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CYKELTUR  TVETA - ÅKEDAL 15 KM

Turförslaget är 15 km långt och tar dig genom ett vackert kulturlandskap. En kort avstickare 
går till Märskabäckens dalgång. Startpunkt är Skara stadshus vid Domkyrkan. 
Leden är omarkerad. Se detaljerad beskrivning på nästa sida!
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Från Skara centrum kör du Grå-
brödragatan norrut, genom Sve-
riges Lantbruksuniversitets (SLU) 
område.

Korsa Brogårdsvägen (STOP: farlig 
korsning). Fortsätt förbi husgrup-
pen ”Skultäppan” mot Skarabergs-
åsen. Halvvägs uppe på åsen korsar 
du Skara – Lundsbrunns museijärn-
vägsspår, och följer vägen norrut. 
Här går även cykelleden ”Västgö-
taleden”.

Efter cirka två kilometer korsar du 
järnvägen igen. Vid spåret står en 
gammaldags, men relativt nybyggd, 
väntkur för tågresenärer. Den är 
också startpunkten för Uddetorps-
skolans naturstig mot Tveta - Nab-
baborg, en 6 kilometer lång och 
spännande vandringsled bl. a. till 
bävrarnas hemvist och fornläm-
ningen Nabbaborg.

Efter ytterligare 500 meter kommer 
du till en lite större väg, som du kör 
ut på mot höger. Men ta det lite 
försiktigt – det finns bilister som 
kör fort här.

Strax passerar du Märskabäckens 
dalgång som, särskilt mot väster 
och på den norra sidan, är väl värd 
ett eget besök eller en paus. Annars 
fortsätter du vidare på samma väg.

Sedan du passerat Lilla Tveta och 
kört cirka en kilometer i skog, 
sväng vänster in på grusväg skyltad 
2 Kinnevad. Följ den två kilometer, 
tills den når fram till en lite större 
grusväg. Där svänger du vänster.

Strax därefter, precis innan skogen 
tar slut, försvinner en liten skogsväg 
in till höger. Om du har tid och 
årstiden är den rätta, bör du göra en 
liten avstickare dit. Efter en knapp 
kilometer på den lite grusiga och 
sandiga vägen svänger du vänster, 
där skogen på din vänstra sida tar 
slut. Kör i skogskanten 200 m ned 
till de vackra backsippsbackarna i 
Märskabäckens dalgång; ett härligt 
utflyktsmål särskilt i maj månad. Se-
dan du sett dig mätt på backsippor 
och vackert landskap, och kanske 
sett spår efter bäver, återvänder du 
längs samma skogsväg.

Du fortsätter mot söder, och pas-
serar åter Märskabäckens dalgång, 
nu på en hög vägbank. Efter yt-
terligare ca 1½ km har du Lidkö-
pingsvägen bara ett par hundra 
meter framför dig. Där svänger du 
vänster, i ett litet fyrvägskors. Efter 
ytterligare cirka 500 meter närmar 
du dig Lidköpingsvägen igen, men 
skall återigen svänga vänster, ut på 
de öppna fälten.

LEDBESKRIVNING

Beskrivningen utgår från att du cyklar motsols. Turen är inte skyltad eller 
snitslad. Vägen är asfalterad tills du svänger mot Kinnevad; därefter grusväg. 
Grusvägarna kan vara mjuka i tjällossningstider. Skogsvägen fram till ”back-
sippsbackarna” vid Åkedal är p g a grus och sand lite svårcyklad. Vägarna vid 
Stubbe kan vara gropiga p g a hästspår.
 

Efter cirka en halv kilometer sväng-
er du höger, vid en korsande kraft-
ledning.

Cykla fram till Stubbe gård, där du 
kör förbi den första infartsvägen, 
passerar ett gult bostadshus och 
svänger höger omedelbart efter ett 
rött uthus. OBS: Här finns ryttare 
och travhästar – visa hänsyn, håll 
dig åt sidan och skräm inte hästarna! 
Fortsätt mot Skara. Efter två kilo-
meter ser du Brogårdsvägen och 
domkyrkan framför dig. Kör då inte 
ända fram till Brogårdsvägen. I ett 
trevägskors svänger du vänster, in 
på en smal grusväg mot Uddetorps-
skolan.

När du når skolans område, viker 
du mot höger precis efter dam-
men, och fortsätter förbi skolans 
f  d domkyrkosysslomannaboställe 
från 1766. Kör över till cykelvägen 
i björkallén, och fortsätt nedför 
backen till Brogårdsvägen. 

Passera Brogårdsvägen (försiktigt!) 
och du är tillbaka i Skara.
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