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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. 

Sockerbruk och riksväg 3
För 200 år sedan fanns det inga hus här och inget Hasslarp. På Hasslaps-
åns fuktiga strandängar gick Kattarpsböndernas boskap på bete. När 
marken delades upp vid enskiftet 1826 splittrades Kattarps by och 
många gårdar flyttades ut i landskapet. Granngården till Stensminne, 
Kattarp 2, fick en ny plats en bit härifrån, vid Västkustvägen. Efter några 
årtionden hade flera gårdar och torp byggts, och det fanns en smedja och 
en vindmölla. Platsen fick namnet Lyckåker. Mot slutet av 1800-talet kom 
både järnvägen och ett sockerbruk till trakten. 

Sockerbruket byggdes i närheten av Lyckåker som fick ge namn åt den 
nya tågstationen och bruksorten. Men brukets problemfyllda uppstart 
gjorde att orten fick öknamnet Olyckåker. År 1898 fick byn både en 
ny station och ett nytt namn – Hasslarp. Turen hade vänt och under 
sockerbrukets hundraåriga epok blomstrade Hasslarp. Här fanns caféer, 
slakteri, fiskaffär och möbelaffär. Kronan på verket var Folkets park, med 
den praktfulla danspaviljongen, som byggdes 1909. 

Västkustvägen, som fanns redan på 1600-talet, var fram till 1960-talet 
huvudleden mellan Helsingborg och Göteborg, riksväg 3. På 1930-talet 
började biltrafiken strömma genom Hasslarp och bensinpumpar och 
bilverkstäder växte fram. Näringslivet sprudlade i byn.

Djur och natur
Trots att byarna ligger mitt ute på odlingsslätten finns det fin natur att 
upptäcka. På vandringarna kan du möta allt från citrongula fjärilar till 
skygga rådjur och skränande hägrar. 

Hasslarps dammar är mest kända för det rika fågellivet men det finns 
också annat att upptäcka. På våren kan du förutom fåglarnas serenader 
höra när grodhanarna uppvaktar honorna med sin sång. Ätlig groda 
är den mest högljudda. Och varför inte gå på fjärilsspaning, bland 
vårblommande sälg och sommarens högörtsängar och betesmarker.

I Kattarps Äppelskog har de gamla järnvägsarbetarnas trädgårdar växt 
upp till en grön oas med äppelträd, ängsväxter, fåglar och fjärilar. En del 
äppelträd är över 100 år och har spännande namn som Cox´s Pomona 
och Laxton Superb. 

Gå på upptäcktsfärd på de mjuka stigarna genom Kattarps mosses 
täta lövskog. Här finns ovanliga svampar, som trollhand och anis-
ticka och under vårkvällarna hörs näktergalens exotiska sång.

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.

Mindre vattensalamander är 
ett groddjur som håller till i 
och vid Hasslarps dammar. 
Hanen på bilden är extra 
vacker inför parningen med 
ryggkam och starka färger.

Slåttergräsfjärilen  
lägger sina ägg ett 
och ett på ängens 
grässtrån. För att 
nya fjärilar ska 
hinna utvecklas är 
det viktigt att gräset 
inte klipps eller 
betas för tidigt.

Den lilla puktörne-
blåvingen sitter på sin 
värdväxt, käringtand. 

Hitta rätt på kartan
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Natur- och kulturslingorna i Kattarp och Hasslarp 
Sevärdheter i Hasslarp med omnejd
1. Lyckåker gamla småskola som byggdes 1901. 

2. Stadsliknande, pampiga hus intill järnvägen och riksvägen. Husen 
har hyst allehanda butiker – allt från järnhandel till charkuteri.

3. Huset byggdes 1929 som tjänstebostad åt sockerbrukets 
personal. Muren är en del av husets mörkare historia, den restes 
av Hells Angels som höll till här under 1990-talet.

4. Här bredvid varandra ligger det som en gång var Hasslarps 
folkskola och mellanskola. De byggdes 1904 respektive 1908. 

5. Här ligger Ohlssons möbelaffär. Ett familjeföretag som funnits i 
över 100 år.

6. På 1950-talet fanns det flera bensinpumpar och mackar i Hasslarp. 
Här låg Gulfmacken som byggdes 1947.

7. Här låg gården Kattarp 2, som fick flytta ut från Kattarps by vid 
skiftet 1826. Den blev första gården i Lyckåker.

8. Kattarps mosse med stigar genom den lummiga lövskogen.

9. Kattarps gamla bykyrka, byggd i början av 1200-talet.

10. I Äppelskogen finns grillplats, lekplats och promenadslingor. 
Förr  låg SJ-personalens bostäder här. Nu har trädgårdarnas 
grönska tagit över, till glädje för både människor och djur.

11. Jöns Jonsgården ingick i den mindre byn Signestorp. Den ger en 
bild av hur bondgårdarna såg ut här i trakten vid 1800-talet.

Flygfoto över Hasslarp, år 1932. I förgrunden 
syns sockerbruket och bangården. På andra 
sidan järnvägen och till höger i bilden ligger 
Hasslarps station. Där byn tar slut, uppe till 
höger i bilden, ligger Folkets park.

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
Skylten har tagits fram av Stadsbyggnadsförvaltningen, 
copyright © Helsingborgs stad. Tryck: 1aB DeSign, 2019 
Illustrationer: BrizaNatur, Katarina Månsson

helsingborg.se

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.seJöns Jonsgården med nylagt halmtak. 
Foto 1950-tal.

I sockerbrukets gamla arbetarbostad i 
Hasslarp hade MC-klubben Hells Angels 
sitt huvudkvarter under 1990-talet, medan 
rivalerna Bandidos huserade i Kattarps 
gamla mejeri. Efter denna mörka period 
tog mer positiva krafter över och huset har 
varit både musikstudio och konstateljé. 

Gamla småskolan Lyckåker. Foto 1991.

Vanlig groda parar sig i april. 
Då lockar hanarna på honorna 
med ett knarrande läte.
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Ohlssons möbler i Hasslarp. Foto 1990.

1 Bredvid Lyckåker skola låg Ohlssons 
lanthandel med bensinpump. Foto 
1930-tal.


