Milrunda vid Häckebergasjön – 10 km
Utgå ifrån p-platsen där Skåneleden passerar, se karta.

P-plats

Gå ut på vägen, ta vänster mot Häckebergasjön men redan efter 50 meter ser man till
vänster en liten omarkerad skogsstig, gå in på denna. Inga speciella markeringar förrän man
går över en gammal gärdsgård och en uttorkad bäck. Det kommer efter det en liten
stigkorsning där man väljer att följa den vänstra vägen.
Gå till vänster på skogsvägen som kommer att komma och håll utkik till höger efter 2 st
björkar efter ca 200 meter. Mellan dessa två går en ännu en omarkerad skogsstig, denna
gång lite större än den första. Följ stigen 1 km och man kommer fram till Häckebergasjön.
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Gå höger i stigkorsningen och följ vattnet. Över en stilig träbro och lite senare över ännu en
träbro. Skogen öppnar upp sig mot ett öppet fält och stigen fortsätter längs åkerkanten ett
bra tag. In i skogen igen på en bredare stig fram till en parkeringsplats.
Till vänster på asfalterade vägen, passera en p-ficka på vänster sida och håll koll efter nästa
p-ficka och den är på högra sidan av vägen. Här finns även en informationsskylt och här går
vi över gatan.
In på större grusstig som är avspärrad med kedja och skyltat motortrafik förbjuden. Ignorera
väg till höger utan fortsätt rakt fram i uppförsbacken.
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 på
uppförsbacken, höger igen uppe i vändplatsen, in i skogen längs Skåneledens markering.
Kommer ut på skogsväg igen, 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, följande Skåneleden ner till parkeringsplatsen där bilen står.

Grattis. Du har nu fullbordat:
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