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Information
Län: Västra Götaland
Kommun: Tidaholm
Kategorier: Vandringsleder
Position: 58.1939,13.8372

Kontaktuppgifter
Facebook:
http://www.skaraborgsleder.se/vandring/se_vandring_tidaholm_o
degardsstigen.html

Beskrivning
Den 2,9 km långa rundleden är markerad med röda stolpar och
pilar. Landskapet är relativt lättvandrat med ett par kortare
stigningar. Bordsgrupper har markerats i kartan. Det finns även
ett flertal sittbänkar längs leden. Leden bjuder besökaren på en
mycket variationsrik upplevelse. Om du utgår från parkeringen vi
markerat i kartan kommer du först till Gestilrenmonumentet.
Sommaren 1210 stod här ett mycket blodigt slag mellan västgötar
och en dansk elitarmé på runt 18 000 man. Lite längre fram går
leden genom naturreservatet Ekedalen med sin vackra bokskog
och i ledens södra del kan du se många spår från en gammal
kalkbruksindustri med anor från 1100-talet. Slutligen passerar du
Granne Påle som är en vägvisare från 1600-talet. Det finns en
folder som heter ´Välkommen till Ödegårdsstigen´ som kan
hämtas på Tidaholms turistbyrå, tel 0502-60 62 08.

Vägbeskrivning
Som framgår av kartan ovan kan du komma in från många håll.
Om du t ex utgår från Tidaholm viker du av från Norra Ringvägen
och åker mot Skövde, korsar sedan väg 26 och fortsätter mot
Ekedalen. I Ekedalen kör du rakt fram och passerar
naturreservatet. I vägskälet vid Granne Påle viker du slutligen åt
höger (norrut) mot Dala. Vi rekommenderar att du parkerar vid
Gestilrenmonumentet. Det går även att ta sig till Ekedalen med
buss. Linje 303 trafikerar sträckan Tidaholm-Skövde. Hållplats
´Ekedalen, Tidaholm´ är markerad i kartan. För trafikupplysning v
g kontakta Västtrafik, tel 0771 - 41 43 00, eller besök hemsidan
www.vasttrafik.se. Från hållplatsen följer du asfaltvägen västerut
mot Åsle i ca 300 m och träffar slutligen på leden vid rastplatsen i
naturreservatet.
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