CYKELTUR BRUNSBOÄNG - VIGLUNDA - SOMMARLAND 25 KM

Välkommen på en 25 km lång cykeltur i Skara kommun. Leden tar dig genom ett blandat
skogs- och kulturlandskap. På turen passerar du bl a Brunsbo som har varit biskopsgård och
senare kungsgård under Gustav Vasa. Norr om väg 49 ligger naturreservatet Brunsboäng som
med sina ekhagar och blomsterängar är ett populärt besöksmål. Det är även en av Sveriges
största slåtterängar av äldre typ. Sedan passerar du de större gårdarna Ranåker och Viglunda
och på hemvägen även det riksbekanta Skara Sommarland.
Ledens startpunkt är Skara Stadshus vid Domkyrkan. Den lättrampade leden går genom ett
lätt kuperat landskap. Leden är omarkerad. Se detaljerad beskrivning på nästa sida!
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LEDBESKRIVNING

Beskrivningen utgår från att du cyklar medsols. Turen är inte skyltad eller snitslad. Den går
omväxlande på asfalt och grus.

Efter någon kilometer korsas cykelvägen av en bilväg. Sväng vänster.
Följ bilvägen genom den nya allé
som leder fram till Brunnsbo f d
biskopsgård.
Sväng vänster vid gården, och passera under riksväg 49. Efter bara
500 meter är du i naturreservatet
Brunsboäng. Denna äng har varit
slåtteräng sedan 1400-talet, och
har lämningar av förhistorisk och
medeltida bebyggelse och odling.
Dagens vackra ekhage är ett mycket
populärt utflyktsmål.
Fortsätt norrut från Brunsboäng,
passera Ranåkers gård och allén
ned mot Viglunda. Sväng höger
mot SKÅNINGS-ÅSAKA 2. Passera Viglunda gård och dess stora
omgivande åkerfält. Om det blåser
östanvind kan motvinden vara tuff
här.
Passera skylt mot 1834 års kolerakyrkogård, och sväng höger mot
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AXVALL 8. Följ denna asfalterade
väg i cirka fem kilometer. Den går
först över öppna åkrar, men slingrar
sig snart in i backiga skogsmarker.
På din vänstra sida passerar du
Skara Bildemontering och infarten till Skara Pistolskytteförenings
skjutbana. Därefter korsas den f d
järnvägsbanken för Skara-Timmersdalajärnvägen.
Snart ligger Skara Sommarlands
Camping på vägens vänstra sida, en
av Sveriges största campingplatser.
På vägens högra sida ligger Skara
Sommarland, ett av vårt lands allra
största turistmål. Följ vägen förbi
campingplatsen, och passera några
större byggnader på höger sida.
Innan vägen börjar svänga vänster
skall du lämna den. Sväng till höger
omedelbart före en busskur, och
följ en liten gång- och cykelväg
fram mot Sommarlands entré. Kör
försiktigt – på sommaren är det
många barn här. Passera entrén, och
fortsätt till vänster om och förbi
Sommarlands parkering.
Följ inte bilvägen ut från parkeringen, utan sväng höger in mot
den höga barrskogen och mot
Stora Ekeberg. Vägen kan vara lite
svår att finna, men håll utkik efter
öppningen i skogen Följ vägen in i

skogen på parkeringens västra sida..
Den svänger sakta mot vänster samtidigt som du har den imponerande
gamla sanatoriebyggnaden till höger
om dig.
Efter Stora Ekeberg svänger du
först höger, och ganska snart vänster in på en grusväg mot Stålberga
Gård. Vägen viker först vänster,
sedan höger, men du ser den stora
gården tydligt uppe på en kulle.
Passera Stålberga, och fortsätt längs
den raka väg som leder in i skogen.
Snart kommer du in på den f d
järnvägsbanken Skara-Timmersdala
och följer Brunsboängs södra gräns.
Sväng vänster efter en dryg kilometer, när den raka vägen kommer
fram till en lite större grusväg. Du
är då tillbaka på den ursprungliga
vägen till Brunsboäng och kan följa
vägbeskrivningen ”baklänges” till
Skara.

TRYCKÅR 2020

Kör från Skara centrum österut på
cykelväg längs Skolgatan och Axvallagatan, och sväng in till vänster
mot Vilans fritidsområde. Mellan ett
par inhägnade bollplaner hittar du
starten för cykelvägen mot Axvall
och Sommarland. Kör in här, och
passera under E20.

