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Starta utmed grusvägen till Kroghuset. Vägen slutar vid huset. I dess förlängning löper en stig över en 
bäck till en ”snurregrind”. Nyttja denna in till Simontorp. Följ en traktorvägen rakt fram tills ett 
inhägnat korsvirkeshus blir synligt. Traktorvägen svänger vänster runt hörnan på ett vilthägn i 
riktning mot en kohage. Bortom hagen syns Simontorps säteri. Sväng höger utmed stengärdet och 
korsa en traktorväg. Följ en otydlig stig höger om/parallellt med en stenmur. I blickfånget ligger en 
vit villa. Sväng vänster på den korsande grusvägen, Simontorps Säteriväg. Gå förbi en damm, över en 
färist och vidare mot Rödde. Orange ledmarkeringar för SL, Skåneleden ledsagar/ löper utmed 
grusvägen. Gå ca 250m till en vägkrök. På stället står en bakåtvänd varningsskylt för färist. Observera 
att SL ledmarkeringar följer en stig på höger sida strax efter varningsskylten. Stigen som ska nyttjas 
går inne i skogen men ganska parallellt med vägen fram till Lilla Rödde Textilmuseum. Håll höger i 
ett T-kors. Lämna SL (som på stället viker av åt vänster mot muséet.)  Stigen har en rak nordostlig 
kurs mot en nyplantering. Ta vänster i ett vägkors. Efter bara 50m nås nästa vägskäl; gå rakt genom 
detta med bibehållen kurs. Bortse sedan från stigar som ansluter från vänster och höger. Efter ca en 
km korsas en asfalterad väg. Fortsätt på återvändsgatan, Addahöjdarvägen. På höger sida ligger en del 
hus; passera samtliga. På vänster och höger sida om vägen är marken privat. Stanna till där vägen 
svänger nerför och höger mot Stampen, se kartan. Vik av åt höger på en två-spårig traktorväg i 
kröken. Framöver ligger en markant kulle och ett bakomliggande fält. Gå i högerkanten av kullen ner 
mot fältet. Traska i kanten av fältet, längs med ett dike. Ta sikte på en gård och en korsande 
markväg. Ta vänster förbi en vägbom. På en skylt står; Välkommen till Kulturens Östarp. Passera 
Gamlegård, sväng höger efter Vattenmöllan och ta en förtjänt rast på Östarps Gästgifvaregård. 
Nyttja samma väg i retur. 
 
 
Om du cyklar kan inte vägen genom ”snurregrinden” användas. Ta istället Herrebergavägen ner mot 
Slimmingevägen. Sväng vänster. Trampa upp och ner för en liten kulle. Vägen kröker; fortsätt rakt fram 
på Prästavägen tills en fotbollsplan syns på höger sida. Sväng vänster över färisten till Simontorp. Fortsätt 
på Simontorps Säteriväg över ännu en färist och vidare till Lilla Rödde Textilmuseum. Håll höger genom 
Stora Rödde. Ta sedan vänster mot Veberöd när Röddevägen möter Gamla Lundavägen. Ta vänster på 
Östarpsvägen efter 500 m. Håll höger när grusvägen delar sig. Efter ytterligare 500 m nås Gästis. 
 
 

https://ostarpsgastis.se/

