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VARNHEM – AXVALL 8,5 KM

Välkommen på en 8,5 km lång cykeltur i Skara kommun. Utflykten tar dig genom ett böl-
jande kulturlandskap med platåberget Billingen i fonden. I Axvall kan du göra en avstickare 
till Axvalla Hed som en gång var ett stort militärt övningsområde. I Axvall finns också en 
populär badplats vid Vingsjön.

Ledens startpunkt är parkeringen vid Varnhems klosterkyrka. Den lättrampade leden går 
genom ett flackt landskap. Leden är omarkerad och följer större och mindre belagda vägar. 
Nästan halva sträckan går på cykelväg. Se detaljerad beskrivning på nästa sida!

Spånnsjön
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Välkomna på en cykeltur som tar 
dig runt Varnhems och Axvalls 
vackra natur. Denna led startar på 
parkeringen vid Klosterkyrkan i 
Varnhem och tar dig runt Norra 
Lundby, snuddar kanten av Axvall 
innan du tar den nya cykelbanan 
tillbaka till Varnhem. Det är en 
lättcyklad tur i en naturskön miljö, 
men som kan bli tuffare när vinden 
tar i. Leden saknar markering och 
beskrivningen utgår från att du 
cyklar medurs. Stora delar av leden 
är på större och mindre bilvägar, så 
se upp för annan trafik.

Ledbeskrivning: Cykla vänster ut 
från Klosterkyrkans parkering och 
ta dig ner till fyrkorsningen. Sväng 
vänster till Broddetorpsvägen och 
trampa dig ut ur Varnhem. Fortsätt 
cykla ca 1.7 km på bilvägen tills du 
ser skylten ”Norra Lundby”. Sväng 
då höger in på den mindre asfalte-
rade vägen, blickar du nu åt vänster 
kan du skönja Hornborgasjön en bit 
bort. Längre fram på vägen passerar 
du Norra Lundby kyrka på vänster 
sida. 

Norra Lundby kyrka byggdes på 
1100-talet i romansk stil. I kyrkan 
finns en rikt skulpterad medeltida 
dopfunt av den s k Skaramästaren. 

Strax efter kyrkan kommer du fram 
till en större väg, sväng höger men 
se upp för eventuell trafik. Fortsätt 
cykla på bilvägen. När du har lämnat 
bebyggelsen och kört knappt 1 km 
kan du se Spånnsjön på din högra 
sida. Sjön har sedan några få år till-
baka återskapats efter att ha varit så 
gott som igenväxt, då den tidigare 
har dikats bort för att fungera som 
odlingsbar mark. Sjön är nu återska-
pad både för att vara en vattenspe-
gel i landskapet och för att den nya 
sjön ska förbättra vattenkvaliteten i 
närliggande Vingsjön. 

Fortsätt din cykeltur i drygt 1 km 
tills du ser en liten skylt för cykel-
väg Varnhem. Sväng in höger på 
cykelvägen som tar dig tillbaka mot 
Varnhem. Cykelvägen är ca 3,2 km 
lång. Du kommer korsa mindre 
vägar under tiden du transporterar 
dig här, så var vaksam vid dessa 
överfarter. Lyfter du nu blicken ser 

LEDBESKRIVNING

Turen är inte skyltad eller snitslad. 
Den går på asfalterade vägar och cykelled. 
 

du Billingen breda ut sig framför dig 
och ser snart åter Spånnsjön, nu på 
din högra sida. 

Fortsätt cykelvägen tills du kommer 
in bland husen i Varnhem. Här finns 
det flera sätt att komma tillbaka till 
parkeringen. Förslagsvis svänger du 
direkt till höger in på Ulfgårdsvägen 
och följer hela gatan ner, håller vän-
ster in på Abbotsvägen och direkt 
höger in på Pilgrimsvägen och sist 
sväng vänster ut Broddetorpsvägen. 
Strax är du åter i fyrkorset där cy-
kelleden nästan började och sväng 
då höger för att snart anlända till 
Klosterkyrkans parkering och le-
dens start och målplats.
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