
Ramnakullabacken 5km 

Gå ner för backen, ta höger på landsvägen, Herrebergavägen. Traska uppför! Ta vänster på V Källhultsv. 
Håll vänster i ett T-kors. Passera en bakåtvänd varningsskylt för lekande barn. Strax därpå en rättvänd 
dito. Sväng höger på Källhultsvägen och genast vänster på Ramnakullavägen. Passera några hus. Efter hus 
nr 10 på höger hand står en info-skylt över naturreservatet Ramnakullabacken. Nyttja genomgången till 
reservatet. Gå lite snett vänster, nerför till en spång över en bäckfåra. Spången är trasig och ofta hal. Ta 
sikte på toppen av kullen. Den högsta punkten ligger något åt höger från spången sett. Väl uppe erbjuds 
en fin, 360 graders vy. Åt nordost ser man Sövdesjön belägen 7km från kullen. Påbörja sedan 
nedstigningen; håll en parallell kurs med Slimmingevägen som syns på höger hand. Ta sikte på en 
genomgång och ännu en info-tavla. Denna ska dock inte begagnas. Fortsätt följa staketkanten utmed en 
smal stig över en kulvert. Följ sedan (höger om) en bäckfåra. Bäckfåran rinner samman med en bredare 
bäck. Nyttja spången på stället. Håll höger utmed bäcken ett kort stycke. Här är det, tyvärr ofta lerigt och 
taggigt (björnbärssnår.) Gå sedan uppför mot stugbyn och Ramnakullavägen och lokalisera/ nyttja en 
tredje genomgång. Håll höger till en vändzon och fortsätt utmed en stig i dess förlängning. Traska ner mot 
den asfalterade Slimmingevägen. Ta vänster ett tiotal meter och sväng höger på en privat väg, 
Elsagårdsvägen. Räkna 160 dubbelsteg, stanna upp! På stället syns en gård på höger sida om grusvägen. 
Lokalisera/nyttja en smal stig på vänster sida. Stigen når strax fram till en korsande markväg. Som 
riktmärke kan nämnas en övergiven gård och en damm på höger hand. Ta vänster på markvägen. Räkna 
45 dubbelsteg, stanna upp! Lokalisera/nyttja en smal stig som följer ett staket i utkanten av stugbyn, 
Råsåkra. Trampa inte in på någons tomt. Stigen mynnar ut i en vändzon. Nyttja grusvägen till ett T-kors; 
håll höger. Ta sedan höger igen vid en STOP-skylt. Begagna Slimmingevägen fram till avtagsvägen mot 
5Stenberget. Sväng vänster, ta en liten sväng runt grann-husen eller nyttja tillfartsvägen till Undantaget. 


