6
Älvåkers Skafferi
Butik med lantlig läge
vid Viskan.

4

8

7
Södra Vings Kyrka
Med delar från 1100-talet.

5

Väla Kursgård
Naturnära boende för
upp till 30 personer.
Prångens Camping
Familjecamping belägen
vid sjön Åsundens
norra strand.

9

Hotell Bogesund
Hotell, restaurang
centralt beläget vid sjön.

10

Sten Sture Monument
Minnesten av slaget på
Åsundens is 1520 då Sten
Sture d.y. dödligt sårades

11

Skotteksgården
Camping vid sjön Åsunden
Finns lägenheter att hyra,
restaurang och badplats.

12

13

Café Tårpilen
Bakverk och smörgåsar.

3

14

Kransmossen
Grillplats och
fritidsområde.

1

2
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Borås Golfklubb
Golfklubb och restaurang.

31

Vegby Camping
I Natursköna omgivningar
med aktiviteter för hela
familjen.
Gällstad shopping
Märkeskläder till
outletpriser.

Gr
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18

Såken runt
Startplats:
vandringsled Såken runt

Kovra bank
Trumman genom järnvägsbanken är 37 m bred och
banken är 15 m hög.

Gru sväg

Torpa Gård
Tre olika boende i fantastisk
miljö med Torpa Stenhus
som granne.

Gunillas Wärdshus
Husmanskost och
dagens rätt

Pensionat
Villa Hofsnäs
Fem rum i
herrgårdsmiljö.

Lockryds stugby
Granne med Wärdshuset.

30

Akersta Vin &
Sprit Museum
Gedigen samling av
gamla spritflaskor och
kuriosa kring gamla
spritaffären.

17
Hofsnäs Lilla
Saluhall
i det gamla magasinet
på gården.

Edhälls Gårdsmuseum
Lantbruksredskap, maskiner
och hushållspinlar från
1750-tal fram till 1950.

16

Skärtebo
Prästboställe från
1800-talet och omges
av fina naturstigar.

29

28

Opensten
En medeltida försvarfästning
med anor från 1200-talet.

Södra Åsarps kyrka
Södra Åsarps kyrka är en
medeltidsklenod med vackra
målningar från 1400-talet.

30

Oxabanan
Historisk vandringsled
genom naturreservat,
förbi medeltida fästen.

27
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Limmereds säteri
Gårdsbutik i historisk miljö
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Tranemo Kyrka
Sexkantig kyrka
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Vårhem
Eget hus på konstnär
Lena Björns gård.
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Turistinformation
Rastplats
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Uddebo Museum
Med minnen från
väveriet och Uddebos
historia.

Kinds Golfklubb
Golfklubb, restaurang
och stugor

På väg till Ambjörnarp?
Glöm inte att besöka Byakrogen,
spela minigolf eller testa vattenskidor
innan du hoppar på dressinen.

kilometer
21

Tranemo Hotell
Hotell och restaurang
på Storgatan.

BORÅS

ULRICEHAMN

TRANEMO

SVENLJUNGA

I Borås hittar du evenemang, sport, mysiga
restauranger och vackra vyer längs Viskan.
Textilstaden har med åren blivit en liten
storstad, men ännu kretsar mycket kring
design och mode; här är shopping ett nöje!
Borås kallas även Skulpturstaden tack vare
stadens många statyer. Djurparken är ett
populärt utflyktsmål för familjen.
www.boras.com
tourist@boras.se

Precis vid sjön Åsunden ligger staden
Ulricehamn. Här kan du njuta av utsikten
från en av alla de restauranger som tagit
vara på utsikten, här finns charmiga
kaféer. Ett bad är ett måste sommartid!
Och varför inte strosa runt inne i
Ulricehamn och upptäcka den charmiga
småstadsshoppingen?
www.ulricehamnturistbyra.se
turist@nuab.eu

Inbäddad i vacker natur ligger staden

Svenljunga är en liten tätort, med stor

Tranemo. Här finns goda fiskeområden,

charm. Här kan du njuta av en glass vid

härliga badplatser och en spännande

det vackra stentorget eller ta en tur till

historia. Runt omkring orten hittar du

motionsområdet Moga fritid alldeles intill

gårdsbutiker – och du kan till och med

Ulricehamn – Tranemo (43km)
Hela denna cykelsträcka är asfalterad.
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BORÅS

Gånghester

Dalsjöfors

Väla kursgård

Älvåkers
skafferi

Härnasjön

Hökerum

Vädersholm

Inne i Dalsjöfors finns även
Almedals fabriksbutik, mysiga
kaféer som exempelvis Sandells
bageri och café.
4 Väla kursgård
Här finns övernattningsmöjligheter
för upp till 30 personer. Intressant
kuriosa är att man tar emot
jakttroféer här. Om ni är minst tio
personer i cykelgänget så kan
Väla kursgård även öppna upp sin
restaurang för er eller bara fixa lite
frukost. Ring och förboka!

Älvåkers skafferi

Dalsjöfors
På vägen passerar du en
kvarndamm med kvarnresterna
från Dalsjöfors. Här fanns en kvarn
redan på 1700-talet och är en fin
plats att stanna och rasta på.
3

5 Älvåkers skafferi
Det ligger vackert inbäddat i
grönska precis intill Viskan.
Förutom hembakat, kan du
dessutom köpa hantverk och
inredning för hem och trädgård.
I Nitta samhälle finns en
kvarndamm som har iordningställts
till en charmig och rofylld rastplats.
Röstesjön är full av ädelfisk,
men kom ihåg att du måste köpa
fiskekort först.
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10

ULRICEHAMN Kallbadhus
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Skottek

Tunnel

Marbäck

Korpeboberg

Vegby

Månstad

Hofsnäs
Herrgård

Torpa
stenhus

Glasets
hus

TRANEMO

som troligen byggdes i början av
1100-talet. Den har en romersk
portal på söderväggen och
medeltida målningar i taket. Två
tusenåriga gravhällar finns utanför
kyrkan.

Du cyklar längs med sjön Åsunden,
med branta lövklädda sluttningar
och kuperad terräng – och
storslagen utsikt över sjön. Här
finns gott om bänkar och bord att
packa upp picknick-korgen på.

Vädersholm
Vid ett näs vid sjön Mogdens södra
sida finns ruinerna av Väderholms
befästa stormansgård – en borg
från 1300- och 1400-talet. Flera
borgruiner finns i området. Skälet
till det är att Västsverige förr var en
orolig gränsbygd mellan svenska
Västergötland, danska Halland och
norska Bohuslän. Det var här, vid
sjön Mogdens östra och södra
strand, en av vägarna strålade
samman.

Kallbadhus
Här kan man bada i vår fina sjö
Åsunden, basta, vila upp sig från
en stressig vardag med massage
och äta gott med vänner på
restaurangen. Vi har en unik historia,
unikt läge och ett unikt kallbadhus.
Här är gott att leva.

8

Vädersholm

2 Gånghester
Ett tydligt tecken på att du befinner
dig i textilindustrins svenska hjärta
kanske du ser när du cyklar förbi
Eton-fabriken, som ligger här i
Gånghester.

11 Skottek
Precis när du har lämnat Ulricehamn
passerar du Skottek, ett minnesmärke som uppmärksammar att
Sten Sture den yngre träffades av
en kanonkula och sårades dödligt
i slaget på Åsundens is. Det här
området var förr gränsen mellan
Sverige och Danmark med flera
strider som följd. Idag finns här en
campingplats som inrymmer ett
stugområde och en restaurang.
12 Svalkande tunnel
Cykelleden tar dig genom en 80
meter lång tunnel. Är det en varm
sommardag du cyklar så kommer du
att njuta av svalkan som finns här!

Torpa Stenhus

Kallbadhus
13 Marbäck
Historien ger sig även tillkänna i
Marbäck. Här i området hittades
nämligen Bredgårdsmannen – ett
10 000 år gammalt skelett – av en
grävmaskinist. Bredgårdsmannen
visade sig senare vara ett av de
absolut äldsta skelettfynden i
Skandinavien.
14 Korpeboberg
Det vackra Naturreservatet Korpebobergs lövskogar ligger utmed
Åsundens östra strand och utgörs
som namnet anger av lövskogsområden koncentrerade kring
gårdarna Näsboholm, Kärrabo och
Korpebo. I det kuperade landskapet
finns också öppna och igenväxande hagmarker samt en närmare
kilometerlång blockrik bergbrant.
16 Vegby
Du passerar sedan Vegby, som är
en fin liten by vid Sämsjöns strand.
Rasta gärna vid Hembygdsstugorna
eller vid Sämsjöns strand där det
finns café och fotbollsgolf samt fina
grillplatser.

Ulricehamn centrum

Hökerum
I samhället Hökerum kan du stanna
till och titta på Södra Vings kyrka
7

Vy från Rångedala

sant resa genom århundraden av
historia. Efter en guidad visning på
slottet finns det möjlighet att smaka
på gårdens egna hjortkött och bo
vackert vid sjön.

10

9 Ulricehamn
Ulricehamn är en pärla, som ligger
alldeles intill sjön Åsunden. Det
gör att du alltid har en vacker och
vilsam utsikt. Stanna till en stund
och njut av småstadsshopping,
en vacker strandpromenad och
atmosfären i en liten stad som
vågar sticka ut hakan.

6 Härnasjön
Vid Härnasjön kan du se spåren
från en otäck urspårning som
skedde 1919, ungefär ett år efter
invigningen av järnvägen. För sent
upptäcktes att banvallen hade rasat
till nästan hälften av sin beredd och
loket störtade rakt ner i Härnasjön.
Lokföraren omkom tragiskt i
samband med detta.

Stadsparken, Borås

www.vastsverige.com/svenljunga
turistbyra@svenljunga.se

turistbyra@tranemo.se

Hela denna cykelsträcka är asfalterad.

1 Borås
Här cyklar du till en början i
stadsmiljö, men det finns tydliga
cykelstråk och cykelbanorna är ofta
väl avskilda från trafiken.
När du lämnat Borås kommer du
ut på den gamla banvallen som tar
dig hela vägen till Ulricehamn.
Det finns en och annan backe i
höjd med Gånghester och Lofors –
som faktiskt innebar att tågen fick
backa och ta sats för att kunna ta
sig över förr i tiden.

benen.

www.vastsverige.com/tranemo

Borås – Ulricehamn (47km)

Vägen från Borås till Ulricehamn
består uteslutande av den banvall
som förr i tiden utgjorde grunden
till den nu nedlagda järnvägen.
Du färdas längs med ängsmarker,
åkrar, jordbruksbygd – och många
svalkande sjöar.

– om du vill öva andra muskler än just

åka dressin!

Korpeboberg

Svenljunga – Borås (38km)

16 Månstad
Cykelleden passerar ”centrum”
som i huvudsak består av vackert
odlingslandskap och gårdar. Vid

stationsområdet kan du ta en fika
i grillstuga eller promenera till
Naturrummet.
17 Hofsnäs Herrgård
Vackert beläget alldeles vid Åsunden ligger Hofsnäs Herrgård. Här
samsas historia, kultur, natur, rekreation och evenemang. Herrgården
är med i Västsvensk mersmak och
bjuder på en gourmetresa genom
Sjuhärads gårdar. Här finns även
möjlighet till övernattning för den
som önskar.

19 Glasets hus
Ett besök i Limmared och Glasets
hus rekommenderar vi varmt. Här
finns möjlighet att uppleva allt som
hör ett glasbruk till – och lite till. Här
finns glasutställning, glasblåsning,
hyttsill, konsthall, kafé och en
vacker vinterträdgård.

Hofsnäs Herrgård
18 Torpa stenhus
Ett stenkast från Hofsnäs ligger
ett av Sveriges bäst bevarade
herresäten från 1500-talet, Torpa
stenhus. Med sin unika arkitektur
och vackra interiörer inbjuder
slottet till en spännande och intres-

Glasets hus

Tranemo - Svenljunga (22km)

Denna cykelsträcka går till största del på nedlagd järnväg. Det mesta är asfalterat men ca 7 km är hårt packad grus och ca 1 km med lösare grus.

Denna cykelsträcka är till större delen asfalterad, men ca 7 km är hårt packat grus. Välja alternativ väg via länsväg 156 för en helt asfalterad sträcka.
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BORÅS

Stora Transåsjön

Kråkered
Golfbana

Hagalundssjön

Sandsjön

Lockryd

Sexdrega

Kindsbanan

SVENLJUNGA

Bynanders
motormuseum

Klovarp
jordgubbsodling

Paddla i Strömsfors

Uddebo

Dressin i Ambjörnarp

TRANEMO

Från Svenljunga hela vägen till
Borås cyklar du till största del på
en nedlagd järnväg.
Svenljunga
Den lilla tätorten Svenljunga är en
charmig plats. Här finns ett litet
centrum med ett vackert stentorg
där du kan stanna till och vila dina
cykelben. Vill du byta motionsform
så kan du promenera längs Hälsans
stig – inbäddad i lummig gränska.

När du kommer till Tranemo är det
återigen sjöarna som håller dig
sällskap.

Sandsjön

20 Tranemo
Intill Tranemosjön, inbäddad i
vacker natur ligger orten Tranemo.
Längs med storgatan hittar du
butiker, restauranger och turistbyrå.
Runt omkring finns fiskeområden,
härliga badplatser och flera
naturupplevelser.

26

27 Kindsbanan
Det här är Kindsbanan, vars
godståg trafikerade Borås och
Svenljunga under åren 1885
till 1902. Det gör den till en av
Sveriges mest kortlivade järnvägar.
Vissa partier består av hårt packad
grusväg, men i övrigt är vägen
asfalterad med många sjöar och
badplatser längs med vägen. Här
cyklar du bitvis över grantopparna!

Sexdrega
Ett av Sveriges mer udda ortsnamn.
Här kan du njuta av Pizza eller fylla
på picknickdepåerna på Larssons
livs. Boka visning på Åkersta
vin och spirituosa museum där
konjak, brännvin samt Sexdregas
mousserande punsch tillverkades
förr om åren.
28

Lockryd
Mellan Svenljunga och Sexdrega
cyklar du på en rak cykelled som
tar dig genom friskt doftande
myrmark. Om du börjar bli hungrig
så hittar du, i Lockryd, Gunillas
Wärdshus, här finner du även
Lockryds stugby som erbjuder
övernattning.

Byta cykel mot dressin?
Om ni vill göra en avstickare från
leden på några kilometer och byta
cykel mot dressin så trampa vidare
från Tranemo mot Ambjörnarp där
dressinen står och väntar.
Besök www.ambjornarp.se
för mer information om dressinen.
21

Åkersta vin & sprituosa museum, Sexdrega

Uddebo
Här passerar du det lilla samhället
med den historiskt intressanta
bebyggelsemiljön. Du cyklar förbi
22

29

Njut av svalkande sjöar!
Längs den här sträckan finns
gott om vackra sjöar att njuta
av – och gott om badplatser!
Sandsjön, Hagalundssjön och Stora
Transåssjön bjuder in till svalkande
dopp. Vid Stora Transåssjön kan
du dessutom fiska och övernatta i
vindskydd.

carte-meny samt en stor terrass
där du kan dricka något svalkande.
På teknikbanan behöver du inte
grönt kort, du kan ”pay & play”
och testa på golfandet för en
stund. Dessutom finns möjlighet till
övernattning i ett enklare pensionat
– mitt på golfbanan!

allt från pampiga disponentvillor
till funktionella arbetsbostäder
och egnahemshus, allt inbäddat i
en naturskön omgivning. I en av
villorna; ”Fritidsgården” ryms idag
en utställning om Uddebos historia.
Passa på att kombinera cyklingen
med paddling och konst och prova
på konstpaddlingen här i Uddebo,
helt unikt i sitt slag.

Paddla i Strömsfors

23 Paddla mellan Uddebo och
Strömsfors
Vill du ta en paus från trampandet
en stund så passa på att byt
cykel mot kanot och testa
konstpaddlingen mellan Uddebo
och Strömsfors och njut av konst
från vattnet.
Är du dessutom sugen på fika
eller vill uppleva unik historisk miljö
så ta en titt på Strömforsgruppens
hemsida innan du beger dig, för att
inte missa öppettiderna på Strömsfors bruk, ett måste när du är här!

Dressin i Ambjörnarp
genom motorhistorian. I anslutning
till museet finns även ett litet café.

Uddebo

30

Ulricehamn
Borås

Vännern

Om Sjuhärad
Sjuhärad är ett vackert
inlandsområde – ett naturlandskap
där över 100 sjöar samsas med
kuperad skog, vackra hagar och
ängsmark. Området är sedan många
år känt för sin textilindustri och sina
knallar. Här finns även Sveriges
Göteborg
enda bevarade stavkyrka, Hedareds
stavkyrka. Under medeltiden var
Sjuhäradsbygden Sveriges sydliga
gräns mot Danmark med flera
fästningar vars ruiner fortfarande finns kvar.

Om Cykelleden Sjuhäradsrundan
Cykelleden Sjuhäradsrundan är Sveriges första
cykelled med nationell skyltning. Tydliga orangea
skyltar leder dig över ängsmark, genom skog,
över broar, förbi småbyar och en och annan stad.
12 av totalt 15 mil är helt bilfri, 24 km består av
lågtrafiknät och 6 kilometer går på Länsväg 156.
Cykelleden invigdes i slutet av maj 2013 och är
ett resultat av ett gott samarbete mellan Borås,
Ulricehamn, Svenljunga och Tranemo kommuner.

rn

Vätt
e

sjuharadsrundan.se

SJUHÄRADSRUNDAN,
EN CYKELLED FÖR ALLA

Svenljunga

Jönköping

Tranemo Kyrka

Bynanders motormuseum

www.ulricehamnsturistbyra.se

Svenljunga centrum

25 Bynanders motormuseum
Om du väljer att följa cykelleden
över Ullasjö så hittar du precis
innan/efter Svenljunga en av
Sveriges modernaste motormuseum. Utställningen består av ca
60 bilar och över 120 motorcyklar
som tillsammans tar dig på en resa

Klovarp jordgubbsodling

Sjuhäradsrundan är en samarbete mellan:

24 Klovarps jordgubbsodling
Fyll på energidepåerna med
lite naturgodis! Klovarps
jordgubbsodling erbjuder självplock
om du vill ta med solmogna röda
gubbar på färden.

Tranemo

Banvallen utanför Sexdrega

31 Golfbana i Kråkered
Innan du rullar in i Borås passerar
du även Borås Golfbana i Kråkered.
Här finns kafé och restaurang
med både dagens lunch och à la

Kindsbanan

