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VANDRA
Med utgångspunkt från Lungsund finns en fin liten skogsstig
att vandra till Hållsjön där det
finns en grillplats och möjlighet
att ta ett dopp från klipporna.
Stigen är en rundslinga på
cirka fem kilometer och den
går i lättvandrad skogsterräng.
Du passerar en mosse och ett
par ängar. Inga utsiktplatser,
men en mycket vacker udde vid
Hållsjön.

BESKRIVNING
Parkera exempevis bilen vid
Lungsunds camping. Gå ut på
”stora vägen” mot Kristinehamn och sväng höger efter
ca 100 meter. Skyltat ”Bo på
lantgård”
Följ vägen fram till nästa avtagsväg mot ”Bo på lantgård”.
Mitt emot den vägen (på vänter
sida) ser du en röd markering
på ett träd. Följ de röda markeringarna fram till Hållsjön. Om
du kommer fram till en raserad
kolarkoja har du gått några
meter för långt. Strax före kojan
går en stig ner till vänster och
där är udden med grillplats och
härlig utsikt.
Stigen fortsätter sedan förbi
kojan och upp i skogen igen. Du
passerar en mosse på vänster
sida och kommer fram till en
äng via en bro som inte har så
många plankor kvar - diket är
dock grunt!. Du ska snedda något åt vänster över ängen och
ungefär mitt på finns en övergång över ett djupt dike (lite
övervuxet med gräs). Du går
över där (befinner dig då mellan
två fält) och fortsätter rakt fram
mot skogen. Följ markeringarna. Efter en ”fyrvägskorsning”
av skogsbilvägar ska du hålla
utkik efter rödmarkering för stig
ner åt vänster. Då är du tillbaka
på den stig där du började och
kommer fram vid startpunkten.
Du kan också fortsätta skogsbilvägen rakt fram och kommer då
in till byn igen.
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Ett hav av ormbunkar att passera på väg ner mot
Hållsjön.

På väg tillbaka ska man snedda över en stor äng.

Från klippan på udden går det bra att ta ett dopp.
Botten är stenig, men det är tillräckligt djupt för
att doppa sig direkt från klippan.
Stigen går mestadels genom skogsmark.

Den lilla grillplatsen på Udden i Hållsjön är en rofylld och meditativ plats.

