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T. 072-226 84 90 

lugnasberget@gmail.com 
 

1. Järnvägsstationen. 

Hit kommer du med Kinnekulletåget, 

både från Stockholm och Göteborg. 

9. Rövarnäste. 

Tjuvugnen, en liten grotta under ett stort 

flyttblock. Enligt sägnen har rövare haft sitt 

gömställe här i forna tider 

2. Petterssons chark. 

 En genuin charkbutik med egen 

tillverkning av mängder med goda 

charkprodukter från lokalproducerade 

råvaror. Man kan få stå i kö en stund men 

det är det värt! Öppet torsdagar och 

fredagar. 

10. Fornborgen. 

På en klippa vid sjön finns resterna av en 

fornborg, Tränborgen. Den användes som 

tillflyktsort för bygdens folk i orostider. 

 

3. E3-barens pizzeria och livsmedel. 

Finfina pizzor m.m. och en liten 

livsmedelsbutik med det nödvändigaste. 

11. Varggropen. 

En flera meter djup stensatt grop som 

använts för att fånga varg i. 

4. Busshållplatser på E20.  

Här går lokalbussarna i bägge riktningar 

men bara på vardagar. 

13. Vristulven. 

En trolsk skogssjö med möjlighet till bad, 

fiske och paddling. Det finns stigar längs 

sjöns stränder där du kan se bäverhyddor och 

om du har tur även dess innevånare 

5. STF Lugnåsbergets vandrarhem. 

Ett vandrarhem i lantlig och avkopplande 

miljö. Här försöker vi göra allt för att du 

skall trivas. 

Tel. 072 2268490 

 14. Qvarnstensgruvan. 

Här kan du följa med guiden ner i 

underjorden. Unik gruva där man brutit 

kvarnstenar. I gruvans tak kan du se spår av 

en flera hundra miljoner år gammal 

havsbotten. Spännande! 

Café, glass och souvenirer. 

6. Lugnåsbergets ekogrönt. 

Gårdsbutik med ekologiska 

egenproducerade grönsaker och en hel 

del annat gott. Öppet: se anslag på 

vandrarhemmet. 

 

15. Stenhuggarleden. 

En vandringsled genom naturen på 

Lugnåsberget med mängder av spår efter den 

omfattande kvarnstensbrytningen som pågick 

på berget i 800 år. Ca 6 km och ganska 

kuperad. 

7. Start Ridled  

Ekstolpar med brännmärke av hästsko. 

Endast stolpar vid vägskäl och 

korsningar. Stolpar på samma sida som 

färdriktning. 

16. Geologisk vandring. 

Information om geologin på Lugnåsberget 

och en härlig utsikt mot väster och 

Kinnekulle. 

8. Badplats, Svartvik. 

En fin naturbadplats med liten 

barnvänlig strand och grillplatser. 

Hundbadplats där vägen slutar. 

17. Badplats. Meybo. 

Långgrund lite större badplats med kiosk. 

Pilgrimsled, Biosfärled 

Orangea stolpar på vägen utanför vandrarhemmet leder uppför backen mot Qvarnstensgruvan 

och Mariestad. Nedför backen leder de mot Forshem och Kinnekulle. 


