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Vägbeskrivning Marialeden medsols 

Från Borghamn Strand går du via Borghamnsvägen till Handlar'n i Borghamn, där du tar till höger och följer 
Järnvägen (i Sveaskogen: Marsfällanvägen) och sedan förbi Ombergs plantskola och Ekhaga till Djurkälla gård. 

Där fortsätter du till höger och vidare till Heliga Hjärtats kloster. Klosterleden fortsätter förbi Ombergslidens 
naturreservat och vidare upp på Omberg. 

Efter stugan vid Svartsvall går du några hundra meter och följer sedan Klosterleden till höger. När du kommer  
fram till asfalterade Norra Sjövägen går du till höger och två hundra meter till Västra väggar. Utsiktsplattformen 
befinner sig få steg ifrån parkeringen. 

Sedan ska du följa Östgötaleden med sina orange markeringar på stolpar och träd från parkeringsplatsen vid 
skylt mot Ommaborgen. 

Följ sedan Vallgatan ner till ”Borg” och fortsätt på Östgötaleden/Ombergsleden/Omberg runt leden till  
Brottsledet och vidare via Bockavägen till Borghamn Strand. 

Vill du ta en avstickare till Drottning Ommas Borg, använd gärna övergångsstället vid Sjövägen. 

  

Vägbeskrivning Marialeden motsols 

Från Borghamn Strand följer du Bockavägen och fortsätter rakt fram till Brottsledets parkering. Följ därifrån 
Östgötaleden/Ombergsleden/Omberg runt leden två gånger till höger och förbi Drottning Ommas Borg och ”Borg”. 
Leden följer sedan Vallgatan.  

När Du har kommit en stor del upp på berget, sväng vid skylten till höger och följ Ombergsleden (orange 
markeringar på träd och stolpar) till och med Västra Väggar. Där är det bara några steg från parkeringen till 
utsiktsplattformen. 

Tillbaka på Sjövägen: Fortsätt Norra Sjövägen mot Stocklycke. Efter 200 m, vid stolpen med Birgittakringlan 
svänger du till vänster och stiger upp på berget. Där kommer du till andra sidan av Ombergsleden och svänger 
till vänster och vandrar förbi Svartsvall till Vallgatan. Leden fortsätter på andra sidan mot Ombergsliden och  
Maria hjärtats kloster. 

Vid klostret sväng till vänster mot Djurkälla gård. Efter Djurkälla gård sväng till vänster och följ gamla järnvägen 
(inom Sveaskogen: Marsfällanvägen) förbi Ekhaga och Ombergs plantskola till Handlar'n i Borghamn. Sväng till 
vänster och följ Borghamnsvägen tillbaka till Borghamn Strand. 
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