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Hyssnaturen 
38 km

Cykelturen startar  i Kinna. Du cyklar på omväxlande 
asfalt- och grusvägar, stora och små men trafiken är 
oftast inte så störande. Landskapet varierar allt från 
branta backar till stora slätter och erbjuder en mängd 
spännande upplevelser. 

Strax efter Rydal, sväng vänster vid skylt ”Hyssna”. Efter 
bron över Viskan, följ vägen svagt höger. 

2. Bua. I Bua finns en fin 
badplats med sandstrand 
och brygga. 

Ca 500 m norr om Bua, 
sväng vänster i vägkors-
ningen mot Hyssna. Följ 
sedan vägen utmed Stora 
Hålsjön.

3. Liagärde. Missa inte 
utsikten vid naturreserva-
tet Liagärde. På Liagärds-
berget är utsikten över Stora 
Hålsjön och omgivande landskap imponerande. Här finns 
också en gammal ättestupa. 

4. Lilla Hålsjön. Alldeles utmed vägen finns en trivsam 
badplats. Ca 200 m norr om badplatsen leder en stig till 
Torkels gömma, en spännande bergsgrotta belägen i vild 
klipp- och bergsterräng. Grottan ligger ca 700 m från 

landsvägen. Inte långt från grottan leder en stig till berget 
Sjögarås med storslagen utsikt.

Följ sedan vägen mot Hyssna. Strax innan Hyssna kyrka 
visar en skylt, vänster, till Bokskogen på Stomsås.

5. Bokskogen. Här kan du uppleva stillheten, 
fågelsången och den djupaste grönskan. Detta 
är den största bokskogen i Mark och ett av de 
nordligaste bestånden i Sverige. 

Efter kyrkan, i fyrvägskorsningen, cyklar du 
rakt fram. Är du fikasugen, passa på att göra 
en avstickare till Kvarnen.

6. Kvarnen. Här finner du en 
mycket vacker kulturhistorisk 
kvarnmiljö med sågverk och 
kafé.

Efter några hundra meter har 
du  Hyssna gamla kyrka på 
höger sida.

7. Hyssna gamla kyrka. Kyr-
kan anses vara från 1100-talet 
och är en av de äldsta beva-
rade kyrkorna i västra Sverige. 

Den gamla stenvalvsbron och hembygdsmuse-
et bildar tillsammans en mycket vacker miljö.
Under sommaren är kyrkan och hembygdsmu-
seet öppna för allmänheten. 

Mittemot den gamla stenvalvsbron vid kyrkan 
sväng vänster mot Lockö, Dalängsvägen. I 
vägkorsningen vid gammal industrifastighet, 
sväng höger Skogvallavägen. När Du kommer 
ut på väg 156 tag vänster vid Hyssna Handel. 
Efter ca 500 m på väg 156, sväng vänster mot 
Friared och följ den lilla asfalterade vägen. 

8. Friared. Här passerar du stora jordgubbs-
odlingar på båda sidor om vägen. 

Följ vägen tills den leder ut på väg 156 vid 
Hjorttorps Hede. Sväng vänster och följ väg 
156 ca 600 m och tag vänster vid skylt ”Kaj-
bergsvallen”. Efter ca 200 m sväng höger in på 
en liten skogsväg vid Granbacken. Följ sedan 
den lilla grusvägen. Vid vägkorsning, cykla 
rakt fram. Följ grusvägen  tills den leder ut på 

Bokskogen, Stomsås

Badplatsen vid Lilla Hålsjön från utsikten Sjörgarås

Utsikt från Liagärdsberget

Från Kinna centrum följer du skyltning Kinnasten och 
sedan mot KSK-stugan. När Du passerat KSK-stugan tar 
du höger in på Ginkalundavägen. Här passerar du Stäm-
memads gamla förläggargård från mitten av 1800-talet. 
Efter ca 1 km ligger, på höger sida, Smedsgården som är  
från början av 1800-talet Idag är gården ett av Marks äldsta 
bebodda hus. 
I Ginkalunda kör Du höger över ån Viskan. Vid den större 
asfalterade vägen sväng vänster mot Rydal.

1. Rydal. I det lilla brukssamhället Rydal ligger fabriken, 
från 1853, arbetarbostäderna och disponentvillan som 
idag är Wärdshuset Spinnaren. I det gamla spinneriet 
finns idag  Rydals museum med varierande utställningar. 
I museet finns även en hantverksbutik. Utmed bruksgatan 
ligger Bergs Skafferi som är ett café i 50-talsstil. I Rydal  
finns även vandrarhemmet Hemgården. 
En skyltad historisk promenad leder runt i byn. 



Hyssna gamla kyrka
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den lilla grusvägen. Vid vägkorsning cykla rakt fram. Följ 
grusvägen  tills den leder ut på väg 156 och tag vänster. 
Cykla sedan ca 300 m och sväng höger vid skylt ”G:a 
Hajomsvägen”. Följ grusvägen till den leder ut på väg 156. 
Efter ca 200 m tag vänster in på Vårkullavägen och däref-
ter ca 800 m på Kvarnvägen. Vid Hedgärdesvägen sväng 
vänster och fortsätt 500 m mot Hedgärdessjön.

9. Hedgärdessjön. Fortsätt gärna fram till den fina bad-
platsen vid Hedgärdessjön. Här finns sommaröppen kiosk. 

Tag höger Kajbergsvägen som du följer tills du kör vänster  
ut på Velingstorpsvägen. Strax innan ån sväng vänster 
in på cykelvägen, som går utmed Viskan, och som leder 
tillbaka till Kinna centrum.



Fortsätt sedan förbi Örestens gård och över åkrarna. I kors-
ningen Desarehult - Berghem tag vänster mot Desarehult. 
Fortsätt vid skylt ”Här slutar allmän väg”. I nästa korsning, 
sväng höger.  Nästa väg till vänster leder till Gångemad. 

3. Gångemad. Vacker badplats vid Västra Öresjön.

4.Viskans dalgång är resterna av den havsfjord som bilda-
des då inlandsisen drog sig tillbaka för ca 10 000 år sedan. 
Surtans dalgång har också en gång varit en fjord. 

När du, strax utanför Björketorp, har 
Viskan på höger sida, sväng höger i 
korsningen vid Östragärdesvägen och 
cykla över bron. Om du cyklar rakt 
fram, kommer du efter ett par kilometer 
till Kattunga kyrkoruin. 

5. Kattunga kyrkoruin. Kattunga kyrka 
var förmodligen en av de tidigaste upp-
förda kyrkorna i Västsverige efter det 
att kristendomen kommit till Sverige på 
830-talet. År 1820 revs kyrkan och en 
ny byggdes utanför Björketorp. 

6. Björketorp. Mitt i samhället ligger en 
gammal ryggåsstuga. Här finns också 
pizzeria och kiosk med gatukök.

I Björketorp svänger du vänster ut på 
rv 41. Efter ett par hundra meter tar du 
höger över järnvägen mot Fotskäl. Strax 
utanför Björketorp ligger Navåsen.

7. Navåsen är en vacker badplats vid St 
Navsjön.

Du följer sedan ån Surtans bördiga dal-
gång till Fotskäl. Dalgången har genom 
alla tider  varit viktig för både männis-
kor och djur. I vattendragen finns bl a 
bäcköring och flodpärlmusslan.

8. Fotskäl. Här finns möjlighet till över-
nattning i Kyrkbyn- Klockaregården 
som ligger vid kyrkan. 

Vid Fotskäls kyrka tag höger mot Ha-
jom, skylt ”Skene”.
200 m efter kyrkan tag vänster mot Du-
nevad. Cykla rakt fram vid skylt ”Gärd-
sås 2”. Efter Dunevads hästgård, tag 
höger i korsningen. När du kommer ut 
på den större vägen svänger du vänster 
mot Hajom.

9. Hajom. Här finns en vacker liten 
kyrka med anor från 1100-talet. Kyrkan 
pryds med bl a förnämliga takmålningar 
och en dopfunt från 1100-talet. I Hajom 
finns en välsorterad lanthandel. 

Vid kyrkan tag höger mot Berghem. 
Efter ca 5 km, sväng höger vid skylt 

Viskans och Surtans dalgångar
50 km

Cykelleden startar i Kinna centrum och följer cykel-
vägar och mindre asfalterade vägar. Landskapet är 
oftast ganska slätt och öppet och går delvis i Viskans 
och den mindre ån Surtans dalgångar.

Från Kinna centrum, följ cykelvägen till Örby. Vid Örby 
kyrka, tag vänster och sväng sedan höger efter försam-
lingshemmet in på Kalvviksvägen. När du kommer fram 

till Öresjön finns den fina badstranden Ekelund med 
lång härlig sandstrand. Strax efter badplatsen passerar 
du Skönelid.

1. Skönelid är ett gravfält från järnåldern. Här finns 
domarringar och tio resta, nu kullfallna, stenar. 

Efter Skönelid håll  höger tills du kommer ut på väg 
156. Sväng vänster och fortsätt cykelvägen och tag där-
efter vänster vid cykelskylt ”Skene”. Följ därefter 
Habyvägen vidare till Öresten.

2. Öresten var förr en viktig försvarsborg i krigen mot 
danskarna. Borgen var den största i Västergötland och 
byggdes på Slottsberget på 1300-talet. Öresten brändes 
av bygdens bönder 1521. I dag syns här tydliga rester av 
vallgraven och från kullens topp har du en härlig utsikt. 



”Berghems k:a 1”. Efter kyrkan 
sväng vänster i de två följande 
korsningarna. Därefter höger mot 
Borås - Varberg. Efter att du pas-
serat under rv 41, följ skyltar till 
Haby. Här kan du göra en avstick-
are till Lekvads naturreservat. 
Då följer du rv 41 mot Varberg ca 
500 m.

10. Lekvad är ett naturreservat 
beläget kring Viskans stränder.

I Haby, följ cykelvägen till Skene. I Skene, sväng höger 
direkt före järnvägskorsningen. Följ sedan cykelvägen 
längs Industrigatan och därefter cykelvägen till Kinna. 
Utmed vägen passerar du naturreservatet Assbergs raviner.

11. Assbergs raviner. Längs Viskan och andra åar i kom-
munen finns det många raviner men på få platser är de så 
mäktiga som här. Ravinerna skapades under istiden av det 
rinnande vattnets eroderande. Under våren och försom-
maren är här en härlig blomsterprakt. Betande djur hjälper 
till att hålla markerna öppna. Ravinerna är ett mycket 
vackert naturreservat.
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Cykelleden startar i Torestorp. På små vägar tar du dig 
fram i vacker natur med gammal jordbruksbygd och 
djupa skogar. Du cyklar till största delen på små grus- 
eller asfaltsvägar där trafiken nästan är obefintlig. Den 
långa leden är 41 km och är blå markerad på kartan. 
Den kortare turen är 20 km och har lila markering.

1. Sju strömmar. Nedanför bron i Torestorp delar Tores-
torpsån upp sig i flera strömmar. På små stigar och broar 
kan du promenera bland lummig grönska och porlande 
vattendrag.

I Torestorp följ skylt mot Öxabäck. Tag vänster vid skylt 
”Berg”. Sväng höger direkt efter bron. Cykla därefter höger 
i alla korsningar.

2. Sandsjön. Vid sjöns östra strand finns en fin badplats 
med bryggor. 

När du kommer till 
den asfalterade lands-
vägen svänger du vän-
ster. Sväng till höger 
vid skylt ”Rökås”. 

3. Rökås. Över den 
lilla ån Lundaboån le-
der en vacker gammal 
stenvalvsbro. Bron 
byggdes på 1870-talet 
och användes fram till 
1955.  

När Du kommer ut till 
asfaltsvägen, vid Bras-
torp, sväng vänster. 
Strax efter skylt Äle-
kulla ligger Skållared där lederna skiljs åt. 

4. Skållared. Här hålls traditionell marknad, vår och höst 
och har så gjorts ända sedan 1882. 

Om du väljer att cykla den kortare turen, lila markering, 
cykla rakt fram till Älekulla och Älekulla kyrka. Fortsätt-
ning på den lila leden, se nedre delen i högerspalten. 

Blå led fortsättning:
Sväng vänster vid skylt ”Höghult”. I  Övre Höghult sväng 
höger. Där vägen delar sig (vid Änkasjön), välj den högra. 
När du kommer till asfalterad väg sväng höger mot Tores-

torp. Efter ca 500 m tag vänster vid skylt ”Vivhult”. Strax 
kommer du fram till Högsjön.

5. Högsjön. Sjön är en vacker, grund, fiskesjö med inte 
mindre än 37 små och stora öar.  
När du kommer till asfalterad väg, cykla till höger. 
Sväng höger igen i nästa korsning vid skylt ”Gunnarsjö”. 

Du kommer snart fram till
en såg.

6. Hällenäs såg. Den gamla 
sågen vid Hällenäs har anor 
från tidigt 1800-tal och är 
ännu i bruk. 

Efter ca 3 km tag höger mot 
Bostebygd. Sväng vänster 
vid Älekulla kyrka. 

7 Älekulla. I Älekulla 
finns en lanthandel där du 
kan passa på att provian-
tera. Den vackra gamla 
kyrkan härrör från medelti-
den och har bl a en dopfunt 
i täljsten från 1300-talet. 

Kyrkan är smyckad med flera takmålningar.  

Sväng sedan höger vid skylt ”Gäddarp” och håll till höger 
i nästa korsning. Efter en brant uppförsbacke, sväng vän-
ster vid röd ladugård och skylt ”Nordgärdet”. Vid nästa 
ladugård tar du höger och följer den lilla vägen fram till 
Lahall. Vid Lahall sväng höger. Efter ca 2 km passerar du 
Torestorps hembygdsgård.

8. Hembygdsgården Kolabacken består av tre byggnader 
varav den äldsta är från tidigt 1800-tal. 

Sväng vänster vid hembygdsgården och sedan direkt hö-
ger nerför backen. När du kommer till asfalterad väg tar du 
vänster. Strax är du framme i Torestorp där turen startade.

Lila led fortsättning: 
Cykla förbi Älekulla kyrka (se punkt 7 ovan) och följ 
vägen mot Kungsäter. Sväng höger vid skylt ”Bocksås”. 
Sväng höger i nästa korsning vid ett litet rött skjul. När du 
kommer till asfalterad väg, tag höger. Följ denna väg tills 
du kommer tillbaka till Torestorp.

9 Hedens badplats. När du kommer fram till kyrkan tag 
vänster. Efter ca 1 km kommer du fram till sjön Tolken 
och en trevlig liten badplats. 

Torestorpsturerna
20 km lila, 41 km blå

Sandsjön

Sandsjön

Cykelleden startar i Torestorp. På små vägar tar du dig 
fram i vacker natur med gammal jordbruksbygd och 
djupa skogar. Du cyklar till största delen på små grus- 
eller asfaltsvägar där trafiken nästan är obefintlig. Den 
långa leden är 41 km och är blåmarkerad på kartan. 
Den kortare turen är 20 km och har lila markering.

1. Sju strömmar. Nedanför bron i Torestorp delar Tores-
torpsån upp sig i flera strömmar. På små stigar och broar 
kan du promenera bland lummig grönska och porlande 
vattendrag.

I Torestorp, följ skylt mot Öxabäck. Tag vänster vid skylt 
”Berg”. Sväng höger direkt efter bron. Cykla därefter höger 
i alla korsningar.

2. Sandsjön. Vid sjöns östra strand finns en fin badplats 
med bryggor. 

När du kommer till den 
asfalterade landsvä-
gen svänger du vänster. 
Sväng till höger vid skylt 
”Rökås”. 

3. Rökås. Över den lilla ån 
Lundaboån leder en vacker 
gammal stenvalvsbro. Bron 
byggdes på 1870-talet och 
användes fram till 1955.  

När Du kommer ut till as-
faltsvägen, vid Brastorp, 
sväng vänster. Vid Skålla-
red skiljs lederna åt. 

4. Skållared. Här hålls 
traditionell marknad, vår
och höst och har så gjorts ända sedan 1882. 

Om du väljer att cykla den kortare turen, lila markering, 
cykla rakt fram till Älekulla och Älekulla kyrka. Fortsätt-
ning på den lila leden, se nedre delen i högerspalten. 

Blå led fortsättning:
Sväng vänster vid skylt ”Höghult”. I  Övre Höghult sväng 
höger. Där vägen delar sig (vid Änkasjön), välj den högra. 
När du kommer till asfalterad väg, sväng höger. Efter ca 
500 m tag vänster vid skylt ”Vivhult”. Strax kommer du 
fram till Högsjön.

5. Högsjön. Sjön är en vacker, grund, fiskesjö med inte 
mindre än 37 små och stora öar. När du kommer till asfalte-
rad väg, cykla till höger. Sväng höger igen i nästa korsning 
vid skylt ”Gunnarsjö”. Du kommer snart fram till en såg.

6. Hällenäs såg. Den gamla sågen vid Hällenäs har anor 
från tidigt 1800-tal och är 
ännu i bruk. 

Efter ca 3 km tag höger mot 
Bostebygd. Sväng vänster 
vid Älekulla kyrka. 

7 Älekulla. I Älekulla 
finns en lanthandel där du 
kan passa på att provian-
tera. Den vackra gamla 
kyrkan härrör från medel-
tiden och har bl a en dop-
funt i täljsten från 1300-
talet. 
Kyrkan är smyckad med 
flera takmålningar.  

Sväng sedan höger vid 
skylt ”Gäddarp” och håll till höger i nästa korsning. Efter 
en brant uppförsbacke, sväng vänster vid röd ladugård 
och skylt ”Nordgärdet”. Vid nästa ladugård tar du höger 
och följer den lilla vägen fram till Lahall. Vid Lahall sväng 
höger. Efter ca 2 km passerar du Torestorps hembygdsgård.

8. Hembygdsgården Kolabacken består av tre byggnader 
varav den äldsta är från tidigt 1800-tal. 

Sväng vänster vid hembygdsgården och sedan direkt hö-
ger nerför backen. När du kommer till asfalterad väg tar du 
vänster. Strax är du framme i Torestorp där turen startade.

Lila led fortsättning: 
Cykla förbi Älekulla kyrka (se punkt 7 ovan) och följ 
vägen mot Kungsäter. Sväng höger vid skylt ”Bocksås”. 
Sväng höger i nästa korsning vid ett litet rött skjul. När du 
kommer till asfalterad väg, tag höger. Följ denna väg tills 
du kommer tillbaka till Torestorp.

9. Hedens badplats. När du kommer fram till kyrkan tag 
vänster. Efter ca 1 km kommer du fram till sjön Tolken 
och en trevlig liten badplats. 

Torestorpsturerna
20 km lila, 41 km blå

Sandsjön

Sandsjön

Cykelleden startar i Torestorp. På små vägar tar du dig 
fram i vacker natur med gammal jordbruksbygd och 
djupa skogar. Du cyklar till största delen på små grus- 
eller asfaltsvägar där trafiken nästan är obefintlig. Den 
långa leden är 41 km och är blåmarkerad på kartan. 
Den kortare turen är 20 km och har lila markering.

1. Sju strömmar. Nedanför bron i Torestorp delar Tores-
torpsån upp sig i flera strömmar. På små stigar och broar 
kan du promenera bland lummig grönska och porlande 
vattendrag.

I Torestorp, följ skylt mot Öxabäck. Tag vänster vid skylt 
”Berg”. Sväng höger direkt efter bron. Cykla därefter höger 
i alla korsningar.

2. Sandsjön. Vid sjöns östra strand finns en fin badplats 
med bryggor. 

När du kommer till den 
asfalterade landsvä-
gen svänger du vänster. 
Sväng till höger vid skylt 
”Rökås”. 

3. Rökås. Över den lilla ån 
Lundaboån leder en vacker 
gammal stenvalvsbro. Bron 
byggdes på 1870-talet och 
användes fram till 1955.  

När Du kommer ut till as-
faltsvägen, vid Brastorp, 
sväng vänster. Vid Skålla-
red skiljs lederna åt. 

4. Skållared. Här hålls 
traditionell marknad, vår
och höst och har så gjorts ända sedan 1882. 

Om du väljer att cykla den kortare turen, lila markering, 
cykla rakt fram till Älekulla och Älekulla kyrka. Fortsätt-
ning på den lila leden, se nedre delen i högerspalten. 

Blå led fortsättning:
Sväng vänster vid skylt ”Höghult”. I  Övre Höghult sväng 
höger. Där vägen delar sig (vid Änkasjön), välj den högra. 
När du kommer till asfalterad väg, sväng höger. Efter ca 
500 m tag vänster vid skylt ”Vivhult”. Strax kommer du 
fram till Högsjön.

5. Högsjön. Sjön är en vacker, grund, fiskesjö med inte 
mindre än 37 små och stora öar. När du kommer till asfalte-
rad väg, cykla till höger. Sväng höger igen i nästa korsning 
vid skylt ”Gunnarsjö”. Du kommer snart fram till en såg.

6. Hällenäs såg. Den gamla sågen vid Hällenäs har anor 
från tidigt 1800-tal och är 
ännu i bruk. 

Efter ca 3 km tag höger mot 
Bostebygd. Sväng vänster 
vid Älekulla kyrka. 

7 Älekulla. I Älekulla 
finns en lanthandel där du 
kan passa på att provian-
tera. Den vackra gamla 
kyrkan härrör från medel-
tiden och har bl a en dop-
funt i täljsten från 1300-
talet. 
Kyrkan är smyckad med 
flera takmålningar.  

Sväng sedan höger vid 
skylt ”Gäddarp” och håll till höger i nästa korsning. Efter 
en brant uppförsbacke, sväng vänster vid röd ladugård 
och skylt ”Nordgärdet”. Vid nästa ladugård tar du höger 
och följer den lilla vägen fram till Lahall. Vid Lahall sväng 
höger. Efter ca 2 km passerar du Torestorps hembygdsgård.

8. Hembygdsgården Kolabacken består av tre byggnader 
varav den äldsta är från tidigt 1800-tal. 

Sväng vänster vid hembygdsgården och sedan direkt hö-
ger nerför backen. När du kommer till asfalterad väg tar du 
vänster. Strax är du framme i Torestorp där turen startade.

Lila led fortsättning: 
Cykla förbi Älekulla kyrka (se punkt 7 ovan) och följ 
vägen mot Kungsäter. Sväng höger vid skylt ”Bocksås”. 
Sväng höger i nästa korsning vid ett litet rött skjul. När du 
kommer till asfalterad väg, tag höger. Följ denna väg tills 
du kommer tillbaka till Torestorp.

9. Hedens badplats. När du kommer fram till kyrkan tag 
vänster. Efter ca 1 km kommer du fram till sjön Tolken 
och en trevlig liten badplats. 

Torestorpsturerna
20 km lila, 41 km blå

Sandsjön

Sandsjön

Cykelleden startar i Torestorp. På små vägar tar du dig 
fram i vacker natur med gammal jordbruksbygd och 
djupa skogar. Du cyklar till största delen på små grus- 
eller asfaltsvägar där trafiken nästan är obefintlig. Den 
långa leden är 41 km och är blåmarkerad på kartan. 
Den kortare turen är 20 km och har lila markering.

1. Sju strömmar. Nedanför bron i Torestorp delar Tores-
torpsån upp sig i flera strömmar. På små stigar och broar 
kan du promenera bland lummig grönska och porlande 
vattendrag.

I Torestorp, följ skylt mot Öxabäck. Tag vänster vid skylt 
”Berg”. Sväng höger direkt efter bron. Cykla därefter höger 
i alla korsningar.

2. Sandsjön. Vid sjöns östra strand finns en fin badplats 
med bryggor. 

När du kommer till den 
asfalterade landsvä-
gen svänger du vänster. 
Sväng till höger vid skylt 
”Rökås”. 

3. Rökås. Över den lilla ån 
Lundaboån leder en vacker 
gammal stenvalvsbro. Bron 
byggdes på 1870-talet och 
användes fram till 1955.  

När Du kommer ut till as-
faltsvägen, vid Brastorp, 
sväng vänster. Vid Skålla-
red skiljs lederna åt. 

4. Skållared. Här hålls 
traditionell marknad, vår
och höst och har så gjorts ända sedan 1882. 

Om du väljer att cykla den kortare turen, lila markering, 
cykla rakt fram till Älekulla och Älekulla kyrka. Fortsätt-
ning på den lila leden, se nedre delen i högerspalten. 

Blå led fortsättning:
Sväng vänster vid skylt ”Höghult”. I  Övre Höghult sväng 
höger. Där vägen delar sig (vid Änkasjön), välj den högra. 
När du kommer till asfalterad väg, sväng höger. Efter ca 
500 m tag vänster vid skylt ”Vivhult”. Strax kommer du 
fram till Högsjön.

5. Högsjön. Sjön är en vacker, grund, fiskesjö med inte 
mindre än 37 små och stora öar. När du kommer till asfalte-
rad väg, cykla till höger. Sväng höger igen i nästa korsning 
vid skylt ”Gunnarsjö”. Du kommer snart fram till en såg.

6. Hällenäs såg. Den gamla sågen vid Hällenäs har anor 
från tidigt 1800-tal och är 
ännu i bruk. 

Efter ca 3 km tag höger mot 
Bostebygd. Sväng vänster 
vid Älekulla kyrka. 

7 Älekulla. I Älekulla 
finns en lanthandel där du 
kan passa på att provian-
tera. Den vackra gamla 
kyrkan härrör från medel-
tiden och har bl a en dop-
funt i täljsten från 1300-
talet. 
Kyrkan är smyckad med 
flera takmålningar.  

Sväng sedan höger vid 
skylt ”Gäddarp” och håll till höger i nästa korsning. Efter 
en brant uppförsbacke, sväng vänster vid röd ladugård 
och skylt ”Nordgärdet”. Vid nästa ladugård tar du höger 
och följer den lilla vägen fram till Lahall. Vid Lahall sväng 
höger. Efter ca 2 km passerar du Torestorps hembygdsgård.

8. Hembygdsgården Kolabacken består av tre byggnader 
varav den äldsta är från tidigt 1800-tal. 

Sväng vänster vid hembygdsgården och sedan direkt hö-
ger nerför backen. När du kommer till asfalterad väg tar du 
vänster. Strax är du framme i Torestorp där turen startade.

Lila led fortsättning: 
Cykla förbi Älekulla kyrka (se punkt 7 ovan) och följ 
vägen mot Kungsäter. Sväng höger vid skylt ”Bocksås”. 
Sväng höger i nästa korsning vid ett litet rött skjul. När du 
kommer till asfalterad väg, tag höger. Följ denna väg tills 
du kommer tillbaka till Torestorp.

9. Hedens badplats. När du kommer fram till kyrkan tag 
vänster. Efter ca 1 km kommer du fram till sjön Tolken 
och en trevlig liten badplats. 

Torestorpsturerna
20 km lila, 41 km blå

Sandsjön

Sandsjön
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Att tänka på i naturen
Allemansrätten ger stor frihet men den innebär också 
ett stort ansvar.
- Du får inte passera över eller vistas på privat tomt.
- Camping i tält är tillåtet under något dygn på mark       
  som inte används för jordbruk och som ligger 
  avlägset från boningshus.
- All nedskräpning är förbjuden.
- Elda inte på klipphällar eller på plats där det 
  medför brandfara.
- Du får inte bryta grenar eller kvistar på växande träd.
- Fiske och jakt ingår inte i allemansrätten. 
- I insjöar krävs fi skekort. 

Välkommen till Mark!

Övernattning utmed cykellederna  
    

Att upptäcka naturen i Mark på cykel är en upplevelse för alla sinnen. Längs mindre 
vägar cyklar du genom stora djupa skogar, gamla vackra jordbruksbygder och böljande slättland-
skap. Här får du njuta av stillheten vid sjöar och åar, höra fågelsången och känna alla dofter. Om 
du önskar övernatta fi nns fl era olika möjligheter allt ifrån lyxigt boende till enkel lägerplats. Cykel-
lederna i Mark är inte markerade i naturen. Det är därför viktigt att du följer turbeskrivningen och 
markeringen på kartan. Trevlig cykeltur!

Ljuvlig sommaräng
Stenvalvsbron vid Hy� na gamla kyrkaPå små vägar runt Sandsjön, Tor� torp

   
   

-  Kinna Stadshotell, 0320-143 00
-  Vandrarhemmet Lilla Sanden, Kinna 0320-122 35
-  Wärdshuet Spinnaren, Rydal 0320-939 20
-  Vandrarhemmet Hemgården, Rydal 
   0320-930 24, 0706-60 48 88
-  Lägerplats vid Liagärde, Hyssna
   bokning 0320-390 59
-  Kvarnens Pensionat & Konferens Smedjans SPA
   Hyssna, 0320-380 23
-  Hembygdsgården Kyrkbyn-Klockaregården,
   Fotskäl 0320-630 52 
-  Hanatorps Camping, Örby, 0320-483 12

MARKS TURISTBYRÅ  Boråsvägen 40  Kinna 
tfn 0320 - 21 72 70  turistbyra@mark.se   www.vastsverige.com/mark
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