
 

Cykelutflykt till Mårbacka 
och Alma Löv 
Utflykten utgår från Prostgården B&B och är 36 km 
lång, varav c:a 10 km grusväg. 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: 
• Askersby: En väldigt vacker och välbevarad liten 

by med hus och gårdar precis som det såg ut på 
1800-talet. 

• Mårbacka Minnesgård: Selma Lagerlöfs hem, 
öppet dagligen under sommaren. Här finns också 
café och butik. 

• Back-Kajsas väg: En fin liten vandringsled i 
anslutning till Mårbacka 

• Galleri Södra Ås Kultur: Okarinor, ljudskulpturer, 
måleri, teckning och grafik. 

• Ö:a Ämterviks kyrka: … eller Svartsjö kyrka som den 
heter i Gösta Berlings saga. Här ligger Selma 
Lagerlöf begravd. Kyrkan är öppen tisdag – fredag 
10 – 16 och i samband med gudstjänster och 
förrättningar. 

• Alma Löv Museum CIA: Vill du bli överraskad? Då 
har du kommit till rätt ställe. Alma Löv låter sig inte 
beskrivas så lätt. Det måste upplevas. Här finns 
också möjlighet att få något gott i magen. 
 

 

Vägbeskrivning: 
• Cykla söderut på Torvnäsvägen, sväng vänster 

efter 650 meter och éfter ytterligare 350 meter 
höger ut på landsvägen mot Ö:a Ämtervik. 

• Efter 2,5 km sväng av landsvägen mot Askersby. 
Cykla grusvägen c:a 4 km och sväng sedan höger 
ut på landsvägen mot Mårbacka. 

• Efter 1,5 km ligger Mårbacka Minnesgård på höger 
sida. 

• Efter besöket på Mårbacka fortsätter färden 2,5 km 
söderut till S:a Ås. Sväng höger mot Ö:a Ämtervik. 

• Efter 1,5 km sväng vänster. Sedan är det c:a 6 km 
kvar till Alma Löv. 

• Efter besöket på Alma Löv ta landsvägen tillbaka 
mot Sunne. Efter 12 km sväng vänster in på 
grusvägen mot Ö:a Ingersby. Håll höger när vägen 
delar sig. 

• Efter c:a 3 km öppnar sig landskapet och Sunne 
kyrka ses på håll, så det är lätt att hitta sista biten. 
 

 

 



 


