
Tillsammans gör vi Helsingborg bättre
Du hjälper oss att hålla naturen ren och hel genom att meddela om fel eller lämna synpunkter.  
Det gör du enkelt med hjälp av appen  ”Ett bättre Helsingborg”. 
Du kan även ringa Helsingborg  eller mejla Helsingborg kontaktcenter:
042-10 50 00, kontaktcenter@helsingborg.se
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Allemansrätt och allemansvett
Allemansrätten gäller utanför tätorten och ger dig en unik möjlighet att röra dig fritt i naturen. 
Men den innebär också ett stort ansvar. 
Ledorden i allemansrätten är att inte störa och inte förstöra. 

Det är extra viktigt att visa hänsyn eftersom slingorna delvis går över privatägd mark, i åkerkanter och 
ibland nära inpå bostäder. Håll din hund under uppsikt eller kopplad och släng inte skräp. 
Läs mer om allemansrätten på: 

allemansratten.se

Välkommen till natur- och kulturslingorna i Kattarp och 
Hasslarp. Vandringen går genom ett bördigt jordbruks-
landskap på grusvägar, i åkerkanter och på stigar i 
lövskog. Slingorna har alltid någon av de två byarna som 
utgångspunkt. Kattarp, gammal kyrkby och järnvägsknut 
eller Hasslarp, före detta brukssamhälle med ståtliga 
Folkets park. 

Skolkampen
Här passerar Hasslarpsslingan de två gamla skolhusen. För 200 år 
sedan var det ingen självklarhet att få gå i skolan. Men 1842 
fattade Sveriges riksdag ett viktigt beslut – det skulle finnas en 
allmän folkskola i varje socken, med skolhus och en ”vederbörligen 
godkänd lärare”.

Kattarp låg steget före riksdagen och hade redan 1816 en skola, med 
en lärare vid namn Bodde. När folkskolestadgan kom 1842 byggdes 
en ny skola, precis söder om kyrkan. När Kattarps kommun bildades 
1862 byggdes en högre folkskola, där pojkar kunde fortsätta två år 
efter den vanliga folkskolan. Tio år senare fick även flickor gå här. 
Barnen från Lyckåker fick ta sig till skolan i Kattarp.

I slutet på 1800-talet började Lyckåker och nuvarande Hasslarp att 
växa till. Och tack vare sockerbruket gick det fort. Nu behövdes det 
en skola även här. År 1901 kom den första – Lyckåker småskola. 
Sedan följde i rask takt mellanskola, 1904, och folkskola, 1908, som 
båda låg inne i Hasslarp. 

Kattarp, som kanske lite avundsjukt såg grannorten växa med 
sprudlande affärsliv och stort sockerbruk, kontrade med en ny 
folkskola. En pampig byggnad i rött tegel och två våningar stod klar 
1908. Idag går omkring 100 elever från både Kattarp och Hasslarp 
med omnejd i den gamla folkskolans anrika lokaler.

Vandringstips
I kartan finns tips på fem olika slingor med varierande längd, från en 
kilometer till nästan en mil. Slingorna är inte markerade i terrängen 
men på strategiska platser finns informationsskyltar med kartor. 
Observera att kartorna på de mindre skyltarna endast täcker slingorna 
i skyltens närområde. Använd gärna din telefon och fotografera av 
skyltens karta, så har du den med dig under vandringen. Kartor och 
utförliga vandringsguider finns på helsingborg.se/vandringsleder. 
 
Ibland kan gräset vara lite högt i åkerkanterna och om det har 
regnat mycket kan det bitvis vara lerigt, så ta på rejäla skor. Var 
extra uppmärksam när slingorna korsar större vägar och obevakade 
järnvägsövergångar.

Hasslarps och Kattarps skolor  
Natur- och kulturslingorna i Kattarp och Hasslarp 

Djur och Natur
Som elev på högre folkskolan under 
början av 1900-talet var det viktigt att ha 
koll på de vanligaste växterna och djuren 
i omgivningarna. Under sommarlovet 
kunde eleverna få till uppgift att pressa 
växter och tillverka ett eget herbarium, 
sin egen ”bok om örter”. 

Floran har förändrats en del sedan den 
tiden och fjärilar, humlor och bin blir 
allt färre. Men här finns det möjlighet 
att hjälpa till. Låt en del av gräsmattan 
få växa till äng, plantera växter som 

bjuder insekterna på nektar och 
pollen, sätt ut insektsholkar och 
insektsvatten.

Många trädgårdsängar ger till slut 
en stor äng – så som det var förr 
här i Hasslarpstrakten.
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Vintergäck gör skäl 
för sitt namn. Genom 
isigt snötäcke kan 
de skjuta upp sina 
solgula blommor.

På andra sidan gatan 
ser du huset på 
bilden och bredvid 
ligger den gamla 
mellanskolan. Idag 
håller byföreningen 
Byabetan till där.

Stilla vårkvällar ljuder koltrastens sång genom 
Hasslarp. Lägg gärna ut äpplen på vintern, så 
blir koltrasten glad.

Kamgräs-
fjäril 

Nässelfjäril 

Skolfoto framför Hasslarps folkskola, någon gång 1910-talet. 
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 Sevärdheter skoltema
1. Här bredvid varandra ligger det som 

en gång var Hasslarps folkskola 
och mellanskola. De byggdes 1904 
respektive 1908.  Byföreningen 
Byabetan håller till i gamla 
mellanskolan.

2. På den gamla småskolan som 
byggdes 1901 kan du fortfarande se 
namnet Lyckåker. Här gick man sina 
två första skolår. Sedan följde två år i 
mellanskolan och avslutningsvis två 
år i folkskolan.

3. Kanske var det längs den här vägen 
som barnen från Lyckåker-Hasslarp 
gick, i ur och skur, för att komma till 
skolan i Kattarp. Åtminstone fram 
till 1901, då småskolan i Lyckåker 
byggdes.

4. Kattarps kyrka. Från början hade 
skolan en stark koppling till kyrkan. 
Därför ligger ofta gamla skolor i 
närheten av kyrkan.

5. Kattarps skolor ligger samlade söder 
om kyrkan. De är byggda 1842, 1862 
och 1908. 
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Hitta rätt på kartan
STOR INFORMATIONSTAVLA

LITEN INFORMATIONSTAVLA

PARKERINGSPLATS

GRILLPLATS

RASTPLATS

SOPTUNNA

VINDSKYDD

FÅGELOMRÅDE

BUSSHÅLLPLATS

TÅGSTATION 

HASSLARPSSLINGAN (1,5  eller 1,4 km) 

BY till BY (8,6 eller 9,7  km)

SIGNESTORPSSLINGAN (5,0 km)

ÄPPELSKOGSSLINGAN (1,0 km)

VÄSTRABYSLINGAN (4,4 km) 

DU ÄR HÄR


