
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 jordbrukslandskap 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. 

Signestorpsslingan – 5,0 km
Den här slingan bjuder på en omväxlande vandring på grusvägar och 
skogsstigar, förbi anrika storgårdar och genom lummig lövskog. 

Signestorp var en egen liten by precis söder om Kattarp. Den kring-
byggda korsvirkesgården strax efter järnvägen var gård nr 5 i byn, 
även kallad Jöns Jonsgården. Kring 1820 kom Jöns Jonsson till 
gården för att lägga nytt stråtak. Han var häradsspeleman med 
många strängar på sin lyra och det föll sig inte bättre än att han och 
dottern i huset, Hanna Nilsdotter, blev kära. De gifte sig 1829 och det 
är deras barnbarn som skapat stiftelsen som nu vårdar gården som 
ett kulturreservat. 

Gör ett besök i den så kallade ”Rövarskogen” och spana efter fem 
extra stora bokar. Det sägs att Jöns och Hanna planterade en ny bok 
för vart och ett av deras barn. Bokarna är nästan 200 år gamla och 
har växt sig kraftiga i den näringsrika myllan. 

På vägen tillbaka mot Kattarp passerar du Signestorps gård. Precis 
som Jöns Jonsgården tillhör den en av traktens storgårdar. Den 
bildades 1830 vid enskiftet då byn Signestorp upplöstes. 

En liten avstickare från Signestorpsslingan till By till By-slingan tar 
dig förbi en annan av traktens storgårdar, Gunnestorps gård. Vidare 
på grusvägen som leder ut mot Västkustvägen får du en bild av 
samhället här på 1800-talet. Längs vägen ligger en blandning av 
enkla gathus, där lönearbetare och hantverkare bodde, och gårdar 
från Fleninge kyrkby som flyttades hit vid enskiftet. Gården som idag 
heter Sturelund låg före skiftet i Fleninge kyrkby, gård 24.

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 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.

Signestorpsslingan  
Natur- och kulturslingorna i Kattarp och Hasslarp 

Djur och Natur
I början på 1800-talet sträckte sig 
Signestorps skog ändra fram till Jöns 
Jonssons husknut. Idag är den betydligt 
mindre – men fortfarande värdefull. Den 
är som en oas på åkerslätten dit rådjur, 
harar, småfåglar och rovfåglar söker sig. 

På våren täcks marken av väldoftande 
liljekonvalj och släktingarna storrams 
och ekorrbär. Redan i april kan man se 
den rosa-lila lungörten och på hösten 
kommer svampar i alla tänkbara färger 
och former.  
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 Sevärdheter Signestorp
1. Jöns Jonsgården, eller Signestorp 5.

2. Fem stora bokar i ”Rövarskogen”.

3. Stengärdsgård som markerar den 
gamla gränsen mellan Signestorp och 
Fleninge kyrkbys ägor.

4. Signestorps storgård som grundades 
1830, vid enskiftet av Signestorps by.
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Svarthättan 
håller vårkonsert i 
Signestorps skog.

Passa på att spana 
efter rovfåglar när 
du promenerar över 
slätten. 

Lungört och 
storrams är 
typiska växter i 
den näringsrika 
ädellövskogen.

Den skira, vita 
porslinsnagelskivlingen 
växer på döda träd.

Röd glada – 
vingbredd 1,6 m.

Ormvråk – 
vingbredd 1,3 m.

Lungört Storrams
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Ekorrbär

Hitta rätt på kartan
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TÅGSTATION 

SIGNESTORPSSLINGAN (5,0 km)

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

ÄPPELSKOGSSLINGAN (1,0 km)

VÄSTRABYSLINGAN (4,4 km) 
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Gamla sockerbruket


