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Information
Län: Västra Götaland
Kommun: Tibro
Kategorier: Vandringsleder
Position: 58.4587,14.2525

Kontaktuppgifter
Facebook:
http://www.skaraborgsleder.se/vandring/se_vandring_tibro_prastb
erget.html

Beskrivning
Stigarna håller en bra kvalitet. De är dock omarkerade. Terrängen
på Prästbergets västra sida är mycket lättvandrad, medan den
östra sidan är mer kuperad. Som framgår av kartan finns olika
slingor och några avstickare:

Den norra slingan är ca 850 m lång (hel loop).
Avstickaren till Djupaudden är ca 200 m (enkel väg).
Södra slingan är knappt 900 m lång (hel loop).
Avstickaren från södra slingan till toppen på Rane kulle är ca 450
m (enkel väg).
Vid frågor om lederna kring Prästberget v g kontakta Tibro
kommun, Kultur & fritid, tel 0504 - 180 00.

Naturen: Prästberget är en oerhört vacker plats. Ett besök på
våren (april-maj) när täta mattor av blåsippor, gullvivor och
liljekonvalj står i blom rekommenderas, men platsen är även
mycket besöksvärd övriga delar av året. På berget växer lövskog
med bl a björk, lind, lönn, ask, asp, fågelbär (sötkörsbär) och
hassel. Hasselmus förekommer.

Service och besöksvärt: För många är Prästberget, eller
Prästaberget som man sa förr, förknippat med de härliga,
långgrunda stränderna. Gamla Örlenbadet blev populärt redan
under 1930-talet när en ny form av turism växte fram. Man ser
fortfarande spår av den mindre camping som fanns där. Vid
Gamla Örlenbadet finns WC, omklädningsrum och dusch, samt
även en kiosk med pizzeria (tel 0504 - 220 20). Vid Nya
Örlenbadet ligger Örlenbadets Familjecamping (tel 0504 - 222
55). Campingens toaletter är tillgängliga för allmänheten. Mellan
campingen och Djupaudden passerar stigen ett gruvschakt från
första delen av 1700-talet. Det var titanrik järnmalm som bröts.
Längre söderut ligger Ransbergs kyrka. Den äldsta delen är koret
som byggdes på 1200-talet. Man kan ana att kyrkan
ursprungligen var en s k försvarskyrka. Söder om kyrkan kan man
göra en avstickare till Rane kulle som belönar besökaren med en
fin utsikt över Örlen med omnejd.

Vägbeskrivning
Följ väg 49 och vik av mot campingen/badplatsen. Vid Ransbergs
kyrka korsar du Örlenvägen och fortsätter mot
campingen/badplatsen. Det finns två parkeringar, en vid Gamla
respektive Nya Örlenbadet. Se kartan. Ett alternativ till bil är att ta
buss 400 som trafikerar sträckan mellan Tibro och Karlsborg.
Hållplats finns vid vägskälet strax sydväst om Ransbergs kyrka.
För trafikupplysning v g kontakta Västtrafik, tel 0771 - 41 43 00,
eller besök hemsidan www.vasttrafik.se.
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