Ekopark Ombergs cykelleder
Observera att lederna delas med gående – visa hänsyn och lämna företräde

Cykelled Norr
Start och mål: Ommaborgen, cyklas motsols. 5,4 km
Leden startar söderut längs Sjövägen. Första kilometern är asfaltsväg där man direkt får upp
värmen då det är ganska kraftigt motlut. Sedan svänger leden vänster upp i skogen på en stig.
Efter ca 300 m korsas Östgötaleden. Man fortsätter upp på berget över ett stormfällt hygge efter
stormen Gudrun. När man nått toppen efter 2,6 km svänger man vänster ut på Vallgatan,
grusväg. Här börjar det luta utför och man hinner återhämta sig lite efter klättringen på vägen
upp. Efter ca 500 m svänger man höger in på en ny böljande stig, detta är ledens mest tekniska
parti. Efter ca 1 km kommer man ut på Vallgatan igen och tar höger. Nu får man en skön
avslutning ner mot Ommaborgen med vacker utsikt över Vättern.

Cykelled Söder
Start och mål: Stocklycke, cyklas motsols. 12 km alt. 9 km
Leden startar söderut längs Sjövägen, asfaltsväg. Efter ca 800 m svänger man kraftigt vänster
och fortsätter på asfalt i ca 70 m innan leden svänger in på en fin, lättåkt stig som tar en uppåt
berget. Efter ca 500 m kommer man ut på Klintvägen, grusväg, som man följer tills den tar slut
och en fin stig tar vid. Stigen tar en genom en tallskog och avslutas med en utförslöpa ner på en
grusväg som man följer en kort bit. Här ansluter man Östgötaledens fina stigar som tar en ner
mot Höje Lilläng. Här korsas en asfaltsväg och man får göra ett vägval:
Korta slingan: Väljer man den korta slingan svänger man vänster vid vägvalet, ut på Vallgatan
som tar en upp till vägkorset till Surmossevägen. Här svänger man vänster in på en stig ner mot
Tillyvägen, grusväg, som man sedan följer tillbaka till Stocklycke. 9 km.
Långa slingan: Väljer man den långa slingan fortsätter man på Östgötaleden upp mot
Renstafällans beten. Leden bjuder på rätt så krävande cykling upp genom betena men en
fantastisk vy över slätten och Tåkern väntar en när man nått toppen. Mitt uppe på toppen av
berget korsas Vallgatan och man får en fin resa ner igen på fantastiskt fina stigar. Leden
avslutas på Tillyvägen, grusväg, ner mot Stocklycke. 12 km.

