
SANDSKEN RUNT 
Cykla eller vandra runt Sandsken i Od
13 km Vandrings- och cykelled. Starta i Od eller i Mollungen där finns par-
kering samt informationstavla. Framkomligheten ska vara god. Vandringen 
sker delvis eller helt på naturstig. För en person med normal kondition är 
nivåskillnaden inget problem. Svårhetgrad ”Medel”.
Om ni startar vid Ods kyrka går leden går via härliga grusvägar i Ljunga om-
rådet. Forsätter därefter på äldre stigar där det finns en härlig rastplats intill 
sjön Sandsken med grillplats kallas Källekrokehall. Fortsätt sedan mot Moll-
ungen, i Mollungen vandrar ni genom en fantastiskt vacker bokskog. I Moll-
unges bokskog finns även separata utmärkta naturstigar genom den orörda 
bokskogen. Bokskogens naturresevat är på cirka 171 hektar Under våren är 
det ett fantaskigt ljus i bokskogen som oftas används som fotostudio vid foto-
grafering av brudpar.
Om ni cyklar är det bästa valet den fina asfalts vägen genom bokskogen.
Blir ni sedan badsugna finns det en fin badplats märkt som badplats på kar-
tan. Vill väl påpeka att det är långgrunt perfekt för banfamiljer. Vuxna får 
nästan gå över halva sjön för att kunna doppa sig.
I den västra delen av kartan är det möjligt att enkelt besöka Fluxfallet i Mol-
la eller vandra vidare på Molla leden och följa den för att sedan växla in på  
Fjällastigen till Mollarydshållplat. Där är det möjligt att tåget mot Borås eller 
Herrljunga.

Od-Alboga Byalag.  www.od-alboga.se 

1. Informationstavla över leden
2. Källeberg (torp)
3. Ljunga kvarn
4. Ljunga sågverk
5. Nabben (två torpgrunder, kolningsplats och kolarkoja)
6. Källekroke hall (rastplats, eldstad för korvgrillning)
7. Berget (torpgrund)
8. Rönnenabbe (torp)
9. Stenbacken Stora (torpgrund)
10. Stora Kafvelbron (torpgrund)
11. Krokhagen (torpgrund)
12. Jättabacken (torp)
13. Jättagraven (hällkista)
14. Stora Mollungen

15. Grundrester av Mollungens bränneri.
16. Bokskog (ett av Europas nordligaste naturliga bokskogsbestånd)
17. Lilla Mollungen
18. Enebacken (torp)
19. Fornlämningar (röse)
20. Kyrkestenarna (flyttblock, viloplats i gamla tider)
21. Badplats, festplats (inspelningsplats i Filmen Änglagård)
22. Gravfält
23. Gravfält
24. Domarring
25. Ods ättehage el. Ods gärde (gravfält)
26. Gravfält
27. Ods gravkullar
28. Bokcafé och turistinfo, Crea Diem

Lista över Historiska och Kulturella platser (ex  Gravfält, Torp, mm)

Bike or hike around Sandsken lake in Od
13 km Walking and cycling route. Starting this year or in Mollungen there is parking 
and information board.
If you start at Ods church, the trail goes through beautiful country lanes in Ljunga 
area. Then continues on old paths where there is a lovely picnic area next to Lake 
Sand Rail with barbecue. Continue towards Mollungen, the Mollungen you hike th-
rough a gorgeous beech. In Moll Unges beech are also separate excellent nature trails 
through the pristine beech forest. Bokskogens naturresevat is approximately 171 hec-
tares During the spring it is a fantaskigt light in the beech forest which is often used 
as a photo studio for shooting wedding couples.
If you bikes are the best choice the nice asphalt road through the beech forest.
Will you then swimmers, there is a nice swimming area marked as a swimming area 
on the map. Do well to point out that it is shallow perfect for  families with children. 
Adults can almost walk across half the lake to dip.


