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Start på rastplatsen vid Hotell Erik-
slund i Varalöv, där väg 112 korsar 
E6. Med tanke på att Kulla- och Bjä-
rehalvön är nerlusade med förvirrade 
två- och fyrhjuliga turister, väljer vi en 
tur på Hallandsåsen.

Från Erikslund kör vi på mindre vä-
gar mot Munka Ljungby och Hjärnarp. 
Nu börjar ”klättringen” upp för Hal-
landsåsen, både öster och väster om 
E6-an och vi når vår högsta punkt, 200 
möh (fram med syrgasen!), innan det 
går utför igen i riktning mot Hasslöv. 
På Hallandsåsens norrsluttning gör vi 

en rök/kisspaus, strax intill Ekereds 
naturreservat.

Sedan passerar vi Hasslöv, Bondå-
kra, Vindrarp, Åstarp, och Yllevad. Jo, 
nu är vi i Halland och språket börjar bli 
ett problem, men ha tålamod: Lunchen 
är nära! Vallåsens värdshus väntar runt 
nästa krök och kommer att servera en 
ekologisk, närproducerad lunch inkl. 
måltidsdryck och kaffe till priset av 
110 kr. Jag kommer att meddela vad 
kocken föreslår innan vi startar och ta 
upp beställningar. Vi har nu kört lite 
drygt 5 mil och lunchen torde infalla 
vid halv ett-tiden.

Äntligen drar vi igång igen mot 
Skåne, dvs uppför Hallandsåsen med 
siktet inställt på att passera mellan 
sjöarna Rössjön och Västersjön. Vi 
svänger vänster, när det dyker upp en 
skylt, där det står Örkelljunga, men tar 

vägen via Bassholma, Eket, Ljunga-
skog och Hjälmsjö. 

Sedan tänkte jag vi kunde avsluta 
vår tur vid Bälingesjön. Här kan man 
köpa kaffe med våffla eller intaga sin 
medhavda fika och njuta av utsikten 

Är det frågor, bara hör av er
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över sjön. Man kan ju till och med ta 
sig ett dopp, om det nu är 30 grader 
varmt den siste juli. 

Turen blir ca. 10 mil och från Bä-
lingesjön är det enkelt att ta sig mot 
Hässleholm på väg 24, söderut på väg 
108 (fö en trevlig mc-väg) eller väs-
terut på E4.


