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Norra Lundby runt, 23 km
Vallevägen 1, 40 km
Vallevägen 2, 30 km
Vallevägen 3, 24 km

Insikt - Utsikt
Café
Rastplats
Toalett

Flämsjön runt, 20 km

Cykelvägar
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Flämsjön runt, ca 20 km – svart
Flämslätt – Öglunda – Eggby – Istrum –
Flämslätt
Norra Lundby runt, 23 km – ljusblå
Varnhem - Axvall - Norra Lundby – Varnhem
Vallevägen 1, 40 km – röd
Varnhem - Eggby - Lerdala - Timmersdala Öglunda – Varnhem
Vallevägen 2, 30 km – grön
Varnhem - Eggby - Lerdala - Öglunda –
Varnhem
Vallevägen 3, 24 km – mörkblå
Varnhem - Eggby - Åbodvägen - Öglunda Varnhem

Många naturreservat på liten yta

Foto: Martin Stenberg

Förslag på cykelturer

Valleområdet med sin unika natur och miljö ligger vid Billingens västra sluttning.
På en liten yta, ca 1100 ha, finns flera naturreservat med olika flora och fauna.
Gammalt kulturlandskap med hagar,
odlingsrösen och stengärdsgårdar,
lundar med ädellövskog, kalkkärr
med orkidéer, prunkande
blomsterängar och rofyllda fiskerika
sjöar... Valle bjuder på storslagen
natur, i ett fantastiskt varierat
och artrikt landskap. Drygt 6 mil
markerade vandringsleder finns
och informationstavlor berättar om
bygdens geologi och historia.

Konstiga cyklar

Konstnärliga cyklar och ”Land Art” på Vallevägen
Vi är stolta över att kunna bjuda in till en upplevelse där vi erbjuder
landskapet som en stor målarduk.
Idén som anses innovativ, är att via cykel få uppleva områdets unika
natur. 17 unika cyklar är konstnärligt utsmyckade och finns för uthyrning.
Du kan naturligtvis använda din egen cykel.
Med hjälp av kartan med förslag på olika cykelturer, kan du hitta 20
järnramar som finns nära hus, trädgårdar eller någonstans i den fria
naturen.

Några av naturreservaten:

Eahagen - Öglunda äng
Jättadalen - Öglunda grotta
Höjentorp – Drottningkullen
Torp
Ökull – Borregården
Lycke – Lilla Höjen
Bockasekedeåsen – Björnabacken
Högsböla ängar

Cyklarna är målade av konstnärerna Gunilla Råberg, Martin D
Stenberg, Anja Larsson, Johan Ljungné, Ulla Taflin, Claes Magnusson.
Konstliga cyklar har genomförts som ett leader – projekt.
Cykeluthyrning: Klostergården vandrarhem, Varnhem (0708-319234)
Flämslätt Stifts – och kursgård, Lerdala (0511-30440)
Vallevägen – världens vackraste väg www.vallevagen.se

Vackra Valle vid Billingen

Det märkligt kuperade landskapet i
Vallebygden är inlandsisens verk. När isen
smälte, för ca 10 000 år sedan, satte
naturkrafterna igång. Stora älvar med
isberg, grus och sand forsade fram och
lämnade efter sig grus- och moränkullar,
mjuka åsar och vattenfyllda sänkor.
Vallebygden formades till ett ovanligt
kamelandskap (uttalas kejm-), något
liknande är svårt att hitta i Sverige.

Silverfallet

Ett imponerande
vattenfall bildas där
Karlsforsbäcken
faller ca 50 m och
kastar sig från
avsats till avsats på
kalksten, alunskiffer
och sandsten.

Foto: Jonas Jonsson

Utsikt - Insikt

Möten vid inramningar i naturen Vallevägen
När du cyklar eller färdas på annat sätt längs
Valleleden kan du stanna till och söka upp
några av det tjugotalet platser som bjuder på
en form av Land Art med både natur- och
konstupplevelser. Du kommer då att finna
järnramar (cirka 170 cm höga) som står
stadigt förankrade i marken, antingen nära
hus och trädgårdar eller någonstans i den
fria naturen. Varje ram har en ”siktruta”
– några endast mycket små och andra lite
större – och ett textat budskap. Varje ram är
unik och det finns en mening bakom att den
fått sitt budskap och speciella utomhusplats.
Som besökare kan du själv helt fritt tolka
och fundera vad du ser och associerar till.
På kartan finns ramarnas placering angivna med nummer:
1.
Varje dag – Någon dag, Melldala trädgård
2.
Världstid – Kvalitetstid, Billingens golfklubb, Stora Kulhult
3.
Trinity – Kärleken är………., Flämslätt Stifts- och kursgård
4.
Sanssouci – To go beyond, Flämslätt, Hela dig
6.
Dåtid – Nutid, Valle Stugby, Axvall
7.
Inom dig – Öppnar sig, Anja Larsson, Norra Lundby
8.
Två runda går igenom en fyrkant – På eget bevåg, 		
		
Klostergårdens vandrarhem, Varnhem
9.
Rötter – Drömmar, Sjöbacken gård, butik och Bed and
		
Breakfast
10.
Människa – Troll, Bockaskede kvarn, Råberg keramik,
		
Öglunda
11.
Ljuset på kullen – Ursprung, Arvidstorp Skyttlabacken,
		
Café & Handelsbod
12.
Allé utan träd – Framme, Stensgårdens Bed & Breakfast
13.
IRL (in real life) – IYD (in your dreams), Björnasäter Lamm
		
& Smide, Lerdala
14.
Tillvarataget – Förnyelse, Karlsgården, Berg
15.
Schönherr – Bernt Harder Santesson, Silverfallen, Karlsfors
		
gård, uppe i skogen till höger
16.
Mittpunkt – Skärningspunkt, Bergs kyrka, Maria Mörner
		
och Martin Stenberg
17.
Skulptur – Installation, Prästkvarna gårdsbutik, Övertorp
18.
Lyssna till ett råd – Kom till mig, Högsbola ängar, Berg
19.
Blåmesen min vän – jag vet att någon bor där, Ateljé
		
Sandhem, Lerdala
20.
Horisontalt – Vertikalt, Järn och Silversmedjan, Varnhem
21.
Omsluta – Bevara, Stensgården 2, Annas Bed & Breakfast
Utsikt – Insikt är ett konst – och dialogprojekt som initierats och
genomförts våren 2011 av Galleri Klockarbolet, konstnär Martin D.
Stenberg och E. Maria Mörner, i samarbete med Claes Magnusson, Järnoch silversmedjan i Varnhem, samt övriga medlemmar i Vallevägen.
Projektet har delfinansierats av leader Skaraborg.

