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Häckebergas milrunda – 11 km 
 

 

11 km på blandade underlag. På denna trevliga runda är man på skogsvägar, 

mountainbikeslinga samt Skåneleden. Mycket stillhet och obefintligt med 

trafik. 

 

 

Utgå enligt kartan nedan från den inringade P-platsen där Skåneleden passerar. 
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Gå förbi skylt "Fordonstrafik förbjuden" och en kedja som hindrar fordon att köra in. Följ 

Skåneledens orangea markering i 200 meter. Ta till höger på skogsvägen. 

 

Här stannar vi lite drygt 1 km tills en T-korsning kommer. Gå till vänster på skogsvägen. 

Strosa vidare i 700 meter innan det är dags att kliva över en avspärrningskedja och svänga 

höger på en större grusväg. 

 

 

 
Följ denna grusväg i 500 meter. En stigkorsning kommer. Här finns informationsskylt på 

vänster sida, men vi tar till höger och över en avspärrningskedja. Fortsätt förbi en liten 

vändplats och in på en stig som blir mindre efterhand. 

 

Håll rakt fram i stigkorsningen. Över flera träbroar. Skogen öppnar upp sig. Håll vänster, mot 

ett öppet fält och stigen fortsätter längs åkerkanten. 
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Följ större stigen uppför kullen. Förbi P-platsen och ut på asfalterade vägen. Sväng höger och 

efter 100 meter är det till vänster och in i skogen igen. Bökesjön syns på höger sida. Gå höger 

på grusvägen. Ignorera sidovägen. 

 

 

 
Förbi en öppen plats på vänster sida där det kan stå arbetsfordon eller finnas timmerförråd, 

ibland båda delarna. 

 

Skåneledens orangea markering kommer att synas i en korsning, där går vi höger och in på 

Skåneleden. 
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I vänsterkurva, lämna vägen, stanna kvar på Skåneleden och använd grinden för att komma 

in i den trolska skogen. 

 

Kommer ut på en skogsväg, gå höger och följ Skåneledens markering. Passera ett gammalt 

grönt militärförråd och därefter kommer ett till. Även i denna korsning är det följa 

Skåneleden och således svänga höger. 

 

Ytterligare en korsning kommer, samma sak som innan, höger och följ Skåneleden. 

 

Asfaltsväg kommer, gå höger, följandes Skåneleden ner till parkeringsplatsen där bilen står. 

 

 

 

Grattis. Du har nu fullbordat: 

 

Häckebergas milrunda 


