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Cykelled Tidaholm runtSnabbfakta
Längd 
ca 71 km

Tidsåtgång 
ca 5-6 timmar 

Svårighetsgrad 
Medel

Terräng 
Asfalt, grus och cykelbana i stadsmiljö, kuperad 
med en del långa uppförslut

Markering
Cykelleden är inte skyltad eller markerad.

Startpunkt
Vulcanön i centrala Tidaholm är en bra start-
punkt då det är en viktig del i Tidaholms historia. 
En större parkering finns i anslutning till biblio-
teket på Södra Kungsvägen. 

Hitta hit
Tidaholm ligger i Västsverige nära Vättern, cirka 
160 km från Göteborg. Väljer du att åka tåg åker 
du till Falköping eller Skövde och sedan buss 
därifrån till Tidaholm. Åker du bil ligger Tida-
holm 58 km från Jönköping.

I Tidaholms kommun finns många mindre vägar som lämpar sig för cykling. 
Längs cykelleden Tidaholm runt får du uppleva slättlandskap med milsvid ut-
sikt, bokskog med all dess mystik, underbart odlingslandskap i skiftande färger 
och Hökensås naturvårdsområde med dess mäktiga barrskog och tätt liggande 
sjöar. Landskapet är mycket omväxlande.

Sevärdheter utmed cykelleden
   1. Hömbs by består av ett tiotal små boningshus regelbundet placerade längs en bygata som 
avslutas med Hömbs kyrka och den charmiga Luffarstugan. 
    2. Kavlås slott utvecklades under 1700-talet till ett av länets främsta gods.
    3. Kungslena ligger i en gammal bygd. Här finns bl a tre gånggrifter, flera järnåldersgravar och 
fornåkrar.
    - Kungslena kyrka uppfördes på 1200-talet. Kyrkan har vackra kyrkomålningar utförda 1749 av 
Johan Risberg. Från äldsta kyrkan finns bl a en dopfunt av sandsten från 1100-talet kvar.
    - Kungslena Kungsgård har i 185 år tjänat som översteboställe för Kungliga Skaraborgs Re-
gemente. Gården är idag privatägd. 
    4. Gestilren är den plats där, enligt flera historiker, ett avgörande slag för Sveriges framtid ägde 
rum år 1210. Sjuhundra år efter slaget reste man denna sten som minne.
   5. Granne Påle är en märklig vägvisare i trä från 1700-talet. Det ursprungliga vägmärket lär ha 
satts upp under drottning Kristinas tid. 
    6. Bokskogen i Ekedalen är planterad på senare delen av 1870-talet. Reservatet är fridlyst och 
är ca 3,5 hektar. 
    7. Gravfältet i Dimbo är Västergötlands största järnåldersgravfält där det finns drygt 300 gravar 
från yngre järnåldern. 
    8. Suntaks gamla kyrka är en sällsynt bevarad enhet av romansk arkitektur och härstammar 
från senare hälften av 1100-talet. På väggarna finns rester av senmedeltida kalkmålningar av 
Amund. I kyrkan har en märklig biskopsbänk troligen från sen medeltid hittats. Suntaksstolen med 
sitt skulpterade drakhuvud förvaras numer på Västergötlands museum.
   9. Storegården tillhör den götiska gårdstypen. Mangårdsbyggnaden uppfördes ursprungligen för 
två familjer år 1817, enligt muntlig tradition, men är troligen betydligt äldre. 
    10. Valstads Café här kan man fika med sin egna medtagna fikakorg.
    11. Otterstorpasjön är väl värd en liten avstickare en varm sommardag med brygga och fin 
grästäckt strand.
   12. Grimmestorps herrgård har anor från tidig medeltid och efter en brokig historia har herrgår-
den renoverats. 
    13. First Camp Hökensås ligger vackert beläget vid Hökensås naturreservat i en säregen na-
turtyp med gles tallskog och mängder av tjärnar och sjöar. Campingen har öppet året runt och här 
finns bl a restaurang, närlivs och minigolf.
   14. Hökensås sportfiske erbjuder flugfiske, spinnfiske, mete och på vintern pimpelfiske. 
Hökensås, ett 5 153 hektar stort naturvårdsområde, är starkt kuperat med ett femtiotal sjöar och 
tjärnar i sänkorna, som bildades inder istiden. De flesta av sjöarna erbjuder fiske i alla former. 
Möjlighet finns även att hyra en sjö. 
   15. Lilla Havssjön är tidaholmarnas eget badparadis med brygga, hopptorn, sand- och grästäckt 
strand. På badplatsen finns även grillplats samt omklädningshytter och torrdass.




