Cykelrunda till Lomma strand och Alnarp
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Vi visar vägen till Lomma och Alnarp
Den här turen går till Lomma som med en
mil långgrund strand och möjlighet till både
bad och havsfiske lockar många lundabor
under sommaren. Vägen dit skär genom det
skånska odlingslandskapet som kantas av
korsvirkeshus, hamlade pileträd, åkrar och
bondgårdar. Hela vägen från Öresundsparken i södra Lomma till Bjärred i norr är
en långgrund badstrand med flera möjligheter
till bad. En fin avstickare kan man göra till
Alnarps slott och park med anor från 1100talet.

Lomma beach eller kanske Rivieran? FotoTeddy Lindén

Bad
Badmöjligheterna är många i Lomma till
exempel centrumbadet, Lomma beach/
Lomma norra badplats och Habo Ljung.
Fortsätter man norrut mot Bjärred så finner
man Bjärreds saltsjöbad med Sveriges längsta
badbrygga. Telefon: 040-641 10 00.
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Fiske
Det finns goda möjligheter till fiske i Östra
dammen, Höje å, Lödde å, Slättängs-dammen, Habo dammar och även kustfiske. För
mer information om fiskekort med mera, ring
046-641 10 00.
Alnarpsparken
Som en oas mellan Malmö och Lund finns
Alnarpsparken. Parken är från 1880-talet,
men redan 1862 invigdes slottet och den första
agronomkursen startade. Parken är alltid öppen
för allmänheten och här finns många spännande upplevelser som till
exempel det mångstammiga
gullregnsträdet, näsduksträdet eller praktmagnolian.
Ett besök kan man göra året
runt men vackrast är det
kanske under våren när
vårlökarna blommar eller i
maj/juni när det kinesiska
blåregnet lyser upp slottets
sydfasad i blått. Här finns
även en sortimentsträdgård
med Sveriges största sortiment av ettåriga blommor.
Information kan man få på
040-41 51 00.
Cykelväg
Från Stortorget följer man
cykelvägen till Värpingeby och därifrån kan
man välja mellan cykling i blandtrafik det vill
säga Önnerupsvägen, eller cykelvägen till
Lomma.
Lästips
• Äventyret väntar runt hörnet – LNF
• Upptäck naturen i Skåne – Skånetrafiken
Länktips
• www.lomma.se

Den här kartan finns på cykelkommunens hemsida:
www.cykelkommunen.lund.se
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