
 

Cykelutflykt till Lysvik 
Utflykten utgår från Prostgården B&B och är 51 km 
lång, varav 13 km grusväg. Det går också att ta cykeln 
på tåget till eller från Lysvik. Då blir cykelturen 22 km. 
Se varmlandstrafik.se för tågtider. 
 
Förbered dig gärna genom att ladda ner Sagolika-
Sunne-appen som finns att hämta där appar finns. Se 
också de olika besöksmålens hemsidor för mer 
information om öppettider mm. 

 
 

 
 

Torvnäsvägen 1, Sunne 
Tel. 0565 14996 

prostgarden.com 
info@prostgarden.com 

Några av sevärdheterna efter vägen: 
• Askerudsberget: med fina vandringsleder och 

fornlämningar. 
• Björkefors: Känt som den elake Sintrams gård i 

Gösta Berlings saga. Numera hem för den mer 
sympatiske Sven-Göran ”Svennis” Eriksson. 

• Edsbjörke Studio: Glaskonstnärerna Ragnar och 
Inga-Lena Klenell. 

• Uddeberg: En vacker udde i Fryken där Sunne 
församling har en friluftskyrka. Populärt för dop och 
bröllop mm. Här finns också grillplats och möjlighet 
till uppfriskande bad. 

• Lysviks centrum: med matbutik, pizzeria, 
järnvägsstation, kyrka mm. 

• Mormors Glasscafé: med obegripligt goda glassar. 
• Frykens Pärla: Restaurang, inredningsbutik och en 

jättefin badplats. Härifrån anordnas också guidade 
vandringar på Fryksdalsleden. 

• Ateljé Solsieg: Keramik, skulptur och måleri. 
• Fotboll i Mallbacken: Här kan man få se 

damfotboll på högsta nivå. 
• Galleri Träsmak: Träsnideri mm. 
• Bläckhorn: Visningsträdgård med mer är 1000 

arter och sorter i olika tematrädgårdar. 

 

Vägbeskrivning: 
• Cykla norrut förbi kyrkan till Storgatan. Ta höger 

och följ Storgatan 350 m, sväng sedan vänster på 
Brårudsvägen och följ den tills den övergår i en 
cykelväg som följer landsvägen mot Lysvik. 

• 3,5 km senare passeras Ingmårs station och efter 
600 m sväng vänster in på en liten grusväg. 

• Följ vägen över Askerudsberget, förbi Björkefors 
och Lappnäs. Efter dryga 6 km sväng vänster ut på 
landsvägen igen. 

• Härifrån är det c:a 8,5 km tills det är dags att svänga 
vänster in mot Lysviks centrum. 

• Efter besöket i Lysvik cykla ut till landsvägen och 
ta höger mot Sunne. Efter 400 m ta vänster mot 
Mallbacken. 

• Följ vägen mot Mallbacken. Glöm inte att titta bakåt 
över axeln och beundra utsikten. 

• I Mallbacken kan man göra en liten avstickare till 
vänster och besöka Galleri Träsmak. Sedan går 
färden söderut på grusvägen mot Sunne. Följ 
skyltning. 

• Efter 3 km håll till vänster där vägen delar sig. Efter 
ytterligare 3 km ta vänster i T-korsningen. 

• Efter 1,7 km ta höger mot Sunne och efter 
ytterligare 8,5 km höger mot Sunne. 

• Härifrån är det bara att följa vägen ända hem. 



 


