förlagd längs cykelbanor, gångstigar och trottoarer 
som plogas på vintern. Slingan går bra att prome-
nera i båda riktningarna och den är anpassad för 
alla som vill röra på sig. Ett självklart val för en ökad 
hälsa.

Lidköping är en småstadsidyll med inspirerande liv 
och driv. Här är vi måna om varandra, intresserade 
av nya be sökare och nyfikna på de som ännu inte 
varit här. I Lid köping är det alltid nära till öppet 
vatten. Fiske, sjöfart och handel har försörjt oss i 
hundratals år. Med 22 mil kust skapas attraktiva 
boendemiljöer och populära utflyktsmål som Läckö 
Slott, Spiken och Kinnekulle. Utöver vad staden har 
att erbjuda finns här också en levande landsbygd 
med allt ifrån rik kulturhistoria till trevliga gårdsbu-
tiker. Den själv klara utgångspunkten för att utforska 
Lidköping och lands bygden är Gamla Råd huset och 
Nya Stadens Torg. Här finns turistbyån som hjälper 

till med information och pla ne ringen av ditt besök. 
Välkommen till Lidköping vid Vänern och Hälsans 
Stig!

Mer information om vad kommunen har att erbjuda 
finner du på: www.lidkoping.se

Stadsträdgården
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