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CYKELTUR VÄSTRA GERUM - ENTORP 22 KM

Välkommen på en 26 km lång cykeltur i Skara kommun. Turen tar dig längs en gammal banvall 
till Västra Gerums kyrka. Kyrkan är från 1100-talet och har en vacker spånklädd smal spira. I 
kyrktornet finns en inmurad runsten. Leden passerar även Entorps herrgård och något öster 
om denna finns ett område med flygsanddyner. Leden går i ett relativt öppet och exponerat 
kulturlandskap som bör undvikas blåsiga dagar. Terrängen är i stort sett flack.

Leden startar vid Skara stadshus vid Domkyrkan. Därifrån följer du Marumsgatan och sedan 
Hindsbogatan. Efter idrottsplatsen Skaravallen fortsätter du västerut på cykelvägen under 
väg 184. Den lättrampade leden är oskyltad och följer en blandning av belagda och enklare 
vägar. Vissa delar av de senare kan ha en något sämre kvalitet beroende på årstid och slitage. 
Se detaljerad beskrivning på nästa sida!



www.skara.se www.skara.se

Från Skara centrum bör du välja 
någon av cykelvägarna till cykeltun-
neln under Lidköpingsvägen (väg 
184). Du kan välja Hindsbogatan, 
som leder dig direkt till tunneln, 
men den har en del biltrafik.

Efter tunneln går det en asfalterad 
cykelväg till överfarten strax före 
Ardala. Denna sträcka har en över-
fart bortanför Julalagret,  sidbyte till 
vänster sida om bilvägen.

Du korsar den asfalterade Gröne-
skogsvägen, och kommer till Ardala. 
Passera det f  d stationshuset (nu-
mera bostadshus) på vänster sida, 
och det nya församlingshemmet 
(S:ta Annagården) på höger sida. 
Omedelbart därefter korsar du 
Lidköpingsvägen – ta det försiktigt!

Fortsätt på järnvägsbanken ytterli-
gare några kilometer. Då kommer 
du till Västra Gerum, där du svänger 
höger när cykelvägen slutar i en 
större väg.

Västra Gerums kyrka har medeltida 
ursprung. Tornet, med sin höga 
spånklädda spira, har bevarat med-
eltida karaktär. Omedelbart efter 
kyrkan svänger du höger mot SYN-
NERBY 4. Strax passerar du Västra 
Gerums gamla skola på vänster sida, 

tyvärr ganska förfallen. Den ena 
byggnaden har ursprungligen varit 
flygelbyggnad på Entorp.

Trampa ut över slätten, och sväng 
efter några kilometer höger mot En-
torp 1. Entorps herrgård, som du 
snart passerar, har en huvudbygg-
nad från 1865 och ett magasin från 
1700-talet. Fortsätt längs alléerna, 
och korsa försiktigt den asfalterade 
vägen Ardala - Lidköping. Kör mot 
Gröneskog 1.

När du kommer in i skogen, för-
svinner en liten väg in till vänster. 
Här inne finns några intressanta kul-
lar, i det i övrigt flacka landskapet. 
Det är flygsanddyner, som bildats 
för mycket länge sedan.

När vägen når fram till ett trevägs-
kors, sväng vänster. Följ denna väg 
norrut. Strax efter väg mot Vallen 
1 delar vägen sig – håll vänster. 
Omedelbart därefter passerar du 
på vänster sida Gröneskogs f  d 
skola, byggd 1876. Följ vägen ut ur 
skogen, åt vänster, åt höger, förbi en 
gård och sväng sedan höger på liten 
oskyltad sandig väg mot Smedstorp.
Det kan vara bra att veta att man 
passerar en hästgård där det kan bli 
möte med travhäst med sulky.

LEDBESKRIVNING

Beskrivningen utgår från att du cyklar medsols. Turen är inte skyltad eller 
snitslad. Vägen är asfalterad till Ardala. Grusvägarna kan vara mjuka i tjäl-
lossningstider. Ett par mindre sträckor kan vissa årstider vara så dåliga att du 
måste leda cykeln. Och turen kan vara tuff i blåsigt väder – den leder ut i det 
öppna jordbrukslandskapet i väster.
 

Den första biten av denna väg 
kan vara dålig. Men den blir snart 
bättre. Så småningom passeras 
Skara Reningsverk på vänster sida. 
Du kommer ut ur skogen, och ser 
Skara i fjärran. Sväng höger i en 
fyrvägskorsning där en björkallé 
ansluter från vänster. Efter några 
hundra meter svänger du vänster 
mot Skara. Fortsätt rakt fram, även 
när vägen så småningom svänger 
skarpt åt höger. Då är du tillbaka på 
den cykelväg som leder i tunnel un-
der väg 184, och är tillbaka i Skara.
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