
Lördag den 2/9
Fjällastigen, Mollaryd
Fjällastigens dag, ca 10 km vandring 
längs Fjällastigen med bland annat 
konstpauser och fågelstation. För sjätte 
året i rad arrangeras denna dag som 
brukar vara mycket uppskattad och 
välbesökt!

Gesebol, Bollebygd
En tipspromenad på 5 km med fika och 
tipsfrågor. Start vid Gesebols bygdegård 
där även fler vandringsleder utgår om du 
vill ta ett varv till.

Hyssnaleden, Hyssna
I samband med Hyssnaloppet erbjuder 
Hyssna hembygdsförening en barn-
vagnsvänlig tipspromenad på ca 3 km 
med korvgrillning. För den som gillar 
löputmaningar går Hyssnaloppet samma 
dag, välj mellan 21, 42 eller 80 km. 

Pilgrimsleden, Kindaholm
Ca 12 km pilgrimsvandring med ledare 
mellan Håcksviks kyrka och Lerbäcks-
byn i Svenljunga kommun. Vi får med 
oss några pilgrimstankar under vägen 
och samtalar ibland och är tysta ibland. 
Samma helg är det även Kindaholms-
dagarna med ett stort utbud av andra 
arrangemang och aktiviteter. 

Taste the countryside, Alboga – 
Od – Grovare – Hällstad -Varnum
Ta en cykeltur på ”affärsgatan mitt i 
grönskan”. Handla i gårdsbutiker, upplev 
utställningar, möt konstnärer, ät och fika 
gott. Förboka hyrcykel eller ta med egen. 
Fikakorg kan också bokas. Valfria rundor 
finns eller köp en ”fotoorienteringskarta”. 

Tranemosjön runt, Tranemo
5 km lätt poängpromenad runt Trane-
mosjön i samband med sommarfina-
len i Tranemo. Kombinera gärna med 
workshopen i Land Art utmed cykelleden 
Tranemo – Uddebo! 

Sjuhäradsrundan, Tranemo – 
Uddebo
På cykelleden mellan Tranemo och Udde-
bo arrangeras en workshop i Land Art. 
Kombinera 5 km cykling eller vandring 
med att skapa konst i naturen! Spännan-
de för cyklister och vandrare i alla åldrar. 

Elisabeth Hesselbladleden, Herr-
ljunga - Fåglavik
Invigning av den nya Elisabeth Hessel-
bladsleden som går mellan Herrljunga 
och Fåglavik. Leden är ca 10 km. Fika 
finns till självkostnadspris i Mimersborgs 
bygdegård i Fåglavik. 

Söndag den 3/9
Björnöleden, Komosse
En guidad vandring med fokus på hälsa, 
gemenskap och positiva upplevelser i 
södra Sveriges största myrlandskap. 
Leden är 5 km och är spångad vilket gör 
den lättvandrad. Ta med egen matsäck. 
Gratis busstransport från Ulricehamn 
busstation!

Hyssnaleden, Hyssna
Med Kvarnen i Hyssna som start- och 
målpunkt kan du välja mellan att cyk-
la  eller att vandra på den vackra och 
omväxlande Hyssnaleden. Längder för 
cykelturer på 6-38 km och för vandring 
2-42 km. Kvarnens gårdsbutik är öppen 
där man kan handla, fika, få en guidad 
tur eller boka ett vandringspaket.

Vildmarksleden, Kölingared
En vacker rundslinga på 8,5 km (alter-
nativt 4 km) med varierad natur, ett rikt 
djurliv och spännande historia.  Leden 
har förlängts och denna dag inviger vi 
den nya delen! 

Stora Stegerhult, Liared
I samband med Änglagårdsveckor i 
Ulricehamn har Stora Stegerhult öppet 
hus och erbjuder tipspromenad på ca 1,5 
km samt fika. Varför inte cykla dit genom 
den vackra Änglagårdsbygden? Cykla och 

vandra i Sjuhärad bistår med kartor på 
lämpliga cykelvägar.

Taste the countryside, Alboga – 
Od – Grovare – Hällstad -Varnum
Ta en cykeltur på ”affärsgatan mitt i 
grönskan”. Handla i gårdsbutiker, upplev 
utställningar, möt konstnärer, ät och fika 
gott. Förboka hyrcykel eller ta med egen. 
Fikakorg kan också bokas. Valfria rundor 
finns eller köp en ”fotoorienteringskarta”. 

Hestraskogsleden, Borås
STF Borås anordnar en guidad vand-
ring på Hestraskogsleden, en av Borås 
stads nyaste leder. Leden är 6,8 km 
lång och ger stor vildmarkskänsla trots 
sitt centrala läge. Ta med eget fika och 
lär dig mer om leden och områdena du 
passerar!

Sju sjöars led, Vårgårda och Herr-
ljunga
Invigning av ”Sju sjöars led” mellan Södra 
Härene och Grästorpasjön. Som namnet 
antyder så passerar leden många fina 
sjöar och är ca 11 km lång. Start vid an-
tingen S:a Härene eller vid Grästorpasjön, 
med gemensam samling, grillning och 
fika vid Jämnesjön.

Hofsnäs, Tranemo
Friluftsfrämjandet i Borås anordnar en 
vandring på ca 1 mil från Hofsnäs mot 
Tången via Oxabanan. Alla bjuds på korv 
med bröd! Hofsnäs restaurang är sedan 
öppen för lunch efter vandringen.

Cykel- och vandringsfestival 2-3:e september
Upptäck Sjuhärads vackra leder tillsammans med oss! 

Helgen den 2-3 september anordnar Cykla och vandra i Sjuhärad 
festival med en mängd aktiviteter och arrangemang.

Ta med dig vänner och familj så 
ses vi ute på lederna!

Håll utkik efter annonsering i augusti 
eller läs mer på www.vandraisjuhärad.
se eller på www.facebook.com/vand-
raisjuharad


