
Elsagårdssjön-Brockamöllan 12km (fungerar även med cykel och barnvagn) 

Gå ner för backen, ta höger på landsvägen, Herrebergavägen. Traska uppför ca en km! Ta vänster på V 
Källhultsv. Håll vänster i ett T-kors. Passera en bakåtvänd varningsskylt för lekande barn. Strax därpå en 
rättvänd dito. Sväng vänster i korsningen V Källhultsv./Källhultsvägen. Passera höger om en välskött gård. 
Bibehåll färdriktningen; underlaget övergår från grus till gräs. Vyerna är grandiosa. I fjärran syns 
Sövdesjön. Följ traktorspåren ner mot en korsande asfalterad väg, Slimmingevägen. 

Korsa Slimmingevägen. Fortsätt på en privat väg, Elsagårdsvägen. Vägen kröker förbi en hästgård. Håll 
vänster i T-korset efter gården. Strax omger skog. Här korsar ofta viltstråk med både hjort och vildsvin. På 
höger sida syns strax Elsagårdesjön. Det är trevligt att rasta både vid den välvda bron eller ett stycke längre 
fram vid en strandremsa, se kartan! Gå över en färist. Nästa riktmärke är ett T-kors vid skylten 
Elsagårdsvägen 113-324. Håll vänster och strax höger mitt för Elsagården. På vardera sidan om vägen 
ligger tre vita stenbumlingar.  

Traska över en färist och sväng direkt vänster. Efter knappt en km nås nästa T-kors, ta höger. Promenera 
fram till den asfalterade, Gamla Lundavägen. På stället finns en hänvisning till Stenvred, vilket kan 
nämnas som riktmärke. Sväng vänster. Passera en gammal milsten med inskriptionen FRS 1728 samt 
Klockaregården. Sväng vänster igen på Brockamöllevägen.  

Vägen kröker vid en gård med adressen Brockamöllevägen 69 därefter passareras den pittoreska 
Brockamöllan (Nr 110). Gå genom en björkallé och korsa den asfalterade Slimmingevägen. Fortsätt på 
Lejdinsväg ca 150m. 

På vänster sida ligger ett boningshus. Strax därpå begynner en stig på höger sida som ska nyttjad. Stigen 
kantas av granar och ljung. Framöver skymtas nybyggda, vita villor. Korsa en stig: fortsätt rakt fram. 
Vänster om stigen ligger ett stenblock och på höger sida en villa. Stigen når fram till en asfalterad väg som 
kantas av gatlyktor. Ta vänster några tiotals steg. Notera hus nr 30 på vänster sida. Sväng höger på stället. 
Efter 10m nås en korsande, asfalterad cykelväg. Håll vänster i riktning mot- och förbi en vägspärr. I 
cykelvägens förlängning fortsätter vandringen utmed en skogsstig. På vardera sidan ligger stenblock. I 
nästa fyrstigskorsning skymtad en fotbollsplan. Ta höger i vägskälet.  

Sväng vänster förbi den asfalterade Simontorpsvägen. På vänster sida ligger Blentarps BK. Gå ej över 
färisten till Simontorp utan sväng vänster på Södra Prästavägen. Denna väg ansluter så småningom till 
Slimmingevägen. Håll höger, traska upp för en kulle och ta höger på Herrebergavägen i riktning 
Stenberget5. Gå 160m, sväng av på tillfartsvägen, stega uppför backen 180m till Undantaget. 

 


