
Ett erbjudande genom Skånetrafikens ”Sommarkort”  

om att få en guidebok, ”Rundvandring för tågburna”, 

med tips på trevliga vandringar yppade sig i somras.  

 

Jag valde ut några intressanta resmål, tog tåget,  

vandrade efter instruktionerna  och såg mig om i Skåne.  

 

Här presenteras några bilder från mina upplevelser i  

nejden kring Köpingebro, Glumslöv, Simrishamn, Båstad 

och Hässleholm - platser jag varmt kan rekommendera  

er att besöka.  

 

Samtliga rundvandringar startar och slutar vid 

tågstationerna. 
 

 

Köpingebro: 

 

 Tågräls 

Citat ur instruktionen: ”Med ryggen åt stationen, vänd vänster och korsa 

spåren… 

 

 Vandringsväg i grodperspektiv 

Citat ur instruktionen: ”Ta vänster, traska på i sydlig riktning till nästa 

vägknut” 

 

 Sädesfält 

Citat ur instruktionen: ”Följ Åsavägen ett gott stycke förbi sparsam 



bebyggelse, odlade fält och träddungar”. 

 

Simrishamn 

 

 Vid Vårhallarna 

Citat ur instruktionen: ”Lite till vänster bakom fyra stenblock löper en stig 

ner mot Vårhallarna och kusten”. 

 

 Strandpromenad vid Tobisvik 

Citat ur instruktionen: ”Sväng höger vid boden och följ sandstranden 1,5 

km i sydlig riktning”. 

 

 Badhytter 

Citat ur instruktionen: ”Om sanden efter ett tag känns tung att vandra i 

finns det strövvänliga stigar kantade av låga tallbuskar högre upp bland 

dynorna.” 

 

Glumslöv 

 

 Utsikt mot Ven  

Citat ur instruktionen: ”… passera en överstruken ortsskylt, Glumslöv, 

Strax ligger de mest hänförande Hilsahögarna på höger hand.” 

 

 Stätta vid vångavägen 

Citat ur instruktionen: ”Vackert böljande kullar omger, vyn är absolut 

makalös. Steget och hjärtat känns lätt.” 

 

 Mot Ålabodarna 

Citat ur instruktionen: ”Anblicken och utsikten över det lilla samhället 

förgyller vandringen.” 

 

 Solrosor i Ålabodarna 

Citat ur instruktionen: ”Passera badplatsen, promenera genom läget och 

uppför backen.” 

 

 Mellan Ålabodarna och Örenäs 

Citat ur instruktionen: ”Därefter fortsätter returen längs Ålabodsvägen, 

raka spåret i riktning mot Glumslöv i två enformiga kilometrar. Täta 

tillbakablickar gör fotmarschen uthärdlig.” 

 



Båstad 

 

 Utsikt mot Torekov 

Citat ur instruktionen: ”Ta vänster på Finnsbovägen efter parkeringen, 

njut av det plana underlaget och den vida utsikten.” 

 

 Sommarblommor längs vägen 

Citat ur instruktionen: ”Sväng vänster på en smal grusväg direkt efter 

gården. Detta är en synnerligen behaglig etapp speciellt då vandraren kan 

njuta av ett böljande nerförslut.” 

 

Hässleholm 

 

 Hallon 

Citat ur instruktionen: ”En senkommen vilopaus rekommenderas för att 

summera intrycken och samla kraft för den ointressanta, urbana 

slutspurten.” 

 

 Det är korna som poängen 

Citat ur instruktionen: ”inom kort nås Almaån, korsa dock ingen spång 

ännu.” 
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