
Cykelrundans olika etapper
 
Broby-Halladal 3 km
Cykla Landsväg 2115 mot Glimminge. Efter ungefär 3 km, ta till 
vänster på en grusväg mot Halladal.

Halladal-Tydinge 3 km
När du har cyklat 2 km kommer du fram till Väg 19 där du ska 
ta till vänster (vägen kan vara trafikerad med tung trafik). Efter 
ungefär 100 m tar du till höger in på en grusväg som du ska 
följa rakt fram. Efter ungefär 1 km kommer du fram till 
Tydingevägen som går mellan Broby och Tydinge. Där ska du 
ta till höger. På höger sida ligger strax Tydingesjöns Camping. 

Här finns både badplats, kiosk och servering så vad kan väl 
passa bättre än att stanna till och få något gott i magen och 
ta ett härligt dopp. Eller bara njuta av platsen en liten stund. 

Tydinge-Oröd 1 km
Efter ungefär 1 km kommer du till en korsning där det skyltas 
Oset till höger, men här ska du istället ta vänster in på en 
mindre skogsväg.

Oröd-Olastorp 2 km
När du har cyklat rakt fram i ungefär 2 km kommer du fram till 
en T-korsning. Ta till vänster i den korsningen. 

Olastorp-Broby 3 km
Efter ungefär 500 m kommer du fram till Väg 119, där du ska ta 
till vänster och sedan följa vägen tillbaka till Broby (vägen kan 
vara trafikerad med tung trafik). 

Visste du att?

Foto: SWELO

Tydingesjön

Cykeltur med 
svalkande stopp
En cykeltur för den badsugne i Östra Göinge
 Vägar: Asfalt, grus- och skogsväg

Den här rundan passar dig som vill kombinera en 
härlig cykeltur med ett dopp i det blå.

Värt att notera är att cykelrundan korsar vägar som kan 
vara trafikerade med tung trafik - var uppmärksam.

Ha det så skoj!

För mer information och digitala kartor 
www.ostragoinge.se/svemester



Var rädd om huvudet - bär hjälm
Enligt lag ska en cykel alltid ha broms och ringklocka. I mörker 
krävs lyktor och reflexer, fram och bak samt på sidan. 

Trafikreglerna gäller för alla fordonsförare, även cyklister. 
Det är viktigt att du alltid lämnar företräde när du kommer 
fram till en väg eller gatukorsning. 
Bilförare har ingen skyldighet att stanna för cyklar vid en 
cykelpassage utan trafiksignaler. Men om du leder cykeln 
räknas du som gående, och då gäller andra regler. 

Använd hjälm
Hjälmen är lika viktig för cyklisten som bilbältet är för bilisten. 
Enligt lag ska alla under 15 år bära hjälm när de cyklar eller 
blir skjutsade.

Cykelrundans olika etapper

Etapp 1  Broby-Halladal 3 km
Etapp 2   Halladal-Tydinge 3 km
Etapp 3   Tydinge-Oröd 1 km
Etapp 4   Oröd-Olastorp 2 km
Etapp 5   Olastorp-Broby 3 km

Observera att cykelrundan inte är skyltad! 
Lägg därför lite extra tid på att läsa igenom den detaljerade 
vägbeskrivningen som finns i denna folder.
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