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 Blå led – 1,5 km
Den sydöstra delen av stigen slingrar sig upp och ner för 
kullen och här får du vacker utsikt över sjön och ett bra 
läge om du vill spana på fågel. Under våren kan du se hag-
tornen blomma invid stigen. Har du tur hittar du också blå-
hallon här. Den västra delen är mindre kuperad. 

 Tillgänglig slinga – 1,3 km
Stig med hårdgjort underlag och flera bänkar för vila (med 
cirka 60–100 meters mellanrum). Stigen går både genom 
ung lövskog och öppna marker. 

Uppe på höjden finns tillgänglig utsiktsplattform med fin  
vy över sjön. Vägen till den tillgängliga stigen är brant. Det 
finns en tillgänglig parkering uppe på backkrönet. Ring 
0415-512 45 (vardagar 8–16) för att få kod till vägbom-
men. Området är certifierat av Equality,  
www.equality.se.

 Tillgänglig stig till sjön
Från båda parkeringarna finns kortare tillgänglig stig till 
sjön – i söder till badplatsen, i norr till en tillgänglig ut-
sikts- och fiskeplattform. 

 Ridled – 3,2 km
Ridstigen är delvis kuperad med några enstaka branta 
backar. Stigen går genom yngre lövskog och utmed 
åkermark. Tänk på att det bara är tillåtet att rida på mar-
kerat ridspår, inte på de andra stigarna i området. 


