Kørselsvejledning til Jadetorpet

1

Kørselsvejledning til Jadetorpet
• Kør over Øresundsbroen.
• Når I er kommet over broen og har betalt i betalinganlægget holdes øje med
afkørslernes numre! Ca. 20 km efter betalingsanlægget drejer man af ved afkørsel
18 mod Kalmar og Lund.
Man kommer ind på en ny motorvej som man følger. Der er nu omkring 80 km til
Kristianstad, men kun de første 25 km er motorvej
• De sidste kilometer inden Kristianstad er motorvej igen. Ved afkørsel 37 drejes
til højre og man kommer ud på en ny motorvej som følges ca. 2 km til afkørsel 38
hvor man kører af motorvejen.
• Afkørslen ender i en lille rundkørsel hvor man drejer til venstre så man kommer
hen over motorvejen. Fortsæt lige ud gennem to lyskryds. Vejen er en slags
omfartsvej hvor man først passerer en afviser til Naturum, siden over Helge Å og
siden under jernbanen (læg mærke til luftledningerne). I den tilstundende
rundkørsel køres lige ud. [Hvis man kører til venstre her kommer man til ICA
Kvantum — et mega supermarked].
• Ved det næste T-kryds køres til venstre og efter ca. 2 km kommer en rundkørsel i
udkanten af byen. Her køres lige igennem, og vejen følges lige ud ca. 18 km til
Arkelstorp.
• I Arkelstorp køres lige gennem byen, en hovedvej krydses lige efter byen. Efter et
par km kommer skiltet “Kaffatorp” og efter yderligere 1 km ligger Hillehagsvägen
på venstre side. Den kan kendes ved at der på hjørnet ligger et hus med et
rødmalet tremme-stakit hvor spidserne er malet hvide. Der drejes inden dette hus,
og man holder til højre for det store træ og følger vejen forbi huset.
• Efter ca. 1 km ved den første vejgaffel holdes til venstre, gården “Hillehaga”
passeres. Ved næste vejgaffel holdes til højre (vejen med “Fågelsången” skal ikke
følges). Huset ligger nu 200 m fremme på højre side, indkørslen er efter huset.
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Arkelstorp er nederst på kortet — Jadetorpet ved den blå klat for oven; man skal
passere Kullagården og Hillehaga.
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