


LÅNGEN RUNT, 29 km

Svårighetsgrad: Grön Tidsåtgång: 2-3 h Höjdmeter: 90 m

Välkommen att uppleva de intressanta omgivningarna kring sjön 
Lången. Här möts en spännande natur- och kulturmiljö. Stanna 
till och ta del av de många sevärdheterna du möter längs leden. 
Lången runt är skyltad med blå dekaler. De som vill korta av 
turen har möjligheter att cykla över den så kallade kyrkspången 
mitt över Lången. Cykelleden startar vid Svampen i Örebro.

1. Svampen är byggd 1956 - 57, är 58 m hög och har en 
vattenreservoar som rymmer 9000 m3. Vattentornet tjänstgör 
som tryckutjämnare i vattenledningsnätet i Örebro.

2. Lillån: Den jord som bönderna i före detta Hofsta by brukade 
blev bostadsoch industriområde Lillån. Axbergs 
storkommun – bildad 1952 - satsade tidigt på området.

3. Gryt var också en by, vars brukade mark blev en del av 
bostadsområdet Lillån. Gamla bygatan är nu Grytängsvägen.

4. Det röda huset mitt emot avtagsvägen till Lundby var en gång 
folkskola - Tjusebotorps skola, nedlagd på 
1940-talet. Nu privatbostad.

5. Utefter en liten vägstump till höger precis förbi f. d. skolan 
ligger Älgastenen – ett 12 m högt flyttblock , ett 
så kallat jättekast.

6. Kåviängen, en löväng, som domineras av hassel och med örtrik 
flora. På 1950-talet började röjning av området, som höll på att 
växa igen. Naturreservat sedan 1968.

7. Sjön Lången (Södra, Mellan, Norra) tillhör via Lillån och 
Hjälmaren Eskilstunaåns avrinningsområde. Föreningen för 
Långensjöarnas bevarande försöker genom olika åtgärder bromsa 
den igenväxning som hotar sjön. Ett synligt bevis på föreningens 
arbete är bland annat Kyrkspången.

8. Kåvi omnämns redan på 1300-talet Säteribildning skedde på 
1600-talet. Areal cirka 700 ha (huvudpart skog). Egendomen har 
genom åren haft många olika ägare.

9. Kyrkspången förbinder sedan 1993 Nävesta och Gottsätter. 
Den gamla farbara spången försvann på 1950-talet.

10. ”Kommunvägen” byggdes på1950-talet för att förbinda Kil 
med övriga Axberg. Vägverket byggde på 50-talet nuvarande Rv 
50, som Kommunvägen kopplades på.

11. Sollidens kursgård. Byggd på 30-talet som sommarhus för 
fam. Israelsson – ägare till varuhuset Härold. På 1950-talet köpte 
Olaus Petri församling huset att användas som sommarhem. 
Från 1980-talet ägs Solliden av Örebro Kyrkliga samfällighet 
och är Svenska kyrkans kursgård. Solliden är öppet året runt för 
beställningar och konferenser. Omgivningarna är mycket vackra 
och för den som så önskar kan här på lämplig plats använda 
området för eget fika. Alla är välkomna, se bara till att inte lämna 
något skräp efter dig.

12. Utefter vägen till Axbergs kyrka ligger flera stora villor, byggda 
på 20 – 30-talen av välsituerade örebroare som sommarhus. Vid 
vägens östra sida, i ett litet rött hus hyrde David Björling med sina 
pojkar sommarnöje omkring 1916. Jussi Björling har både badat 
och metat i Lången.

13. Axbergs kyrka. Äldsta delar från1200-talet. Sin nuvarande 
storlek fick kyrkan på 1700-talet. En gammal port, så kallad 
stiglucka, till kyrkogården finns bevarad.

14. Kårsta golfbana. Klubben har nu drygt 1200 medlemmar. 
9-hålsbanan invigdes 1993. 18-hålsbanan invigdes 2004.

15. Till vänster skymtar Hovsta tätort. Där låg Hovsta station, 
som gav upphov till viss bebyggelse och på jordbruksfastigheterna 
Kumla och Lund har sedan 70-talet bebyggelsen expanderat.

16. Här cyklar du igenom det som en gång var Förlunda by.

17. Hovsta kyrkas äldsta delar dateras från 1100-talet. 
Tornet från 1200-talet och nuvarande tornspiran fråni början 
på 1700-talet. Kyrkans nuvarande längd fick den i slutet på 
1700-talet. 


