
”När jag får besök av kompisar från stan 
brukar jag alltid ta med dem ut på den 
här vandringen. Den har allt det vackra 
och unika som Ramsvikslandet har att 
erbjuda och är ändå en kort och enkel 
vandring, utan klättring eller strapatser.
Vi kan gå och prata obehindrat och ändå
uppleva allt det vackra som Ramsviks-
landet har att erbjuda; graniten, havet,
skogen, den friska luften och lämning-
arna från stenhuggeriet. Alla drar efter 
andan när vi kommer ut ur skogspartiet 
och möter den fantastiska havsutsikten 
mot norr, där man ser Väderöarna vid 
horisonten.” 
Annika Johansson – marknadschef 
Ramsvik Stugby & Camping

Börja med att gå tvärsöver parkeringen 
från Ramsvik Stugby & Camping till skyl-
ten ”Naturreservat” och hitta den vita 
ledmarkeringen uppför de släta berg-
hällarna. Följ vit led till höger. När blå 
led fortsätter åt höger mot bebyggel-
sen gör vit led en skarp sväng åt vänster 
in i en skog med barr- och lövträd. Gå 
vit led. Ungefär 200 meter in i skogen 
gäller det att hålla utkik efter en blå 
ledmarkering till höger. När den dyker 
upp följ den stigen till höger in i skogen. 

Efter en kort sträcka öppnar sig vyn 
över klipporna på norra delen av 
Ramsvikslandet. Här på höjden ligger 
ett mäktigt flyttblock och njuter av 
havsutsikten. 

Fortsätt att gå utmed den blåmar-
kerade leden när den svänger åt höger, 
och sedan vidare ner till Tångeviks fina 
stenstrand. Kanske får barnen saft 
och bullar innan de går på upptäcks-
färd på stranden. Här finns ett fika-
bord, en gammal sjöbod och en eka 
som inte varit i vattnet på ett tag. 

Fortsätt vandringen utmed blå led 
ut på den nordligaste udden.

När du kommit upp på berget efter 
att ha passerat mellan två stående hugg-
na stenar har du kulturhistorisk mark 
framför dig. Det är resterna från ett 
gammalt stenbrott.

Kanske hittar du den bågformade 
stora slusstenen som ligger bland 
övrig skrotsten.  

Njut av utsikten vid Bordet och 
följ den blåmarkerade leden runt 
udden och neråt, tillbaka till Ramsvik 
Stugby & Camping igen längs bilvägen. 
Eller varför inte gå barfota i sanden 
på stranden den sista biten?

Sträcka: 3 km. Tidsåtgång: ca 1 tim. Svårighetsgrad:
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