
Kartförklaring Karta 1: Pauseplatser och Varningsflaggor. 

Kartförklaring: 
1. Av- och påstigning i Killeröd 

Adress: Killeröd 9314,  24297 HÖRBY 

Av- och påstigning för ridande/körande på leden är hos Carola i Killeröd. Carola ber att I- och 

urlastning sker på hänvisad plats, som är vid infotavlan på gården. Bil och släp kan ej lämnas kvar 

under turen på grund av begränsat utrymme.  

Var god respektera att det är privat område och håll rent och snyggt.  

Vid behov kan även vatten ordnas, men i så fall på förfrågan och om någon är hemma. 

Telefonnummer: 0708 886121 

2. Harphult Pauseplats 

Adress: HARPHULT 6393, 24295 HÖRBY 

I Harphult, precis då man svängt vänster mot Killhult så ligger Bengt Jönssons ställe på höger sida i en 

backe, här kan man stanna till och få vatten och vila en liten stund. Men ring gärna en dag i förväg så 

att han är beredd på att ni kommer och kan ställa ut vatten till er. 

Telefonnummer till Bengt: 070-663 62 59 

3. Mitten av leden i Killhult 

Adress: Killhult 6230, 24295 Hörby 

I Killhult, på höger sida då man kommer in i samhället ligger Svensköps byggdeförening. Här finns 

pausmöjligheter med uppbindningsplats, informationstavla (Kommer upp under 2017) och möjlighet 

att sitta ner en stund. 

Här finns även möjlighet att använda kyrkans toalett. En lanthandel finns också i byn. 

4. Hulta Stuteri Bed & Box 

Adress: Hulta 6528, 242 95 Hörby 

Placerat en liten bit in från leden i Hulta ligger Ediths ställe gömt i skogen. Här erbjuder hon 

möjligheter till övernattning i de sköna omgivningarna och här är även promenadavstånd till Timans 

Naturreservat som inte får besökas med häst. Ring och boka i förväg om ni vill övernatta. 

Telefonnummer till Edith Eriksson 073-245 46 42  

5. Skåneleden i Timan 

Här möter rid- och körleden Skåneleden på en vacker plats. Precis utmed leden ligger ett av 

Skåneledens vindskydd. Om man sitter av hästen eller kliver av vagnen kan man nyttja att det 

sommartid finns tillgång till vatten. För att undvika att marken blir upptrampad kring vindskyddet så 



var vänlig respektera markägarens önskan om att inte uppehålla er med hästar vid vindskyddet utan 

håll er på leden.  

 Vattenmöjligheter (Ej vintertid) 

 

6. Ljungs Kula Bed & Box 

Adress: Timan 6126, 242 95 Hörby 

Här erbjuder familjen Nilsson boende för både hästar och ryttare en liten bit från leden i de 

natursköna skogarna i Timan. Servering av frukost eller annan förtäring kan också ordnas vid 

förbeställning. 

Bokning sker per epost: fam.nilsson@ljungskula.se 

Mer information finns på hemsidan: http://www.ljungskula.se/   

7. Satserup Pauseplats 

Här möter rid- och körleden Hörby kommuns ridslinga. Placerat utmed den gamla banvallen så finns 

det en rastplats där uppbindning finns för hästarna och där man kan finna vatten till hästen. Här finns 

även bord och bänkar om man vill sitta ned en stund.  

Pauseplatsen används även av de som nyttjar ridslingan. 

8. Humlahage Bed & Box 

Adress: Gunnarp 4432, 24294 Hörby 

Utmed leden i Gunnarp så rider man igenom Lisas gård. Lisa kan erbjuda: 

 Boende för häst och ryttare/kusk 

 Toalett 

 Vatten 

 Rastplats, uppbindning 

Hör av er till Lisa om ni vill stanna till. 

Mail: lisa@humlahage.se 

Tel: 0701755527 

Mer info finns även på Lisas hemsida: http://www.humlahage.se/  

Varningsflaggor: 
I. Korsning av högtrafikerad väg. Här korsar 

man väg 1057 som går genom Pärup. 

Vägen, som har en 

hastighetsbegränsning på 70 km/h, 

korsas rakt fram och leden fortsätter in 
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på grusvägen rakt fram i korsningen. Se Figur 1. 

 

 

II. Korsning av högtrafikerad väg. Här korsar man väg 1082 som går genom Killhult. Vägen, som 

har en hastighetsbegränsning på 40 km/h, korsas rakt fram och leden fortsätter rakt fram 

efter korsningen. 

 

 

 

III. Ridning över bro (gäller endast vid ridning på slingan). Här passerar man över en träbro. Bron 

har räcken. Se figur 2 och 3 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Korsning av högrafikerad väg genom 

viadukt samt ridning utmed 

högtrafikerad väg i ca 900 m. Här 

passerar man under E22:an i en stor 

viadukt. Se bild.  

Efter viadukten fortsätter vägen utmed 

E22 på en transportväg. E22:an är en 

högtrafikerad väg med mycket fordon 

och tunga transporter. Se figur 4 och 5 

för mer info. 

 

Figur 1 Korsning av väg 1057 i Pärup 

Figur 4 Viadukt under E22:an 

Figur 3 Aktuell bro på banvallen innan Satserup 

Figur 2 Bro på banvallen innan Satserup 



 

Figur 5 Transportväg utmed E22:an 


