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1. Torggatan 10. Andrénska vil-
lan, numera VillAnns Café, är en 
välbevarad miljö från tätortens ti-
diga träbebyggelse. Villan är ovanlig 
i sin arkitektur, med en varierad och 
asymmetriskt uppbyggd fasad och 
med många takvinklar som är olika 
utformade. Byggnaden torde vara 
från 1910-talet och har drag av na-
tionalromantik. Idag fungerar huset 
som café, där även trädgården utnytt-
jas som minigolfbana.

2. Parkgatan 3. Skyborg är ett fint 
exempel på den tidiga flerbostads-
bebyggelsen i Tibro tätort. Bostads-
huset är uppfört i 2-plan och har 
1920-talsklassicistiska drag, d v s 
drag av antiken. Fasaden är vit och 
slätputsad och har pilastrar. Fönster-
omfattningarna är markerade. På hu-
sets baksida finns en frontespis som 
liknar en tempelgavel. Huset renove-
rades varsamt i slutet av 1980-talet 
och i trappuppgången har man spa-
rat den ursprungliga målningen ett 
stycke över varje entrédörr. Detta är 
ett hus med kvalité och ovanligt i sin 
arkitektur i Tibros gatubild.

3. Stadsparken. Det som idag kallas  
Stadsparken var från början en  
beteshage som tillhörde gården Smu-
leberg. Smulebergs mangårdsbygg-
nad finns bevarad i renoverat skick 
på Bäckängsgatan 16. Benämningen 
stadspark stammar från 1920- 30- 
talet då stationssamhället Tibro hade 
en stark expansion. Tibro blev dock 
aldrig stad utan utvecklades till mu-
nicipalsamhälle och så småningom  
köping och kommun.

4. Tidebergsbron. Den trespanns 
stenbro över Tidan vid Smuleberg 
byggdes 1914 och ersatte en gammal 
träbro. Vid det västra brofästet kan 
man se rester av Tibro kvarn i form av 
grundmurar och maskineri. Kvarnen 
sägs ha anor från 1400-talet, vilket 
innebär att här finns lämningar efter 
en verksamhet med lång kontinuitet. 
Vid brons västra strand ligger också 
den väg som förr var enda in- och ut-
fartsväg mot Skövde. Sammantaget 
utgör området kring bron en tidsty-
pisk miljö från Tibros tidiga historia.

5. Häggetorp. Här har vi en mycket 
vacker och välbevarad magasinsbygg-
nad, troligen från senare delen av 
1800-talet. Lägg märke till byggna-

dens fina detaljer. Möda har lagts 
ner på att smycka även ekonomi-
byggnaden.

6. Ralph Erskine föddes 1914 i 
London där han fick sin utbild-
ning och startade sin bana som ar-
kitekt. 1939 kom han till Sverige. 
Han var en av vår tids stora arki-
tekter och har med sin personliga 
och okontroversiella stil blivit in-
ternationellt känd och uppskattad. 
Brittgården, uppförd 1959-1969, 
är ett område med enfamiljshus 
och lägenheter i loftgångshus och 
är kanske Erskines mest omtalade 
bostadsområde i Sverige. Mönst-
ret med hyreshusens skyddande 
rörelse kring mindre enheter har 
Erskine sedan använt om och om 
igen.

7. Storgatan. Längs Storgatan 
finns flera hus som är representa-
tiva för den första ortsbebyggelsen. 
På Storgatan 17 finns ett mycket 
vackert hus som ritats av Stock-
holms stadshusarkitekt Ragnar 
Österberg åt Carl Löving och är 
uppfört 1906. Det är en trävilla i 
1,5-plan med stående rödfärgad 
panel och gul-vita detaljer. Fönst-
ren har småspröjsade överrutor. 
Denna byggnad har drag av både 
jugend och nationalromantik. 
Strax intill ligger möbelverkstaden 
som Carl Löving drev. Storga-
tan 13, Blockings, är en fastighet 
med både bostadshus och mindre 
snickeriverkstad. Bostadshuset 
uppfördes runt sekelskiftet och 
har en ljus fasad med både stå-
ende och liggande panel och ve-
randa med snickarglädje. Strax 
intill boningshuset ligger verksta-
den i en 2-plans, faluröd byggnad. 
Hela fastigheten är väl bevarad 
och är en för Tibro karakteristisk 
boende- och verksamhetsform i 
kombination. Storgatan 11 är en 
villa i 2-plan som uppfördes under 
1900-talets början. Fasaden är vit, 
spritputsad med slätputsade hörn-
kedjor och stora sexluftsfönster 
– idag blåmålade. Till fastigheten 
hör också ett litet uthus i trä med 
krysslåportar, allt mycket välbeva-
rat och med en prägel av national-
romantik.

TUR 2, TIBRO CENTRUM
8,2 km

12 mars, 2013

Välkommen på en runda i centrala Tibro 
med arkitektur från ortens barndom. 
Tätorten Tibro är ganska ung med start 
kring förra sekelskiftet. Mycket av det 
gamla är idag borta, men några pärlor 
finns bevarade. Tidebergsbron är en 
bra rastplats längs denna lättrampade 
rundtur.

CYKELLEDEN
Startpunkt: Du startar lämpligen vid Järnvägspar-
ken i korsningen mellan Centrumgatan och Allén. 
Se start i kartorna.

Logistik: Leden är en rundslinga på 8,2 km.

Svårighetsgrad: Lätt. Leden följer till största de-
len asfalterade gator och vägar med liten variation 
i höjd. Turen är även lämplig för barnfamiljer.

Tips: Som komplement till ledbeskrivningen 
finns en detaljerad karta över Tibro tätort med 
alla gatunamn. Kartan kan hämtas på informa-
tionscentralen på Centrumgatan 17. Be även om 
tips på caféer och matställen längs cykelleden.

LEDBESKRIVNING

S www.skaraborgsleder.se

VIKTIGA TELEFONNUMMER
• Informationscentralen i Kommunhuset, tel 

0504-181 01
• Nödsituation, tel 112
• Vårdcentralen, tel 0504-403 00

A. Informationscentralen i Kommunhuset: 
Centrumgatan 17, tel 0504-181 01, www.tibro.se
B. VillAnns Café: Torggat. 10, tel 0708-13 15 60
C. Vandrarhemmet Tärnan: Breviksvägen 2, 
tel 0504-148 64, 0708-82 59 41, se även hem-
sidan www.vandrarhemmettarnan.se
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