
Cykelrundans olika etapper

Broby-Njura 6 km
Ta Njuravägen över Strömshall för att komma till Njura. Innan 
du kommer fram till trevägskorsningen i Njura går en grusväg 
in till vänster. Cirka 100 m från vägen ligger Njura badplats, 
där det går utmärkt att bada i Helge å.

Njura-Snöarp 5 km
I Njura tar du till höger mot Glimåkra. Efter ungefär 1 km finns 
en skylt mot ”Karstorp” till vänster. Ta in på den grusvägen. 
När du har cyklat i ungefär 3 km delar sig vägen i ett Y-kors.  
Ta till höger mot Snöarp. 

Sissas stuga ligger en bit upp i skogen. Det är en ryggåsstuga 
från sekelskiftet 1600-1700, som har fått namn efter sin sista 
ägare.

Snöarp-Denningarum 2 km
I Snöarp tar du till vänster mot Denningarum. Skylten Den-
ningarums gård leder till just Denningarums gård där kan du 
kan passa på att fika i trädgården, titta på stora och små djur 
i djurhagarna eller köpa lantmatdelikatesser i gårdsbutiken.

Denningarum-Östanå 2 km
Du ska fortsätta förbi gården och ta till höger över bron. Följ 
sedan skylt mot Östanå där du hittar pappersbruket, korsvir-
keshuset och stenhuset. 

Östanå pappersbruk började tillverka papper redan år 1797. 
Tillverkningen kom att prägla samhället fram till 1980-talet då 
bruket lades ner. Korsvirkeshuset är nordens största och upp-
fördes på 1780-talet som magasinbyggnad till Wanås gods. 
Under bruksperioden rymde huset kontorslokaler. Stenhuset, 
som byggdes 1862, hyste en gång bostäder åt brukets arbe-
tare och deras familjer. På 1950-talet användes ovanvåning-
en som biograf och samlingslokal. Idag används Stenhuset i  
föreningsverksamhet, och som fest- och konferenslokal. 

Östanå-Hemmestorp 1 km
I Östanå tar du till vänster över bron mot Hemmestorp.
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Hemmestorp-Nordanå 2 km
I Hemmestorp tar du till höger mot Nordanå. 

Nordanå Gård från 1600-talet är känd från SVT:s serie ”Fru 
Marianne” efter Victoria Benedictssons roman med samma 
namn. Det rationella jordbruket har knappast berört landska-
pet kring herrgården och därför har en herrgårdsmiljö med 
äldre karaktär kunnat bevaras. Cykla genom 

historien
Upptäck Östra Göinge och lär känna bygdens historia.
Vägar: Asfalt- och grusväg
 
I den här rundan kommer du att kunna känna av 
historiens vingslag på olika sätt. Se stenvalvsbron i 
Glimminge och prakten i Östanå pappersbruk. När du 
ändå cyklar förbi - gör små avstickare till Sissas stuga 
och Denningarums gård. 

Under din cykeltur kan du också hålla utkik efter tjär-
dalar som användes för tjärbränning och var vanligt 
förekommande i hela Sverige under 1500-1800-talen.

Ha det så skoj! 

Nordanå-Glimminge 1 km
Vid Nordanå gård tar du till höger genom kastanjeallén mot 
Glimminge. 

Du befinner dig nu i närheten av stenvalvsbron i Glimminge.
År 1752 kom ett kungligt påbud om att alla nya broar i Skåne 
skulle byggas av sten för att spara på skogen. Bron i Glim-
minge färdigställdes år 1818 och består nästan uteslutande 
av tuktad natursten. Bron restaurerades omkring 1870. På den 
västra sidan om ån finns spår efter en äldre kvarn.

Glimminge-Broby 5 km
I Glimminge ska du ta till vänster mot Broby. I Brobys norra del 
finner man marknadsplatsen. 

Den första marknaden hölls år 1773. År 1845 slogs marknads- 
och avrättningsplatsen samman till ett gemensamt område. 
Galgbacken hade utstakats 1805 och låg strax norr om mark-
nadsplatsen. Den sista avrättningen ägde rum 1859. De åtta 
marknadsbodarna, som byggdes i slutet av 1800-talet, är de 
enda i sitt slag som finns kvar i Skåne! Nuförtiden arrangeras 
vår- och höstmarknad i juni respektive september.

För mer information och digitala kartor 
www.ostragoinge.se/svemester
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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-Njura 6 km
Etapp 2   Njura-Snöarp 5 km 
Etapp 3   Snöarp-Denningarum 2 km
Etapp 4   Denningarum-Östanå 2 km
Etapp 5   Östanå-Hemmestorp 1 km
Etapp 6   Hemmestorp-Nordanå 2 km
Etapp 7  Nordanå-Glimminge 1 km
Etapp 8  Glimminge-Broby 5 km

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

Pappersbruket i Östanå

Denningarums gård. 
Foto: Precious People

Stenvalvsbron i Glimminge


