CYKELTUR HÄRLUNDA - STENUM 16 KM

Turförslaget är 15 km långt och tar dig genom ett vackert skogslandskap med inslag av kulturbygd. Leden startar vid Skara Stadshus vid Domkyrkan. Den lättrampade leden är omarkerad
och beskrivs detaljerat (motsols) på nästa sida!
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LEDBESKRIVNING

Beskrivningen utgår från att du cyklar motsols. Turen är inte skyltad eller
snitslad. Vägen mellan Härlunda och Stenum är grusväg; i övrigt går turen
på asfalt. Grusvägen kan vara mjuk i tjällossningstider.

Efter några hundra meter kommer
du ut på Gamla Falköpingsvägen
igen. Sväng höger, och följ den
asfalterade vägen söderut. Vägen
är lättcyklad, men se upp för biltrafiken. Efter ett par kilometer
korsar den Flianleden på ett backkrön. Efter ytterligare en kilometer
slutar vägen i ett trevägskors där du
svänger vänster mot STENUM 5.
Efter några hundra meter korsar
du Flianleden igen. Här kan den
som så vill ställa cykeln, för att följa
vandringsleden ned till Flian (en
kilometers promenad fram och tillbaka). Där leden når fram till Flian
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finns en bro över ån, och bänkar. På
andra sidan ån finns vackra hagar.
Om du inte gick ner till Flian,
trampa vidare österut på den slingrande och trevliga grusvägen. Efter
några kilometer öppnar sig landskapet allt mer, husen blir fler och du
kommer till Stenum. Stenums by
är ursprungligen från medeltiden,
men förändrades mycket i samband med laga skiftet. Den består
idag av ganska gles bebyggelse i ett
småbrutet jordbrukslandskap med
ålderdomlig karaktär. Marken är,
som namnet anger, mycket stenig
och trakten är full av gärdesgårdar.
I ett trevägskors svänger du vänster
på asfalterad väg mot SKARA 6.
Omedelbart därefter har du en karakteristisk byggnad på din vänstra
sida: Stenums f d missionshus och
handelsbod, byggd 1905. Missionslokalen låg på övervåningen. Efter
den gamla handelsboden öppnar
sig en fyra kilometer lång raksträcka
framför cyklisten. Här går även cykelleden Västgötaleden. Trampa på
i lugn takt, och se upp för trafiken.
När du efter några kilometer kört
förbi en väg till vänster mot Mosstorp, kommer du in i ett fornlämningsrikt område med många järnåldersgravar. Några hundra meter till

vänster (väster) om vägen hittades
1880 den 1500 år gamla Djurgårdsängsskatten, med många guld- och
silverföremål.
Sedan raksträckan tagit slut, korsar
du den lilla bäcken Afsen. Här finns
startpunkten för Tempel-backastigen, en knappt två kilometer lång
promenadstig som iordningställdes
2014.
Strax därefter tar vägen slut vid
Marie Kyrkogård, där du svänger
vänster mot SKARA. Ta det försiktigt – det kan vara lite knepigt att
hitta in på den cykelväg som följer
vägens vänstra (södra sida). Men
när du gjort det, följer du den under
E20, och är tillbaka i Skara.

TRYCKÅR 2020

Välj lämplig väg söderut från Skara
centrum, mot Biskop Bengtsgatan
och tunneln under E20. Strax därefter korsar du en bilväg som ansluter
från höger, och har det stora frilufts- och spårområdet Petersburg
till höger om dig. Där svänger du
vänster, korsar försiktigt den större
vägen (”Gamla Falköpingsvägen”),
och cyklar genom villaområdet Sörskogen och vidare ut mot ”Gamla
Falköpingsvägen” igen. Detta är
den sträckning vägen mot Falköping
hade fram till början av 1900-talet.
”Gamla-gamla” Falköpingsvägen,
om man så vill. fortsätt framåt
tills du kommer fram till Gamla
Falköpingsvägen igen. Korsa den
(försiktigt), och fortsätt på en liten
grusväg. Då följer du fortfarande
den äldre vägen Skara – Falköping.

