
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 istället. 
 
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.  
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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, Tykarpsgrottan, 
Hovdala Slott och Björkvikens badplats vid Finjasjön finns toaletter. För info om öppettider mm, se 
webbsidor enligt nedan eller kontakta Hässleholm Tourist Information på telefon: 0451-26 73 00.  
 

/TREVLIG TUR ÖNSKAR HÄSSLEHOLM TOURIST INFORMATION  

 
SKÅNSKA VILT 

Skånska Vilt och Sjunkaröds Vildsvinsfarm är beläget i Sjunkaröd utanför Vinslöv. Här finns en gårdsbutik 
med försäljning av vilt-och lammkött samt andra charkprodukter. Slakt och styckning av allt vilt. Visning 
och smakprovning efter överenskommelse. www.sjunkarod.com 
 
FLÄDERGÅRDEN OCH PELARGONHUSET 

Flädergården är ett lantbruk med odling av fläderbuskar sedan 1987. Blommor och bär plockas manuellt 
och endast vid gynnsam väderlek. I hemkokeriet tillverkas ca 20 olika fläderprodukter. Utställning av 
samlarpelargonier, ca 700 sorter, och försäljning av sticklingar. Under sommaren visas olika teman med 
pelargoner i Pelargonhuset. Stanna till för en kopp kaffe i kaffestugan, handla i gårdsbutiken eller 
växthuset. www.fladergarden.nu     
 
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. 
www.hembygd.se/vinslov  www.vinslovscamping.se  
 

IGNABERGA GAMLA KYRKA 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. www.svenskakyrkan.se/hassleholm/ignabergagamlakyrka  

TYKARPSGROTTAN 
Tykarpsgrottan är en före detta kalkstensgruva i form av en mängd labyrintiska gångar under jord. Grottan 
är cirka 20 000 m² stor men det är bara ungefär hälften som kan beträdas. Redan under 1100-talet började 
man bryta kalk i Tykarp. Gruvan var i drift från 1700-talets mitt till 1888. Sedan 1950-talet fungerar den 
som turistattraktion. Här finns café, souvenirbutik och toaletter! Guidade turer från maj – september! 
www.tykarpsgrottan.net  

HOVDALA SLOTT/HOVDALA NATUROMRÅDE OCH VANDRINGSCENTER  

Slottet har anor från medeltiden och består av en trelängad manbyggnad, ett imponerande porttorn 
samt ladugård. Tornet bär än i dag spår av strider som utkämpades i början av 1600-talet då 
svenskarna angrep Hovdala under skånska kriget. Den vackra och varsamt restaurerade 
anläggningen ligger inbäddad i grönska nära Finjasjöns södra strand. Slottet erbjuder storslagen 
enkelhet, tystnad och ett stillsamt lugn. Park och köksträdgård som är öppen för besökare året runt. 
Restaurang och café. Guidade visningar och utställningar av olika slag erbjuds under sommaren.  
 
På Hovdala Naturområde finner du historiska minnesmärken från stenåldern, bekväma 
vandringsstråk, turridning och utmanande strapatser i omväxlande miljö. Naturområdet erbjuder en 
unik kombination av historia, och framtid, natur och äventyr. www.hovdala.se  
 
BJÖRKVIKENS BADPLATS VID FINJASJÖN 

Vid Björkvikens badplats finns grillplats, toaletter och badbryggor. www.hassleholm.se/badplatser  
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HÄSSLEHOLMS GÅRDEN 

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. 
www.hassleholm.se/hassleholmsgarden  
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