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UPPLEV

HERRLJUNGABYGDEN

HERRLJUNGA KOMMUN

Vandra och cykla i en
fantastisk miljö
I Herrljunga är det lätt att vara aktiv. Det finns gott om vandringsleder och cykelvänliga vägar i Herrljungabygden, mer än 13 mil vandringsleder och spår. De sträcker sig
igenom varierande natur och tar dig med på nya upplevelser i fantastiska kulturlandskap som formats av människor och djur från istid fram till idag.
En av våra vandringleder är Elisabeth Hesselblads-leden, en pilgrimsled uppkallad
efter helgonförklarade Elisabeth Hesselblad som föddes i Fåglavik den 4 juni 1870.
Sju sjöars led går i fina omgivningar i gamla kronoparksområdet Edsweden. Leden
passerar sju sjöar och följer gamla vägar och stigar i mestadels skog. Utmed leden
Fjällastigen passerar du likaså flera små sjöar, kulturspår i form av torplämningar,
ruiner av Tyrestorps kvarnar, och inte minst bokskogen och naturreservatet Hult.
Sandskenleden tar dig fram längs med härliga grusvägar och äldre stigar runt sjön
Sandsken och samtidigt genom naturreservatet Stora Mollungen, en bokskog rik på
upptäckter och i sig ett populärt vandringsområde. Sandskenleden går bra att både
vandra och cykla, och sjön bjuder på fina badmöjligheter.

GoZee-appen gör broschyren levande
Utforska broschyren med GoZee-appen på en smartphone eller surfplatta och hitta 360° panorama,
fotogallerier, cinemagrafier och direktåtkomst till webben via augmented reality.

GoZee: hur du kommer igång på 30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till
din smartphone eller surfplatta.

360º panorama

Fotogalleri

2. Öppna appen och använd den på sidorna
med GoZee-ikonen.

Cinemagrafi

Webb-ikon

Härliga bad
I kommunen finns det trevliga badplatser vid våra sjöar; Norra sämbadet, Ollestads
friluftsbad och Sandsken. Sjöarna ligger naturskönt och är perfekta platser för hela
familjen, för både badliv och möjlighet till avkoppling.

Fint fiske i sjöar och
vattendrag
Det finns också fina fiskemöjligheter i Herrljungabygden, i sjöar som Norra Sämsjön,
Sandsken eller i ån Nossan. Efter att du skaffat dig ett fiskekort är det fritt fram att
försöka fånga storfångsten. Det finns gott om gädda, abborre samt olika vitfiskar.

Upplev våra vackra bokskogar
Bokskogarna är ett populärt utflyktsmål för hela familjen. Du kan vandra, gå på naturexpeditioner eller ha picknick i det gröna. Stora Mollungens bokskog och Molla bokskog hyser ett par
av de största bokskogsbestånden i Västergötland. De äldsta bokarna i området är 700 år!

Spännande shoppingbygd
och god mat
Herrljungabygden har ett attraktivt shoppingutbud, i tätorterna och på landsbygden.
Upptäck ett rikt utbud av gårdsbutiker som säljer lokalproducerade produkter, allt
från äppelmust, ostar, korvar, ägg, praliner, sylt och saft, bakverk, till kött, potatis, och
hemlagade delikatesser av olika slag. I hela vår fina landsbygdskommun finns nya
upptäckter att göra. Handla det senaste inom inredning, färg och design. Botanisera i
färgsprakande plantskolor, ta del av och köp spännande konst eller släntra in på kafé
eller restaurang för en fika eller en bit mat.

Trevliga boenden för dig som
vill stanna lite längre
För dig som vill upptäcka allt vad Herrljungabygden erbjuder finns det många trevliga
övernattningsalternativ, allt från hotell till mysiga stugor och camping. Sov gott och
fortsätt sedan din utflykt. Välkommen!

Optimal komfort med minsta möjliga miljöpåverkan

I Herrljunga är kultur och natur nära
Herrljungabygden är natur & kultur. Upplevelserikt på våra hembygdsgårdar. Stanna till vid mångtusenåriga fornlämningar. Besök
medeltida kyrkor med sina rika berättelser. Upplev den skapande konsten i konstateljéer och vid olika konstevent under året.
Av de många kyrkorna är flertalet byggda under medeltiden. Eriksbergs gamla kyrka är rikskänd, likaså Jällby kyrka som är en
träkyrka med medeltida anor. Många av kyrkorna har följt bygden i snart tusen år, ett hissnande kulturarv. Herrljungabygden är
också rik på fornlämningar och på Nycklabacken finns ett av Västergötlands största järnåldersgravfält med närmare 200 fornlämningar. I Norra Säm kan man uppleva den välbevarade Skogsbo Hällkista som man också kan gå ned i!
Runt om i bygden finns våra fantastiska hembygdsgårdar & hembygdsstugor. Likaså finns här möjligheter till en stunds avkoppling
och att lära sig mer om kulturarv och historia, som levandegörs av hembygdsföreningarna.
Visste du att Sveriges helgon Elisabeth Hesselblad kommer från Herrljungabygden? Den 5 juni 2016 samlades tiotusentals personer
vid Vatikanen i Rom då hon helgonförklaras av påve Franciscus. Det var första gången på över 600 år som Sverige fått ett nytt helgon. I Fåglavik kan du besöka Elisabeth Hesselblads födelsehus som idag kallas Dockhuset och som under många år var ett konstnärshem.

DIN LOKALA
IT-LEVERANTÖR
Att man har fördel på hemmaplan vet de
flesta som är intresserade av fotboll. Vi på
JRA vet att detta gäller på fler ställen än en
fotbollsplan. Vi har handlat på hemmaplan
sedan 1992 och blir starkare för varje år. Vi
spelar även på bortaplan, men det är på
hemmaplan vi trivs bäst.
JRA Data-Center AB
0513-255 60
www.jra.se

Välkommen till Herrljunga!
Herrljunga har ett bra läge, nära från städerna Borås, Alingsås, Ulricehamn, Falköping och Skövde. 2,5 timmar från Stockholm och
en timma till Göteborg och Jönköping. Det är enkelt att resa till och från Herrljunga, antingen med tåg eller bil. Vid järnvägsstation
och bensinstation hittar du InfoPoints, och turistinformation såväl i tätort som landsbygd. Kika på www.vastsverige.com/herrljunga och
du har också nära till turistinformation i din hand, via telefonen. Välkommen!

HERRLJUNGA KOMMUN
Telefon: 0513-170 00

524 23 Herrljunga

herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se

Besöksadress: Torget 1 i Herrljunga

www.herrljunga.se
www.vastsverige.com/herrljunga
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