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Ribbans hundrastplats runt – 5 km 

 

Kort runda runt Ribersborgsstrandens hundrastplats och en tur in bland 

villorna. Fyra offentliga konstverk hinner man också med på rundan. 

 

 

 

Start vid hundrastplatsens parkeringsplats. Vid siffran 5 och det inringade ”M” 

enligt kartan ovan. 
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Mitt i parkeringsplatsen, se efter gångbaneskylten. Gå in på grusgångbanan. Denna blir till 

asfalt och man har en lite damm på sin vänstra sida. 

 

Vid bron, håll vänster efter konstverket ”Drakrygg” från 2001. Efter 25 meter, gå rakt fram, 

ut på en mindre naturstig längs med vattnet. 

 

På vänster sida kommer nästa konstverk, det är ”Farväl till de sju haven” från 1989. Gå 100 

meter på stranden och upp till vänster, efter hundrastplatsens gränsskylt. Följ de vita 

stenarna i gräset, i riktning mot Ribersborgsstigen. 
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30 meter innan Ribersborgsstigen, gå höger på naturstigen, fram till lekplatsen och brygga 1, 

med utgång till Ribersborgs Kallbadhus. Gå höger efter lekplatsen. 

 

 

 
Ta vänster ute på stranden. Gå under brygga 2. Framme vid brygga 3, gå uppför trätrappan 

och sväng vänster, ut på gångbanan. 
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Passera Ribersborgsstigen, parkeringsplatsen och över Limhamnsvägen. Kommer in på 

Grönvångsgatan. Över Beritta Gurrisgatan, sväng vänster på Almlyckegränd och vänster igen 

på Hellasvägen. Gå höger på Fridhemsvägen. 

 

 

 
Gå vänster vid Erikslustvägen och vänster på Adolf Fredriksgatan. 



Ribbans hundrastplats runt  5  www.ironwalkers.se 

 
Höger in på Rosenholms allé. Efter 100 meter, gå vänster på omarkerad asfalterad gångbana. 

Sväng höger på Beritta Gurrisgatan. 

 

 

 
Över Ribersborgsvägen och vänster. Ta dig över Limhamnsvägen och 40 meter fram, innan 

det är till höger på grusgångbanan in i björkallén. Rakt fram i första korsningen och snett 

vänster i andra för att gå längs med Öresundsdammen. 
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Sväng vänster efter vattnet, förbi statyn ”Vinden” från 1959. Passera en gångbana, för att 10 

meter därefter, svänga höger på den gamla järnvägsvallen. 

 

År 1945 upphörde persontrafiken, men återkom tillfälligt under spårvägstrejken våren 1951. 

Godstrafiken höll dock på till 2001 och rälsen revs upp så sent som 2009. 

 

 

 
På andra sidan Ribersborgsstigen ser man konstverket (stenen) ”På vakt” från 1959. Gå över 

vid parkeringsplatsen. 

 

 

Grattis. Du har nu fullbordat: 
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