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OUTDOOR
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www.svenljungatranemo.se

TOURIST INFORMATION

Svenljunga turistbyrå / Tourist information
Kinnagatan 2, 512 80 Svenljunga
0046 325-181 50, turistbyra@svenljunga.se
www.svenljungatranemo.se

FIA Fegen Inspiration Area
Uhlabovägen 1, 310 62 Fegen
www.visitfegen.se

...............................................................................
Turistbroschyrplatser / Touristbrochure locations
Affär´n i Mårdaklev
0046 325-500 44

Holsljunga camping
0046 70-969 62 60

Backa Loge, Kalv
0046 325-513 03

Köksträdgården, Lockryd
0046 33-28 20 40

Kartor / Maps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kartorna finns i A3-format att hämta på turistbyrån
eller skriva ut från vår hemsida www.svenljunga.se.
Här finns detaljerad karta över Fegenområdet.
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All maps are available in A3-format at the Tourist
information or to print out from our homepage
www.svenljunga.se. Detailed maps of the Fegen
area are available.
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WELCOME TO US

mellan stillhet och äventyr
Kom nära naturen; till fots, på cykeln eller i kanoten.
I Svenljunga är vi rika på upplevelser längs med vägen susa nedför en grusväg med öppna vyer, njut av det vackra
kulturlandskapet, utmana forsarna eller paddla i lugnare
vatten. Stanna till vid stilla sjöar och orörda strandbankar.

between tranquility and adventure
Get close to nature; on foot, on bike or in the
canoe. In Svenljunga we are rich in experiences
along the way - swoosh down a gravel road with
open views, enjoy the beautiful cultural landscape,
conquer the rapids or paddle through calmer waters.
Take a break by a tranquil lake or untouched shore.

Här finns något för alla smaker.
För fler upplevelser titta i vår besöksguide.
There is something for every taste. Have a
look at our Visitors Guide for suggestions
of other experiences in the area.

4 inledning					

läs mer på www.svenljungatranemo.se

THE RIGHT OF PUBLIC ACCESS

står öppen för alla
Den svenska naturen står öppen för alla - du kan njuta av
dofter, fågelsång, blommande ängar och skogens tysta ro.
Men du måste vara varsam mot naturen och visa hänsyn
mot både människor och djur. Inte störa - inte förstöra är
huvudregeln i allemansrätten. Den tillåter inte vad som
helst.

In Sweden we have what is called the right of
public accesss, which means that everyone
has the right to go out and enjoy nature. With
this right, comes the responsibility towards
people and wildlife by not harming the vegetation, disturbing wildlife, or destroying private
property.

Läs mer på www.naturvardsverket.se
You can read more
about the right of public access at
www.naturvardsverket.se
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HOLSLJUNGATUREN ca 52 km
Turen bjuder på varierad cykling på mindre landsvägar och grusvägar.
Du startar på Svenljunga torg därefter en kortare sträcka på större väg, v154.
Följ Ätran från Svenljunga söderut tills du når Östra Frölunda. Efter att du korsat
Ätran går turen norrut mestadels på grusvägar i skogslandskap tills du når
Holsljunga där turen blir mer backig. Du passerar förbi kyrkor och sjöar blandat
med skogs- och jordbrukslandskap tills du når Ätran och följer den sista biten
tillbaka till Svenljunga. Längs Holsljungaturen finns det övernattningsmöjligheter.

....................................................

Holsljunga trail

ca 52 km

Starting on Svenljunga torg, the town square, this
biking route offers a varied cycling experience on
smaller roads. A short distance has to be travelled on
a larger road, road number 154. You will follow the
river Ätran from Svenljunga south until you reach
Östra Frölunda. After crossing the river Ätran the
route northwards mostly follows gravel roads
through woodlands until you reach Holsljunga
where the trail becomes hillier. You will pass by
churches and lakes in the forests and agricultural
landscapes until you once again reach the river
Ätran and follow it back to Svenljunga. Along the
biking trail are several possibilities for an overnight
stay.
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HOLSLJUNGATUREN ca 52 km • etappbeskrivning
ETAPP 1 Svenljunga-Örsås, ca 7 km
Starta vid Svenljunga torg, följs Kindsvägen söderut, cykla tills du når korset vid Stapelvägen.
Sväng vänster mot väg 154. Ta första höger in på Kyrkogatan och följ denna tills du når väg 154.
Följ väg 154 söderut en kortare stäcka och ta sedan vänster vid skylt Örsås 1.
I Örsås vägkorsning, ta vänster vid skylt, Ambjörnarp 13, Örsåsgården 2. Här går också cykelleden Västgötaleden. Följ vägen tills du når Örsås kyrka.

ETAPP 2 Örsås-Östra Frölunda, ca 15 km
Stanna till en stund eller passera Örsås vita stenkyrka, lite längre fram till vänster ligger hembygdsgården och Örsåssjön som är en riktigt svensk idyll. I Örsås finns gott om fornlämningar och
även Rörstorps kulturstig, www.orsas.se. Strax efter Örsås ser man en skylt Assmebro. Cykla över
Assman följ skylt Drägved 14. Efter cirka 200 m följ skylt höger, Östra Frölunda 13. Du passerar
ett öppet jordbrukslandskap med rikt fågelliv där ofta tranorna syns till på våren. Vid skylt Faxsjön
finns möjlighet för ädelfiske, www.brodringen.se. Innan du når Ö. Frölunda passerar du Lerbäcksbyn, en gammal förläggargård med övernattningsmöjligheter, www.lerbacksbyn.se.

ETAPP 3 Östra Frölunda-Holsljunga camping, ca 12.5 km
Du cyklar över Ätran när du kommer in i Ö. Frölunda. Passera igenom Ö. Frölunda och ta höger
mot Överlida i korsningen. Följ vägen en bit norrut och ta vänster mot Överlida 10. Turen går nu
mellan hagar och bondgårdar. Vid gul skylt Hiå 6 tar du höger. u cyklar nu in på grusväg som
kantas av skog. Följ denna väg i cirka 6 kilo-meter. Du kommer nu till en korsning, fortsätt rakt
fram i korsningen och följ grusvägen ytterligare ca 3 km rakt fram till Holsljunga. Följ vägen rakt
fram genom byn tills du når korsningen av väg 154. Cykla rakt fram och korsa väg 154. Fortsätt
rakt fram och följ skylt mot Torestorp och Öxabäck. I en korsning ser ni på höger sida av vägen
Holsljunga kyrka och till vänster ligger en härlig långgrund badplats och en camping med
sommarcafé. Stanna gärna till och ta en fika eller ett bad, www.holsljungacamping.se.

ETAPP 4 Badplats Holsljunga-Badplats Revesjö, ca 8 km
I korsningen vid kyrkan tar ni höger mot Revesjö 8. Vägen går mellan åkrar och ängar och ni ser
sjön Karken framför er precis när vägen svänger skarpt vänster. Följ vägen åt vänster uppför
backen. Vägen övergår nu till grusväg som ni följer rakt fram. Denna etapp består av kuperad
väg med backar. Följ grusvägen i ca 5 km rakt fram tills ni ser Kyrkesjön på er vänstra sida och
kommer till korsningen vid Revesjö kyrka. Önskar ni ta ett dopp, ta höger mot Karkashult så
kommer ni till Stora Kvarnsjöns badplats.

ETAPP 5 Revesjö kyrka-Svenljunga torg, ca 8 km
I korsningen vid Revesjö kyrka följer ni skyltning, Svenljunga 8. Följ sedan skyltning mot
Svenljunga. Delar av sträckningen går på grusväg. Håll till vänster när vägen delar sig vid skylten
Axelfors 2. Ni möter så småningom upp Ätran på er högra sida och följer den hela vägen tillbaka
till Svenljunga.
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HOLSLJUNGA TRAIL ca 52 km • stages of the trail
STAGE 1 Svenljunga-Örsås, ca 7 km
Starting at the Svenljunga town square you will follow the road Kindsvägen to the south until
you reach the crossing by Stapelvägen, turn left towards road 154. Take the first right onto
Kyrkogatan and follow it until you reach road 154 which you will follow to the south for a bit
and then turn to the left following the sign Örsås 1. At Örsås intersection take a left at the sign
Ambjörnarp 13, Örsåsgården 2. Here the trail merges with the bike trail Västgötaleden.
Follow the road until you reach Örsås church.

STAGE 2 Örsås-Östra Frölunda, ca 15 km
Take a breather at Örsås’ white stonechurch, or the homestead a bit further and to the left by the
lake Örsåssjön, a real Swedish idyll. Quite a few ancient monuments - fornlämningar – as well
as the cultural trail “Rörstorps kulturstig”, www.orsas.se, are located in Örsås. Shortly outside
the village Örsås you will see a sign Assmebro. Cycle over the river Assman following the sign
Drägved 14. After about 200 m follow the sign Östra Frölunda 13 to the right. You will pass
through farmland with rich birdlife where it often is possible to the cranes in the spring. Game
fishing is possible in lake Faxsjön, www.brodringen.se. Before reaching Östra Frölunda you will
pass Lerbäcksbyn, an old förläggargård (part of the historic cloth cottage industry) with guided
tours and the possibility to rent a cottage on daily or weekly basis (if dropping by unannounced
for a visit, please be respectful of the fact that some of the houses are private property)
www.lerbacksbyn.se.

STAGE 3 Östra Frölunda-Holsljunga camping, ca 12.5 km
Biking over the river Ätran you will reach Östra Frölunda, pass through and take a right towards
Överlida at the intersection. Follow the road to the north for a bit and then take a left by the
sign Överlida 10. The trail will now lead you between pastures and farms. By the yellow sign
Hiå 6, take to the right. You are now biking on a gravel road through the forest, follow it for
approximately 6 kilometres. Cross the intersection straight through and follow the gravel road
for another 3 km straight to Holsljunga. Follow the road through the village until you reach the
intersection with road 154, cross it and continue straight forward following the sign towards
Torestorp and Öxabäck. At an intersection you will see Holsljunga church on the right and on
the left a lovely, shallow bathing area with a natural beach at the lake Holsjön, as well as a
camping ground with a summer open café, www.holsljungacamping.se.

STAGE 4 Bathing area Holsljunga-Bathing area Revesjö, ca 8 km
Take a right at the intersection by the church towards Revesjö 8. The road carries you between
farmland and meadows, at a sharp turn in the road you will be able to see the lake Karken in
front of you. Follow the turn to the left and up the hill. The road now changes to gravel and the
next part of this stage will be rather hilly. Follow the gravel road for about 5 km until you can see
the lake Kyrkesjön on your left side and reach the intersection by Revesjö church. If you want to
cool off, take a right towards Karkashult to reach the bathing area at lake Stora Kvarnsjön.

STAGE 5 Revesjö church-Svenljunga town square, ca 8 km
At the intersection by Revesjö church follow the sign Svenljunga 8 and continue towards
Svenljunga by following the signs along the way. Partialy this stage of the trail is on gravel roads.
Keep to the left when the road splits at the sign Axelfors 2. Eventually you will reach the river
Ätran to your right side and then follow it back to Svenljunga.

cykla - biking 9
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ÄTRANTUREN ca 46 km
Du startar på Svenljunga torg. Första delen av turen går på banvallen men
övergår sedan till större och mindre, mer kuperade grusvägar. Etapp 2 är
den mest krävande delen. Turen går långt ut i naturen i blandskog för att
sedan komma ut i mer öppnare odlingslandskap. Etapp 3 bjuder på enkel
cykling längs banvall och övergår till större grusvägar och mindre asfaltsvägar under etapp 4 innan du kommer tillbaka till Svenljunga.

....................................................

Ätran trail ca 46 km
You will start on Svenljunga torg, the town square in
central Svenljunga. The first part of this biking trail
leads you on an old railway embankment to larger
and smaller country roads. The second part is the
most demanding. The trail is far out in nature and
leads through forests and farmland. The third part
is easy to bike on top of the railway embankment
again and for the fourth part leads back to
Svenljunga on larger gravel- and smaller asphalt
roads.
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ÄTRANTUREN ca 46 km • etappbeskrivning
ETAPP 1 Svenljunga torg-Snärsbo, ca 10 km
Start Svenljunga torg. Cykla vänster, väster ut- Kinnagatan (väg 156) – mot Skene. Ta höger vid
första övergångsfältet in på gamla banvallen och följ cykelskyltning mot Sjuhäradsrundan. Lättcyklad väg längs ett öppet landskap. Följ banvallen. Strax innan Ringestena korsar banvallen bilväg.
Fortsätt på banvallen och ta sedan första till vänster och lämna banvallen. Ni cyklar ca 200 m på
en grusväg där ni passerar en gammal lada på er högra sida. Vid grusvägens slut tar ni höger och
sedan direkt vänster mot Roasjö 10, Västgötaleden följer samma väg. Asfaltvägen övergår till grusväg som ni följer knappt 4 km. När grusvägen upphör i T-korsningen Roasjö-Sexdrega, ta vänster
mot Roasjö 5. Fortsätt ca 700 m och ta sedan höger vid gul skylt Stora Snärsbo 1.

ETAPP 2 Snärsbo-Sexdrega, ca 10 km
Efter ni svängt höger mot Stora Snärsbo 1 blir vägen grusväg. Följ vägen i ca 800 m och följ
sedan gul skylt åt höger, Kruketorp 1. Leden går nu uppför i vacker natur, mestadels lövskog. Efter
ca 1 km kommer ni till en fyrvägskorsning vid gård, fortsätt rakt fram, vägen blir nu lite mindre.
Följ denna kuperade grusväg rakt fram i 3 km tills ni kommer till en T-korsning vid Handbynäs som
ni tar höger i. Ni följer nu Ljushultsvägen rakt fram mot Sexdrega tills ni kommer till Sexdrega by,
ca 5 km.

ETAPP 3 Sexdrega-Gamla banvallen, ca 8 km
Följ Ljushultsvägen rakt fram tills ni kommer till en T-korsning i Sexdrega by. Ta höger, söder ut,
mot kyrkan. På vägen passerar ni Åkersta Vin och Spirituosa Museum på höger sida. Vid kyrkan
håller ni till vänster och sväng direkt höger efter kyrkan, in på cykelvägen som går på gamla banvallen som ni följer mot Svenljunga.

ETAPP 4 Gamla banvallen-Svenljunga, ca 7 km
Där banvallen korsar bilvägen väljer ni att lämna banvallen, håller till vänster och fortsätter på
bilvägen. Passera över bron som går över Ätran och fortsätt följ vägen, ta vänster vid skylt Mårtenstorp 1. Direkt efter avfarten delar vägen sig, tag höger. Cykla rakt fram mellan några hus, över
stora vägen och följ därefter skylt Ullasjö 1 åt höger. Ni kommer nu in bland mängder av hästgårdar, har ni tur kanske ni ser ett föl. Följ Ullasjövägen rakt fram. Vid Ullasjön svänger vägen skarpt
höger, fortsätt följ vägen. Håll utkik på er högersida så kan ni se en stor runsten vid gaveln på ett
gult hus. Fortsätt följa vägen tills ni når stora vägen där ni har Svenljunga kyrka rakt framför er.

TIPS

Gör en avstickare in till vänster (se karta), där ligger Bynanders Motormuseum,
www.bynandersmotormuseum.se, här kan ni fika och kika på gamla bilar, ca 2 km
extra tur och retur. Ta höger och cykla rakt fram genom rondellen till Svenljunga torg.

12 cykla - biking					
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ÄTRAN TRAIL ca 46 km • stages of the trail
STAGE 1 Svenljunga town square-Snärsbo, ca 10 km
Starting at Svenljunga town square bike to the left towards the west on Kinnagatan (road number
156) towards Skene. Take a right at the first crosswalk onto the old railway embankment and
follow the signs for the bike trail Sjuhäradsrundan (Sjuhärad Circular Bike Trail). The trail is easy
to cycle and leads through an open landscape. Follow the railway embankment. Shortly before
Ringestena the railway embankment crosses path with a road, continue past this intersection and
leave the railway embankment at the first opportunity to the left. After about 200 m on a gravel
road you will pass an old barn on your right. At the end of the gravel road turn to the right and
then immediately to the left at the sign Roasjö 10, the bike trail Västgötaleden also follows this
trail. The asphalt road turns into a gravel road which you will follow for almost 4 km. The gravel
road ends in a T-junction called Roasjö-Sexdrega, take a left here toward Roasjö 5. Continue for
700 m and take a right at the yellow sign Stora Snärsbo 1.

STAGE 2 Snärsbo-Sexdrega, ca 10 km
After turning right towards Stora Snärsbo 1 the road turns into a gravel road, follow it for 800m
and then turn right at the yellow sign Kruketorp 1. The trail leads uphill through beautiful nature,
mostly deciduous forest. After approximately 1 km you will reach an intersection by a farm, continue straight through it, the road will be slimming down. Follow this hilly gravel road for 3 km to
the T-junction by Handbynäs and take a right here. Now you will follow the road Ljushultsvägen
straight towards Sexdrega and reach the village after about 5 km.

STAGE 3 Sexdrega-old railway embankment, ca 8 km
Follow the Ljushultsvägen until you reach a T-junction in the village Sexdrega, here take a right,
to the south, towards the church. Along this road you will on your right hand side pass the museum of liquors, Åkersta Vin och Spirituosa Museum. At the church keep to the left and turn right
after the church back onto the bike trail atop the old railway embankment and follow it back
towards Svenljunga.

STAGE 4 Old railway embankment-Svenljunga, ca 7 km
As the railway embankment crosses a road you leave it to follow the road, keep to the left. Cross
the river Ätran on the bridge and follow the road, take a left by the sign Mårtenstorp 1. Directly
after the exit the road parts, take the right. Cycling between a few houses you will then cross a
large road and follow the sign Ullasjö 1 to the right. Now you will pass several horse farms and
if you are lucky you might see a foal. Follow Ullasjövägen and take a sharp right turn at the lake
Ullasjön. To your right you can see a big runestone underneath the gavel of a yellow house.
Continue along the road until you reach the big road and can see Svenljunga church in front of
you.

TIP
Take off to the left (see map), to Bynanders Motormuseum, www.bynandersmotormuseum.se, here
you can have a fika - coffee and cake or something light to eat – and marvel at old cars and motorbikes. Additional ca 2 km back and forth. Take to the right and cycle straight through the roundabout
back to Svenljunga town square.

cykla - biking 13
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KINDAHOLMSTUREN 47 km
Utgår från Östra Frölunda kyrka. Kindaholmsturen erbjuder många kulturella
besöksmål längs vägen. Du cyklar blandat på grusvägar och asfaltsvägar.
Området är relativt platt. Längst söderut når du Fegens naturreservat som har ett
rikt fågelliv. Sista etappen från Mårdaklevs kyrka följer du Ätran i blandad natur
och odlingslandskap tills du når Östra Frölunda igen. Längs Kindaholmsturen
finns det övernattningsmöjligheter.

....................................................

Kindaholm trail

47 km

Starting by Östra Frölunda church the Kindaholm
trail offers many cultural sights along the trail. You
will bike on gravel and asphalt roads. The area is
rather flat. At the most southern part of the trail
you will reach the nature reserve Fegen which
offers a rich variety of birdlife. The last stretch
from Mårdaklev church follows the river Ätran through varied nature and farmland until you
reach Östra Frölunda again. Along the Kindaholm
trail you will find several accommodation facilities
for an overnight stay.
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CYKELUTHYRARE
/bicycle rentals

TIPS ÖVRIGA CYKELLEDER

Svenljunga Mopedservice,
0046 325-109 98

Cykel inland - www.ekomuseum.com
Flera olika leder i södra delen av kommunen

Siggesbergs loppis, Håcksvik,

Other recommended biking trails

www.hacksvik.se

Sjuhäradsrundan - www.sjuharadsrundan.se
Europaled på 15 mil mellan Borås, Ulricehamn, Tranemo och Svenljunga.

Sjuhärad Circular Bike Trail, www.sjuharadsrundan.se
Sjuhärad Circular Bike Trail is Sweden’s first bicycling route with national
signs and leads on a mostly trafficfree 150 km trail through nature and
villages between Borås, Ulricehamn, Tranemo and Svenljunga.
Biking inland, www.ekomuseum.com
Several different trails in the southern region of the municipality.

KINDAHOLMSTUREN ca 47 km • etappbeskrivning
ETAPP 1 Östra Frölunda-Påarps Gård, ca 19 km
Turen startar vid Östra Frölunda kyrka. Från kyrkans parkering svänger ni höger ut på vägen mot
Svenljunga. Ta första höger, följ skylt Håcksvik 12. Cykla över Ätran och fortsätt rakt fram. Efter
ca 3 km ta höger mot Håcksvik 9/Burseryd 27. Vägen leder er nu till Håcksvik, en sträcka på ca 9
km. Längs vägen mot Håcksvik ligger Gravsjön med rastplatser precis vid vattenkanten.
Ni passerar även på er högra sida Kvarnagården som är från slutet av 1800-talet. Här tillverkade
bröderna Mårtensson förr möbler. I Håcksvik hittar ni flera kulturarv som tillexempel Bonadsmålningar i Klockaregården. Här finns också en loppis och en liten ”Turistbyrå”, www.hacksvik.se.
I Håcksvik tar ni vägen mot Burseryd (skylt Burseryd/Gård 6). Nästa anhalt är Skyarp och Påarps
Gård, vägen dit kantas av sjöar. När ni kommer till Skyarp följer ni skyltning mot Påarps gård,
www.paarpsgard.se. På Påarps Gård finns övernattningsmöjligheter samt restaurang.

ETAPP 2 Påarps Gård-Mårdaklevs kyrka, ca 16 km
Efter Påarps Gård fortsätter ni grusvägen, söder ut, riktning mot Kalv. På vänster sida hittar ni
Gammalsjö Kvarn, www.ekomuseum.com. På väg mot Kalv ligger ett flertal sjöar.

TIPS Gör en avstickare in till vänster (se karta), där ligger Gammalsjö Säteri och Kummeludden med
fornminnen och utsikt över naturreservatet Fegen.

Grusvägen som ni cyklat på sedan Påarps Gård tar slut i en T-korning. Sväng här vänster mot Kalv
3. Fortsätt följa skyltning mot Kalv ni kommer snart se kyrkan. I den lilla byn Kalv, finns bland annat
badplats, camping och affär, www.kalvscamping.se. Efter ni cyklat över bron i Kalv håller ni
vänster uppför Postabacken. Vid slutet av backen kommer ni till en T-korsning, sväng höger.
Därefter följer ni skylt mot Mårdaklev. Följ vägen, som omges av moss- och myrmarker i ca 4 km
tills ni når Mårdaklev kyrka.

ETAPP 3 Mårdaklevs kyrka-Östra Frölunda, ca 12 km
TIPS Gör en avstickare till Klevs Gästgiveri innan ni börjar er etapp. Fortsätt förbi Mårdaklev kyrka och

cykla över bron. Sväng vänster mot Mårdaklev. Precis efter träddungen hittar ni Klevs. Här kan ni besöka
hembygdsgården, fika eller äta middag på Gästgiveriet, www.klevsgastgiveri.n.nu.

Vid hörnet av Mårdaklev kyrka svänger ni åt höger mot Anfastorp/Grenhult (gul skyltning).
Grusvägen som är lite kuperad går längs med Ätrans dalgång och har ni tur kan ni kanske skymta
en älg. Vid slutet av grusvägen tar ni vänster, norrut. Följ asfaltsvägen mot Ö. Frölunda i ca 3 km.
På er vänstra sida kommer ni passera fästningsruinen Kindahus som troligtvis anlades omkring år
1250. Precis innan T-korsningen kommer Ätran och möter upp på er vänstra sida. Ta vänster över
bron tillbaka in mot Ö. Frölunda. Cykla uppför backen tills ni når korsningen. Sväng vänster så är
ni strax tillbaka vid kyrkan där er tur började.
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KINDAHOLM TRAIL ca 47 km • stages of the trail
STAGE 1 Östra Frölunda-Påarps Gård, ca 19 km
The route starts at Östra Frölunda church. From the church parking lot turn to the right onto
the road towards Svenljunga. Take the first right following the sign Håcksvik 12. Cycle over the
river Ätran and continue for ca 3 km, then take a right towards Håcksvik 9/Burseryd 27. This
road leads you to Håcksvik. Along this about 9 km long stretch is the lake Gravsjön with rest
areas right by the edge of the water. On your right you will also pass Kvarnagården, Millersfarm,
from the end of the 1800s. Once upon a time the brothers Mårtensson made furniture here.
In Håcksvik you will find several pieces of cultural heritage, such as the “Bonadsmålningar i
Klockaregården”, large tapestry paintings in the Sextons farm. There is also a fleamarket - loppis
- and a small tourist information, www.hacksvik.se.
In Håcksvik follow the road towards Burseryd (sign Burseryd/Gård 6). Next stop is Skyarp and
Påarps Gård, with several lakes visible along the road. Once you reach Skyarp follow the signs
towards Påarps gård (Påarps farm), www.paarpsgard.se. On Påarps Gård you will find, amongst
other things, a restaurant and a hotel.

STAGE 2 Påarps Gård-Mårdaklevs church, ca 16 km
After Påarps Gård continue on the gravel road southwards towards Kalv. On your left side you
can visit an old mill Gammalsjö Kvarn, www.ekomuseum.com. Along the road to Kalv are
several lakes.

TIP Take off to the left (see map), and have a look at the manor Gammalsjö Säteri and Kummeludden
with its cultural heritage and grand view of lake Fegen and the nature reserve Fegen.

The gravel road on which you have been travelling since Påarps Gård ends in a T-junction.
Turn left towards Kalv 3. Continue by following the signs towards Kalv and you will soon see the
church. In the village Klav you will find amongst other things a bathing area at the lake Kalvsjön,
right next to the camping site, as well as a small supermarket, www.kalvscamping.se. After
biking across the bridge in Kalv keep to the left uphill Postabacken. At the end of the hill you
will reach a T-junction, turn right. Thereafter follow the sign towards Mårdaklev. Follow the road
through moss- and marshland for approximately 4 km until reaching Mårdaklev church.

STAGE 3 Mårdaklev church-Östra Frölunda, ca 12 km
TIP Before starting in on the next part of the journey, check out the Inn Klevs Gästgiveri by continuing past
Mårdaklev church and biking across the bridge then turn left towards Mårdaklev. Right after the tree grove
you will find Klevs Gästgiveri, here you can visit the homestead, take a coffee break or eat at the Inn.
www.klevsgastgiveri.n.nu.

On the corner of Mårdaklev church take to the right towards Anfastorp/Grenhult (yellow sign).
The slightly hilly gravel road leads alongside the river Ätran and if you are lucky you might spot
a moose. At the end of the gravel road take to the left, northwards, follow the asphalt road
towards Östra Frölunda for about 3 km. On your left side you will pass the fortress ruins of
Kindahus, probably built around the year 1250. Right before the T-junction the river Ätran will
become visible on your left. Take a left to cross the river on the bridge and bike back into Östra
Frölunda. Cycle uphill until reaching the intersection. Turn left and you will soon be back at the
church where your journey started.o the bike trail atop the old railway embankment and follow it
back towards Svenljunga.

cykla - biking 17

•

HIKING

SÅKEN RUNT ca 18 km
Vandringsled runt sjön Såken, Hillared, som passar för en dagsvandring.
Längs med vägen ser du gamla torp och gårdar, passerar flera sjöar och
vid Sågviken finns det jättegrytor från istiden.

................................................

Around lake Såken

ca 18 km

The hiking trail around lake Såken in
Hillared is fitting for a day hike. Along
the trail you will see old crofts and
farms, several lakes and at Sågviken
potholes from the ice age.
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Fakta

Facts

Leden går mestadels på skogs väg och natur stig,
brantare partier finns.

The trail is mostly a nature trail through forest, with some
steeper or hillier sections.

Leden är märkt med ”här är du-kartor” och pilar.

The trail is marked with ”you are here-maps” and arrows.
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SÅKEN RUNT ca 18 km • etappbeskrivning/stages of the trail
START och MÅL
Såken runt är en ganska kuperad vandringsled runt sjön Såken i Svenljunga kommun. Leden går på
skogsvägar, skogsstigar och på några ställen nyröjda stigar. Leden är märkt så att du kan gå åt båda
håll och du kan starta din vandring vart du vill på leden. Dock är det lättast att hitta lämpliga platser
för parkering i eller strax norr om Hillareds samhälle. Utmed leden passeras flera gamla torp och fina
utsiktsplatser. Ett vindskydd finns vid naturskyddsområdet vid Hagö. Jättegrytor kan du se om du följer
en avstickare från leden vid Sågviken.
På sjöns östra sida har man valt att märka upp två vandringsalternativ.
Alternativ 1 går utmed strandkanten och passerar Hinnareds badplats.
Alternativ 2 är mer lättgången och går på bilväg ett stycke från sjön.
Det andra alternativet rekommenderas vid extremt högt vattenstånd i sjön. De båda sträckningarna
sammanfaller igen efter ca 1,5 km.

START and FINISH
”Såken runt” is a rather hilly hiking trail around the lake Såken in the municipality of Svenljunga. The
trail follows roads and trails through the forest. It is marked so that you are able to choose where to
start and which direction around the lake you want to go. But it is easiest to find appropriate parking
in or shortly north of the village Hillared. Along the trail you will pass several old crofts and farms as
well as viewpoints and a windbreak to take cover by the nature conservation area by Hagö. To see
the potholes you have to leave the trail by Sågviken.
At the lakes east side you can choose between two trails, one follows the shore and passes by
Hillareds bathing area and the other is easier to walk and you will have to walk on an asphalt road
for a bit. The second option is recommended when the lakes water level is very high. The trails merge
again after ca 1,5 km.

INFORMATION

..................................

Rastplatser

Rest areas

Vindskydd finns vid Hagö. Badplats vid
Hinnared samt Sågvikens södra del.

Windbreak by Hagö. Bathing area by Hillared as
well as at the southern part of Sågviken

Ansvariga för leden

Responsible for the trail

Ansvariga för leden är Hillareds Byalag.

The village community Hillareds Byalag is
responsible for the trail

Kommunikationsmedel
Du kan ta dig till Hillared med buss 302,
303 och 361 från Svenljunga och Borås.
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Public transportation
From Svenljunga or Borås the bus lines 302, 303
and 361 travel to Hillared
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HIKING

•

BACKA vandringsleder 2.5, 5 och 7.5 km
Med utgångspunkt från Backa Loge vandrarhem och café finns tre vandringsleder som går längst med
Fegens sjökant och genom den vackra vildmarken. Den längsta rundan går förbi Joarsbo saft.

.........................................
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BACKA VANDRINGSLEDER

• Backa hiking trails
Röd led / Red Path
Blå led / Blue Path
Gul led / Yellow Path

2.5 km
5 km
7.5 km
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•

HIKING

ROASJÖ vandringsleder 4 korta vandringleder
Bakom bygdegården där möjlighet till parkering finns utgår dessa fyra vandringleder från
som går mestadels på vägar och stigar. Vid parkeringen hittar du en anslagstavla med karta
där även du ser de olika markeringarna som du ska följa. I Roasjöområdet finns många
fornlämningar till exempel fyra bronsåldersrösen, flera domarringar och fornåkrar.

.................................................................

Roasjö hiking trails

4 short hiking trails

The best option for parking is behind the community centre (bygdegård) which
is also the starting point for all four hiking trails. The trails consist of roads and
paths. At the parking lot you will find a pin board with a map and information
on how the trails are marked. In the area of Roasjö there are many ancient
monuments such as four cairns from the Bronze Age, several stone circles
and ancient fields.

ROASJÖ VANDRINGSLEDER
• Roasjö hiking trails
Gul led / Yellow Path
Blå led / Blue Path
Grön led / Green Path
Röd led / Red Path

5 km
5 km
10 km
5/10 km
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INFORMATION

..................................

Ansvarig för leden

Responsible for the trail

Roasjö Byalag

Village community Roasjö Byalag

Kommunikationsmedel

Public transportation

Till Roasjö går inga ordinarie bussförbindelser men du kan beställa Närtrafik
på telefon: 0046 771-919 090

Besides the regular public transportation
busses to Roasjö it is also possible to order
a bus from “Närtrafik” by phone
0046 771-919 090

läs mer på www.svenljungatranemo.se
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•

HIKING

PILGRIMSLEDEN, Kindaholm - ca 46 km
Vandra mellan Kindaholms fyra kyrkor och upplev kulturarv och historiska förläggargårdar längs vägen. Leden är en pilgrimsled som förbinder de fyra kyrkorna i Kindaholms
församling: Håcksvik, Kalv, Mårdaklev och Östra Frölunda. Möjlighet finns till övernattning längs leden.

......................................................

Pilgrim trail,

Kindaholm - ca 46 km

Hike between the four churches of Kindaholm parish
and experience cultural heritage and historic
cottage industry farms along the way. The
trail is a pilgrim trail connecting the four
churches of Kindaholm parish: Håcksvik,
Kalv, Mårdaklev and Östra Frölunda.
Accommodations can be found
along the trail.
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..................................................................................

Fakta

Facts

Leden går för det mesta på enskilda vägar, bitvis på
skogsstig, åkervägar och allmän landsväg.

The trail mostly follows private roads, forest trails, country
roads and public roads.

Är uppmärkt med trästolpar med röd vägvisare.

It is marked with wooden poles and red coloured signs.

Du kan ansluta till leden var du vill. I vissa fall kan
det fungera att gå en sträcka och ta bussen tillbaka.

You can start wherever you would like and some parts are
possible to hike one way and take the bus back to your
starting point.

PILGRIMSLEDEN • start & mål, sträckbeskrivningar
Mårdaklev-Kalv, ca 6 km
Sträckan Mårdaklev-Kalv följer i huvudsak den gamla landsvägen, delvis genom ödelagda gårdar.
Vill du svalka dig finns en badplats bredvid Kalvs kyrka och Kalvs familjecamping,
www.kalvscamping.se.

Kalv-Håcksvik, ca 17 km
Från Kalv går du genom bokskog, jordbruksbygd och granskog och kommer fram till sjön Fegen
vid Gammalsjö säteri med Kummeludden, ett järnåldersgravfält. Gå gärna hit och känn historiens
vingslag och njut av den vackra platsen!
Du kan också göra en avstickare till den gamla tullkvarnen vid Gammalsjö eller ta en alternativ
sträckning via Bondemilens vandringsled till Påarps gård, www.paarpsgard.se med mat och logi.
Därefter fortsätter du genom öppna landskap vid Tussered och Moga och kommer till slut fram till
Håcksvik. Där hittar du också Klockaregården, www.hacksvik.se med sina bonadsmålningar från
1840-talet.

Håcksvik– Östra Frölunda, ca 12 km
Från Håcksviks kyrka viker du av från landsvägen över Ararp, Bäckagärde och Boderås, och passerar Gravsjön innan du når Lerbäcksbo gamla förläggaregård, där det finns möjlighet till övernattning, www.lerbacksbyn.se. Väl framme vid stenbron över Ätran, kan du ta dig upp till Ö. Frölunda
kyrka.

Östra Frölunda-Mårdaklev, ca 11km
Söderut från Ö. Frölunda kyrka passerar du Mölneby gård, där Kindahus gamla fäste är beläget
vid Lillåns utlopp i Ätran. Du följer sedan Ätran på avstånd, passerar Anfastorp där du kan stanna
över natt, genom stor granskog över Grenhult till Mårdaklevs kyrka.
Någon km från kyrkan finner du Klevs gästgiveri, www.klevsgastgiveri.n.nu.

INFORMATION

.......................................

Ansvariga för leden

Responsible for the trail

Kindaholms församling.

Parish Kindaholms församling.

Kommunikationsmedel

Public transportation

Västtrafiks busslinjer 161 och 162 trafikerar
området med dagliga turer till och från
Svenljunga.

Buslines 161 and 162 travel to and from
Svenljunga.
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PILGRIM TRAIL • start & finish, stages of the trail
Mårdaklev-Kalv, ca 6 km
Between Mårdaklev and Kalv you will mostly walk on the old country road and sometimes through
desolate farms. If you feel like cooling off there is a bathing area next to Kalvs church and Kalvs
camping, www.kalvscamping.se.

Kalv-Håcksvik, ca 17 km
From Kalv you will walk through beech forest, farmland and spruce forest and will eventually arrive at
lake Fegen by the manor Gammalsjö säteri and Kummeludden, a burial ground from the Iron Age.
Here you can feel history whilst enjoy a truly gorgeous place in nature!
For a nice diversion you can also walk to the old duty mill by Gammalsjö or follow the hiking trail
Bondemilen to Påarps gård, www.paarpsgard.se for food and accomodation. Thereafter you continue
through the open landscape by Tussered and Moga and will eventually arrive in Håcksvik. Here the
old Sextons farm is now a museum with tapestry paintings from the 1840s, www.hacksvik.se.

Håcksvik– Östra Frölunda, ca 12 km
From Håcksviks church you will turn onto the road leading to Ararp, Bäckagärde and Boderås.
On the way you will pass lake Gravsjön before reaching the förläggaregård Lerbäcksbo, part of the
cottage industry once producing cloth all over the county. Here it is possible to rent a cottage,
www.lerbacksbyn.se. Once you reach the stonebridge over the river Ätran you can walk into
Östra Frölunda and see the church.

Östra Frölunda-Mårdaklev, ca 11km
Southwards from Östra Frölunda church you will pass by Mölneby farm, where the old stronghold
Kindahus is situated, right where the river Lillån flows into the river Ätran. At a distance you will be
following the river Ätran, passing by Anfastorp where you can choose to stay the night, and then continuing through spruce forest through the village Grenhult until you finally reach Mårdaklev church.
Just about another kilometre away you will find the Inn Klevs Gästgiveri,
www.klevsgastgiveri.n.nu.

.............................................................................

TIPS PÅ ÖVRIGA VANDRINGSLEDER
Örsås kulturstig - www.orsas.se
Upplev en historisk vandring på 2 km.
Bondemilen - www.paarpsgard.se
Led som går genom naturskön miljö vid Påarps Gård i södra delen av kommunen.

Other recommended hiking trails
Örsås cultural trail - www.orsas.se Experience a historic hike on 2 km.
Bondemilen/Farmers mile - www.paarpsgard.se A scenic hiking trail through the area around
restaurant and accommodation Påarps Gård in the southern region of the municipality.
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•

CANOEING

HÅCKSVIK till KALV - endagstur, 5-6 timmar
Starta i Håcksvik och paddla söderut i Stångån. Ni paddlar i omväxlade i jordbruksoch skogslandskap. Ni gör ett mindre lyft vid lågvatten i Mölleberg, ofta kan ni låta
kanoten ligga kvar och dra den försiktigt. Vid bron i Klägghult finns möjligheten till
upptag om ni önskar göra en kortare paddling cirka 2-3 timmar.
Önskar ni längre tur fortsätter ni paddla söder ut och följer Stångån tills ni når Kalvsjön.

....................................................

Håcksvik to Kalv

one day tour, 5-6 hour

Starting in Håcksvik you will canoe southwards
on the stream Stångån through varied farm- and
woodlands. The shallow water by Mölleberg
often allows you to get out and drag the
canoe carefully or carry it. By the bridge
in Klägghult you can get the canoe out of
water if you would like to opt for a
shorter experience (ca 2-3 h).
If you wish to continue canoeing,
just keep following the river
Stångån southwards until
reaching the lake Kalvsjön.
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SJÖARNA RUNT tur med övernattning, 4 timmar dagsetapper
Starta i Kalv och paddla söderut i Kalvsjön. Paddla mot Götshult där ni har ett lyft på
cirka 200-300 m till Svansjön. Paddla genom Svansjön tills ni når Fegen. Möjlighet till
övernattning i vindskydd på rastplatserna Backa Nedre/Övre eller på vandrarhemmet,
Backa Loge, www.backaloge.se.
Dag två paddlar ni norrut i Fegen till Spångån som ni paddlar tills den når Stångån och
sedan tillbaka till Kalv. Kort lyft (20 m) under sträckan vid Gammalsjö.

.....................................................................

Around the lakes overnight

tour, 4 hour sections

Starting in Kalv you will paddle southwards on the lake Kalvsjön. Paddle towards Götshult
where a portage of ca 200-300 m leads to lake Svansjö. Canoe through lake Svansjö
until reaching lake Fegen. Overnight stays are possible under the windbreaks at the resting
areas Backa Nedre and Backa Övre or at the hostel Backa Loge, www.backaloge.se.
The second day you will paddle northwards on lake Fegen and into the river Spångån on
which you will stay until reaching Stångån and then paddle back to Kalv. A short portage
of 20 m by lake Gammalsjö.

			
			

TIP More suggestions and recommendations of water trails for canoeing
please contact your canoe rental.

paddla - canoeing
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LÄGERPLATSER • camping sites
Lägerkuponger
Lägerkuponger ska förköpas och krävs för att övernatta på iordningställda
lägerplatser.
60:-/natt/vuxen
25:-/natt/barn under 12 år
Information om återförsäljare av lägerkuponger kontakta Turistbyrån i
Svenljunga. Saknas giltig lägerkupong, tillkommer, vid kontroll, administrativa
avgifter. Tillsynsmannen kan även avhysa gäst som saknar giltig kupong.

Camp tickets
Camp tickets bought in advance are required for overnight stays at the
camping sites.
60:-/night/grownup
25:-/night/child up to 12 years
For information about sellers of camptickets please contact Touristinformation
in Svenljunga. Lack of valid camping ticket warrants additional administrative
fees and the area supervisor can evict the camping guests lacking a valid
ticket.

..................................................................................

KANOTUTHYRARE / canoe rentals
Haganäs Kanotuthyrning, Hillared
0046 70-572 10 48

Backa Loge, Kalv/Backa Övre
0046 70-270 62 60

Siggesbergs loppis, Håcksvik
0046 70-542 25 42

facebook.se/haganasfiskecamp

www.backaloge.se

www.hacksvik.se

Påarps gård, Håcksvik
0046 325-530 11

Kalvs familjecamping, Kalv
0046 325-512 58

T Gustafssons Kanotcentral
0046 70-545 10 83

www.paarpsgard.se

www.kalvscamping.se

www.kanotikalv4u.se
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Teckenförklaring till karta
kanotleder / canoe trails
lägerplatser / camping sites
dricksvatten / drinking water
Fegens naturvårdsområde /
Nature reserve Fegen

Observe that the only place
where camping is permitted
within the nature reserve
Fegen are these official camp
sites.

512 80 Svenljunga • 0046 325-180 00 • kansliet@svenljunga.se

