Göingerundan (blå färg)
Hela rundan är ca 25 km. Väljer du att cykla den alternativa vägen till Vinslöv, så får du lägga till
ytterligare ca 25 km, totalt blir då turen ca 50 km i stället.
Stark trafik kan förekomma när du korsar väg 23 och väg 21. Var uppmärksam när dessa vägar
passeras. Det är branta backar upp för Nävlingeåsen och Göingeåsen. I övrigt bra och lågt
trafikerade vägar, både grus- och asfaltsväg.

Vägbeskrivning med utgångspunkt från Hässleholm Kulturhus:

Följ Järnvägsgatan norrut och sväng in på Tingshusgatan, följ den rakt fram förbi Stadshuset (brun
tegelbyggnad) som du ser på vänster sida. Sväng sedan vänster och sedan höger ut på Röingegatan,
där det finns cykelväg. Fortsätt på Röingegatan förbi Qpoolen (simhall) och kyrkogården på höger
sida, fortsätt rakt fram i rondellen, genom villaområde. Fortsätt tills du ser cykelskyltar mot
Attarp/Röinge skola (precis innan du kommer fram till väg 23). Följ sedan Skyttegatan fram, följ
cykelskyltning vidare mot Attarp/Röinge skola. Turen fortsätter genom Troedstorp och precis när
du kommit in i Attarp kommer en T- korsning (ca 2 km fr Troedstorp).

Här kan du välja en alternativ väg till Vinslöv (*se nedan). Vill du fortsätta den ordinarie turen,
sväng höger mot Ignaberga. Vägen leder via en bro med en liten cykelväg över riksväg 21. Följ
skyltarna mot Tykarpsgrottan åt vänster. Var uppmärksam på trafiken vid denna korsning. Följ
vägen fram till Ignaberga nya kyrka (ca 500 m), där svänger du höger efter rött tegelhus. Följ vägen
fram till ny skylt, Tykarpsgrottan, fortsätt här på denna väg som svänger lite till höger. Efter 800
meter ligger Tykarpsgrottan på vänster sida.
Fortsätt på vägen förbi Tykarpsgrottan och sväng vänster vid ett Stenhus. Följ vägen fram till
riksväg 23. Tag vänster ut på riksväg 23 och ta sedan direkt till höger mot Påbro. Var försiktig när
du tar dig över denna starkt trafikerade väg.
Färden går vidare mot Finjasjön och Tormestorps samhälle. Första T-korsningen du kommer till,
ta vänster ut på Fläckebäcksvägen ner till nästa stora korsning. Här svänger du höger ut på
Norra Byvägen och cyklar nerför backen. När villakvarteren börjar ta slut sväng vänster in på
Nilla Pihlblads väg (vid busskur). Följ denna väg genom järnvägstunnel och vidare ut mot
rondellen. Tag vänster i rondellen för att göra en avstickare till Hovdala Slott annars tag höger
för att komma tillbaka till Hässleholm. Cykla på cykelvägen förbi Finjasjön fram till nästa rondell
vid Sjörröd, där du cyklar till vänster mot Sjörröd. Fortsätt in i Sjörröd och ta första vägen till
höger upp för en lång backe och följ sedan cykelvägen in mot Hässleholm. Du kommer nu bland
annat passera Hässleholmsgården och Hesslegårdens golfbana. Följ skyltar mot centrum.

*Alternativ väg genom Vinslöv, ca 25 km från Troedstorp till Tykarpsgrottan

I Attarp, vid T-korsning, sväng vänster mot Grantinge för att ta väg genom Vinslöv. Fortsätt över
järnvägen och sedan rakt fram. Passera skylt Sibirien och fortsätt till Grantinge. Följ vägskylt
mot Broby, sväng sedan höger vid skylt mot Sjunkaröd. Följ skylt Skånska vilt rakt fram tills du
ser Skånska Vilt på höger sida (efter ca 4 km). Passera Skånska Vilt och ta första vägen till höger
innan röd ladugård.

Fortsätt rakt fram till nästa korsning där du svänger höger, följ skylt Boarp 2 km/Flädergården
Gårdsbutik. Följ vägen framåt och du passerar Flädergården och Pelargonhuset på vänster sida.
Fortsätt vägen rakt fram och du passerar Västergårda hembygsgård på vänster sida. Du är nu på
Boarpsvägen (ca 3 km från Flädergården), vid kyrkogårdsmuren sväng höger ut på Storgatan,
kör över järnvägen. Sväng höger mot Hässleholm, obs! här finns ingen cykelväg! Följ skyltning
vidare mot Hässleholm ut på Lommarpsvägen. Fortsätt rakt fram och sväng höger vid skylt
Nävlinge/Sösdala/Kristianstad. Fortsätt rakt fram till skylt Ignaberga 4 km och sväng där höger.
Fortsätt på denna väg, du passerar bland annat Ignaberga kalkbrott. Du är så småningom
framme vid Ignaberga nya kyrka där du svänger vänster vid röd tegelbyggnad mot
Tykarpsgrottan. Följ vägen fram till ny skylt, Tykarpsgrottan, fortsätt här på denna väg som
svänger lite till höger. Efter 500m ligger Tykarpsgrottan på vänster sida. Fortsätt härifrån på
vägen förbi Tykarpsgrottan enligt beskrivning ovan.

TIPS PÅ TREVLIGA BESÖKSMÅL UNDER TUREN
Här presenteras ett urval av de besöksmål du cyklar förbi under Göingerunden. Under turen finns
många vackra platser att stanna till vid, så ta med fikakorg. På Flädergården & Pelargonhuset,
Tykarpsgrottan, Hovdala Slott och Björkvikens badplats vid Finjasjön finns toaletter. För info om
öppettider mm, se webbsidor enligt nedan eller kontakta Kontaktcenter på Hässleholms kommun,
telefon: 0451-26 70 00.

/Trevlig tur!

Skånska Vilt i Sjunkaröd
Prisbelönt gårdsbutik med kött och vilt från eget slakteri. Förutom köttet finns ett sortiment av
chark, kryddor, såser och skinnprodukter.
Olika arrangemang med allt från matlagning till provningar. Runt butiken finns hägn med
vildsvin att titta på.
www.sjunkarod.com

Flädergården & Pelargonhuset
Gårdsförsäljning av egenodlade och hantverksmässigt tillagade fläderprodukter. I kaffestugan serveras
specialiteten Fläderblomsvåfflor och vissa söndagar kan du boka skånsk äggakaka. I Pelargonhuset försäljning
och visning av pelargoner, 600 olika sorter.
www.fladergarden.se
Vinslöv

Dröm dig tillbaka och se de gamla tingen på Västergårda Hembygdsmuseum med bl a tidstrogen
butik och toffelmakarens verkstad. Vinslövs friluftsbad erbjuder en härlig 25-metersbassäng, en
mindre barnpool, lekplats och kiosk. Intill finner ni Vinlövs camping med tillgång till bangolfbana och
fiske. Vinslövs Hembygdsförening
www.vinslovscamping.se
Ignaberga gamla och nya kyrka

Ignaberga gamla kyrka är en 1100-tals kyrka med bastanta gråstensmurar, samt med kor, absid och
långhus. Kyrkan stod övergiven i 40 år, sedan nya kyrkan byggdes. Efter renovering kunde den
invigas på nytt år 1928. Den nya kyrkan i Ignaberga, är en tegelkyrka från 1887. Kyrkan har ett smalt
spetsigt torn och byggnadsstilen efterbildar den romanska.

Kyrkor och lokaler - Hässleholms församling (svenskakyrkan.se)

Tykarpsgrottan
Upptäck en magisk värld 12 meter under jord bland pelarsalar och labyrinter där bland annat scener
ur Ronja Rövardotter har spelats in. Följ med på en visning i gruvan, njut av en kopp kaffe och kaka i
caféet eller botanisera i presentbutiken. Övernatta på campingen i stugor eller husvagn. Onsdagar
maj-augusti håller caféet kvällsöppet.
www.tykarpsgrottan.net

Hovdala slott, Trädhus & Vandringscentrum
Det nationella kulturarvet Hovdala slott visar tydliga spår från slottets 500-åriga historia.
Sommartid ges guidade turer, utställningar, berättarkvällar, konserter m.m. Trädgård och park
är öppna året runt. Restaurang, café, butik och information är öppna under säsong. Ett stenkast
från Hovdala slott ligger Boketorp, ett av få kvarvarande hus från den försvunna hantverksbyn
Broslätt. Idag finns här ett utbud av evenemang, föreläsningar och kurser m.m. Boketorps
faciliteter och grillplatser är tillgängliga året runt.

I naturen runt Finjasjön och Hovdala slott möts skånsk natur och kultur av hög klass i ett unikt och
varierande landskap. Hovdalaleden/Skåneleden 57 km passerar genom området. Här finns flera
spännande vandringsleder att kombinera för hel- och halvdagsalternativ men också kortare
promenadstråk. Vild och orörd natur, i sjönära, kuperad eller låglänt terräng. I detta artrika
fladdermusområde har 18 av Sveriges 19 fladdermusarter skådats. Sommarkvällar arrangeras
spännande fladdermussafaris.

Det arkitektritade Hovdala Trädhus är Nordens största trädhus. Under andra halvan av 2022
planeras det att öppna upp en restaurang-och konferensverksamhet i huset. Håll utkik på
www.hovdala.se för mer information. Invid Trädhuset ligger unika, arkitektritade vindskydd - Birk,
Birka och Ronja. Kanske är detta en av Sveriges finaste lägerplatser? Vindskydden är bokningsbara
och kan nyttjas av såväl den mindre gruppen och familjen som den enstaka vandraren.
www.hovdala.se
Björkvikens badplats vid Finjasjön
Badplatsen vid sydöstra stranden av Finjasjön är en av kommunens mest välbesökta platser.
Träffas, umgås och grilla invid sjön är lika populärt som att bada. Badplatsen har under säsong
försäljning av glass, drycker med mera. Toaletter finns nära och grillplatserna är utrustade med
bänkar. Här finns både gräs-och sandunderlag. Badplatsen ligger nära Hovdala slott och flera
vandringsleder passerar.
www.hassleholm.se/badplatser

Hässleholmsgården
Hässleholmsgården är en herrgård av medeltida ursprung, som omtalas första gången vid 1500-talets
mitt. Nuvarande huvudbyggnad uppfördes 1819, medan flygelbyggnaderna är från 1780-talet.
Gården används idag till förenings- och fritidsändamål och här finns vandrarhem för övernattning.
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