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Torpsten
Torpsten med fornborg nås
via en promenadstig från
leden. Vidsträckt utsikt.

Lockmora
Friluftsgård. Möjlighet att grilla
och hämta dricksvatten.

i Skillinge
Skillingsnäs

Kungsör

Torpunga/Uvberget
Torpunga gård ligger strax
söder om leden och består av
flera hus som bildar en by.

Slottsberget/Björshägran
Skogslandskap med berghällar
och våtmarker.
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Torpa
I Torpa kyrka, ca 6,5 km mot
öster, finns flera medeltida
träskulpturer. Bymiljö.
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Skillinge
I Skillinge, efter ca 3,5 km
mot öster, finns fina hagar
och ett bad med sandstrand.
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Kungsudden
Cykelledens slutmål och start.
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Några etappmål:

Kungsör, tätorten
Här går leden nära gästhamn och järnvägsstation.
I stationshuset finns Kungsörs
Turistinformation.
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Kungsörs Natur& kulturcykelled
öster

Slottsberget/Björshägran
i

Hurtigtorp

Björshägran

Nytorp

Foto: Christina Schyberg, Theres Andersson
Börje Wennerström och Annette Vollrathson
Guiden är producerad av
Kungsörs kommun 2009
Karta & grafisk form: ARV

Kungsörs
Natur- & kulturcykelled
öster
GUIDE

I “Guide till naturen i Kungsörs
kommun” beskrivs ett femtiotal av
de mest intressanta områdena i
Kungsör med text och bild.
Boken, som givits ut av
Kungsörs kommun, finns att köpa
på bl.a. biblioteket och Kungsörs
Turistinformation.

Från byn vid Torpa kyrka går
färden vidare via Öster Säby, över
väg E20, mot Torpunga. Gården,
som ligger strax söder om leden,
har vidsträckta betesmarker och
gamla anor.

Utsikt från Torpsten

Vid Torpsten tar du med fördel
en paus från cyklandet och följer till fots den stig som leder till den gamla fornborgen. Från den slipade berghällens
topp vid borgen är det fin utsikt över Torpaslätten.
Strax efter Sköldby viker leden av mot sydväst, förbi
Lådeby gård och vidare mot Herrdal. När du sedan fort-

Foto: Theres Andersson

Stengärdets klapperstenfält

Mat och boende
Inom Kungsörs kommun
finns möjlighet till övernattning i form av t.ex. camping,
bed and breakfast och Bo på
lantgård. Om du är intresserad
Björshägrans myrmarker
av detta ta då kontakt med
turistinformationen eller gå in på kommunens hemsida,
www.kungsor.se, för att få veta mer. Här finns också information om mat- och kaffeserveringar i Kungsör.

Foto: Christina Schyberg

Fårhage i Torpa

Foto: Christina Schyberg

trivseln och håller kulturlandskapet öppet och levande.

Foto: Christina Schyberg

Foto: A Vollrathson

Skillingebadet

Vid Himmelsberga by och Torpa kyrka

Information om cykelleden
Start och mål för leden är Kungs- S:t David i Torpa kyrka
udden, som är en historiskt intressant plats. Här finns
hembygdsgård med museum, sommarcafé och fågeltorn med vidsträckt utsikt över Mälaren och restaurerade strandängar.

Foto: Knölvial, Börje Wennerström

Leden, som efter Skillinge går längs järnvägen
ett stycke, fortsätter österut mot Torpa. Från
cykelsadeln får du uppleva bördiga åkrar och
charmig bebyggelse i Himmelsberga by vid
den kulturhistoriskt intressanta kyrkan från
1100-talet. Betande får och hästar bidrar till

Foto: Christina Schyberg

Foto: A Vollrathson

Allmänt
Cykelleden öster startar vid Kungsudden. Den 33 km
långa leden går på både grus- och asfaltvägar och tar
ca 3 timmar att cykla. Leden är märkt med en skylt vid
varje vägskäl. Vid flera ställen efter vägen finns informationstavlor med texter om bygdens natur och kultur.
Boken ”Guide till naturen i Kungsörs kommun”
samt en utförlig karta kan vara bra att ha för utflykter
utanför den markerade cykelleden.

sätter färden i det småbrutna landskapet kommer du att
mötas av magrare åkrar och vidare skogar. Här, i Kungsörs
södra skogslandskap, går vägen mellan Slottsbergets tallskogsklädda hällmarker och Björshägrans myrmarker. När
leden vänder norrut igen går den en kort bit längs väg 56,
nära Stengärdets naturreservat med klapperstensfält och klara källor i urskogsmiljö.
Den sista delen av vägen följer Köpingsåsen som har fina bärmarker och strövvänlig
skog. Den sällsynta backsvalan trivs vid
åsen där den häckar i grustagens sandiga
branter.

Den första biten av leden tar dig genom de sjönära delarna av Kungsörs tätort med rika möjligheter till vackra
utblickar över Mälarens inre del. Passa på att göra en avstickare till Ekuddens camping eller badet vid Skillingeudd
för ett svalkande dopp innan cykelturen går vidare.

Foto: A Vollrathson

Välkommen till
Kungsörs cykelled

Innan du är tillbaka i
samhället igen kan du
vila benen en stund
vid Lockmora friluftsgård. Här finns möjlighet att grilla och fylla
på vattenförrådet.

Skyltning
Leden är markerad med blåvita skyltar.
Cykelleden går bitvis på särskild cykelväg
men för det mesta på allmän väg.
Cykeluthyrning
Ekuddens camping hyr ut cyklar, säkrast
är att boka i förväg.
Telefon till campingen: 0227-102 38 eller
070-342 41 58.

Kommunikationer
Kungsörs järnvägsstation och gästhamn ligger på gångavstånd från Ekuddens camping där cyklar kan hyras.
Parkering finns bl.a. vid Kungsudden, järnvägsstationen
och Ekuddens camping.
Turistinformation
Kungsörs Turistinformation finns i järnvägsstationen,
tel 0227-600 101, mailadress: turistbyran@kungsor.se.

Statliga bidrag till lokala och kommunala
naturvårdsprojekt är medfinansiär
för genomförandet av detta projekt.

