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Information
Län: Västra Götaland
Kommun: Falköping
Kategorier: Vandringsleder
Position: 58.2941,13.5512
Beskrivning
Välkommen på en lättsam vandring
till Almeö. De stora öppna maderna
sköts med bete och slåtter, vilket ger
landskapet en speciell karaktär som
är gynnsam för bl a tofsvipor, rödbenor,
brushanar och vadarfåglar.
Panoramavyn från fågeltornet på
Almeö är riktigt fin.
Vägbeskrivning: Följ väg 184 mellan Skara
och Falköping och vik av mot Hornborgasjön.
Följ sedan skyltningen mot Almeö.
Alternativt svänger du av 0,8 km söder om
Broddetorp och följer skyltningen mot
Almeö. Åker du buss 313 (Varnhem-Falköping) går du av vid hållplats ”Hornborga”.
Följ vägen 200 m norrut till vägskälet och
fortsätt mot Almeö. Promenaden till leden
är ca 2,4 km enkel väg (4,8 km retur). Obs
att buss 313 är en skolbuss. Trafikupplysning:
Tel 0771-41 43 00, www.vasttrafik.se.
Leden: Vandringen från parkeringen till
fågeltornet är 2,4 km lång (4,8 km retur) och
följer en blåmarkerad led genom ett flackt
och lättvandrat landskap. Du följer dels en
bilfri grusväg och dels en naturstig. Obs att
leden går genom ett fågelskyddsområde med
tillträdesförbud 20/3-15/7. Du får dock gå till
Almeö hela året om du håller dig till leden.
Tips: Passa på att besöka Löfwings Ateljé.
Där finns bl a restaurang, café och galleri
med målningar av Göran Löfwing. Aktuella
öppettider m m finns på www.lofwings.se.
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