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Information
Län: Västra Götaland
Kommun: Skara
Kategorier: Vandringsleder
Position: 58.3239,13.5925

Beskrivning
Bolums lider - Heljesgården     (Rev 2012-06-09)
Bolums lider är en vacker blomsteräng med en fin torrängsflora.
Bolumsleden tar dig runt ängen och till ett par fina utsikter på
åsen där du bl a kan se Kinnekulle i norr. En avstickare tar dig
upp till Heljesgården. Gården flyttades hit från Bolums by i
samband med laga stiftet på 1700-talet. Läs mer om
naturreservatet Bolums lider respektive Heljesgården. Besök
även www.hornborga.com för aktuell information.

Leden: Bolumsleden är en 3,8 km lång rundled. Västra halvan
kring Kärragården är flack. Österut mot Heljesgården går leden
upp på en ås med fina vyer. Avstickaren till Heljesgården är ca
600 m lång (enkel väg). Bolumsleden och avstickaren följer
naturstigar som är markerade med blått. Svårighetsgraden
hamnar strax över medel pga det kuperade landskapet. En
bordsgrupp och ett par sittbänkar har markerats i kartan. Vid
naturum Hornborgasjön finns bl a café, WC och utsiktstorn.

Vägbeskrivning
Vägbekrivning: Följ väg 184 mellan Skara och Falköping och
sväng av mot Broddetorp. Fortsätt sedan mot Hornborgasjön.
Alternativt svänger du av väg 49 i Varnhem och åker mot
Broddetorp och sedan mot Hornborgasjön. Två parkeringar visas
i kartan ovan. Lämpligaste valet beror på vad du planerar att
göra. Ska du till Heljesgården som ligger på en hög ås är det
lämpligt att lämpligt att parkera där. Vill du besöka naturum
Hornborgasjön är parkeringen vid Kärragården ett bra val.
Föredrar du att åka buss går du av vid hållplats ´Bolum skolan´.
Följ sedan asfaltvägen norrut ca 300 m och gå in mot
Heljesgården. Obs att buss 313 är en skolbuss. Trafikupplysning:
tel 0771-41 43 00, www.vasttrafik.se.
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