SKARA – AXVALL - ÅSENSTORP 20 KM

Välkommen på en 20 km lång cykeltur i Skara kommun. Utflykten tar dig genom ett blandat
skogs- och kulturlandskap. I Axvall kan du göra en avstickare till Axvalla Hed som en gång var
ett stort militärt övningsområde. I Axvall finns en populär badplats vid Vingsjön och söder
om orten står Norra Vings kyrka med ursprung från 1100-talet. På hemvägen passerar du
även Tubbetorps herrgård.
Ledens startpunkt är Skara Stadshus vid Domkyrkan. Den lättrampade leden går genom ett
flackt landskap. Leden är omarkerad och följer en blandning av belagda och enklare vägar.
Se detaljerad beskrivning på nästa sida!
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LEDBESKRIVNING

Turen är inte skyltad eller snitslad. Den går på både asfalterade vägar och
grusvägar. Grusvägarna kan vara mjuka i tjällossningstider.

Nu följer du denna nya cykelväg i
ca sju km ända till Axvall. De första fyra kilometrarna följer den f d
järnvägbanken Skara–Axvall–Stenstorp/Skövde.
Fortsätt in i Axvall. Omedelbart
före bensinstationen svänger du
vänster. Strax efter p-platsen svänger du snett vänster på en grusväg
över de öppna fälten; platsen för
Axevalla marknad. Sväng efter bara
ca 100 meter snett åt höger på ännu
en grusväg. Den leder in mellan
några stora, f d militära byggnader.
Axvalla hed började bebyggas sedan
den under 1800-talets första år blivit
exercis- och lägerplats för Västgöta och Skaraborgs regementen.
1916 upphörde den att vara militär
övningsplats, och 1923 övertogs
byggnaderna av Skaraborgs Läns
Folkhögskola. För den som vill veta
mer om områdets och byggnadernas historia finns informationstavlor i området. Byggnadernas
namn framgår av skyltar på fasaden.
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Efter de stora gula magasinen (f d
”lägerhyddor”) kommer du till en
asfalterad väg. Sväng höger. Passera mellan ett par grindstolpar in
på Axevalla Folkhögskolas område.
Sväng höger efter en gul envåningsbyggnad (f d militärsjukhus)
på höger sida. Passera ”Arresten”,
numera rektorsexpedition, också på
höger sida. Passera förbi gymnastiksalen ut ur området och tillbaka
mot Axvall.
Sväng vänster omedelbart före
bensinstationen, och följ grusvägen
förbi de f d manskapsbarackerna
(”Västgötalägret”). Kör inte ut på
Skaravägen; sväng istället in på den
asfalterade cykelvägen längs heden.
Cykla i kanten av Axevalla Hed,
men stanna upp efter ett par hundra
meter, vid en busskur.
Korsa Skaravägen försiktigt, och
cykla nedför Beväringsgatan. Fortsätt över vändplanen, korsa cykelvägen på den f d järnvägsbanken
och kör ned mot Vingsjön. Följ
en grusig cykelväg till Vingsjöns
badplats - stanna gärna för ett
bad vid bryggan. Fortsätt på cykelvägen, som vid Norra Vings
församlingshem når fram till en
asfalterad bilväg. Sväng vänster, och
passera Norra Vings kyrka. Passera

de vackra ekhagarna i Vingängen
(till höger om vägen, promenadstig
finns) och vid Här-lingstorps gård.
Följ den asfalterade, krokiga vägen
i nästan tre kilometer. Sväng höger
mot Åsenstorp 1. Följ en slingrande
grusväg i två kilometer, tills den
kommer till en lite större grusväg.
Sväng höger.
Cykla över fälten mot Tubbetorps
herrgård. Huvudbyggnaden fick sitt
yttre utseende på 1890-talet, men
herrgården är betydligt äldre. Två
flygelbyggnader och ett magasin
är från 1700-talet medan två mindre flygelbyggnader kan vara från
1500-talet.
Efter herrgården passerar du Götalabäcken, cyklar genom Tubbetorps
allé och kommer fram till Örnsrovägen, ”gamla Skövdevägen”.
Där svänger du vänster upp på den
större vägen (försiktigt) - men efter
bara några få meter höger in på en
liten grusväg.
Efter bara 250 m är du tillbaks vid
cykelvägen mellan Skara och Axvall.
Sväng vänster in på den. Nu är det
bara att trampa på västerut ca 3.5
km innan du är tillbaka i Skara igen.
TRYCKÅR 2020

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

