
Svampen och Lilla Rödde, 11km till fots 12km på cykel 
 
Starta utmed grusvägen till Kroghuset. Vägen slutar vid huset. I dess förlängning löper en stig över en 
bäck till en ”snurregrind”. Nyttja denna in till Simontorp. Följ en traktorvägen rakt fram tills ett 
inhägnat korsvirkeshus blir synligt. Traktorvägen svänger vänster mot en hage. Bortom hagen syns 
Simontorps säteri. Sväng höger utmed stengärdet till en traktorväg. Håll vänster på denna. Gå fram 
till ett T-kors vid en grön järngrind. Ta höger förbi säteriet och fortsätt utmed Simontorpsvägen åt 
vänster förbi en röd tegelvilla. Passera en bakåtvänd skylt med texten Simontorps säteri. Gå förbi en 
damm, över en färist och vidare till Lilla Rödde Textilmuseum, www.hembygd.se/fars-harads/lilla-
rodde-textilmuseum/ 
 
Om du cyklar kan inte vägen genom ”snurregrinden” användas. Ta istället Herrebergavägen ner mot 
Slimmingevägen. Ta vänster. Trampa upp och ner för en liten kulle. Vägen kröker; fortsätt rakt fram på 
Prästavägen tills en fotbollsplan syns på höger sida. Sväng vänster över färisten till Simontorp. Fortsätt på 
Simontorps säteriväg över ännu en färist och vidare till Lilla Rödde Textilmuseum. Annars som nedan! 
 
Sväng vänster på Skåneleden (orange markeringar) direkt efter muséet. Följ hänvisningar mot Lilla 
Rödde. Vägen kröker lite hit och dit och går stadigt uppför. ”Svampen”, radarstationen, ligger på 
185m.ö.h., Undantaget på 98m.ö.h. Halvvägs upp ansluter Rödde Mellanväg. Fortsätt på Skåneleden 
till dess leden når fram till Röddevägen. Där viker SL av åt höger, men vi fortsätter åt vänster, uppför 
ännu ett stycke. Passera ortsskylten, Kläggeröd. Sväng vänster vid en rad med brevlådor och en 
busskur. I vägskälet finns en liten klunga hus. Efter några steg in på vägen syns svampen.  Sen går det 
nerför mot gården Stallerhult. Ta vänster mitt för gården. Markvägen kröker förbi en annan gård, 
Källshult och senare nås ett T-kors mitt för en tredje gård. Sväng vänster nerför Herrebergavägen och 
sedan vänster igen på vår markväg. 
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