
Träffpunkt Elfdalen är en mötesplats för alla – 
såväl ung som gammal. Det erbjuds aktiviteter för 
barn vid lekplatsen och dess spännande hinderbana. 
En grillplats för dem som vill festa lite extra. På 
gymet kan motionären träna ute i friska luften. I 
hundrastgård kan din hund få löpa fritt. I närheten 
finns strövstigar och i Bäljaneå kan du fiska när du 
har betalat ditt fiskekort.

I hembygdsbyns olika byggnader kan man uppleva 
hur människor levt i äldre tider. Museiföremål visar 
hur det har sett ut t.ex. i ett soldattorp. Exempel på 
vilka redskap och verktyg som använts i jordbruk 
och olika hantverk ges. En örtagård med allehanda 
kryddväxter kan besökas.

I den fina miljön på Össjö krog finns lokaler för 
fester och sammanträden.

Välkommen till Träffpunkt Elfdalen!

Träffpunkt Elfdalen

Össjö krog - med anor från 1700-talet - har triv-
samma lokaler för fester och sammankomster.

Grillplats och lekplats med hinderbana. Ett spän-
nande vikingaskepp byggt av Leonard Anton.

Fri tillgång till ett gym för den som gärna tränar 
utomhus.

På Elfdalens camping finns en minigolfbana.

På Elfdalen finns byggnader som speglar äldre 
tider, t.ex. detta soldattorp.
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Längs Rönneå och dess biflöden finns mängder av 
sevärdheter och vacker natur. Upptäck platser som 
Djupadal, Natthall, Göingevången, Anderstorp och 
Guvarp med ett mycket rikt djur- och växtliv. Gui-
de till Rönneåbygden finns på 
www.skanes-nordvastpassage.se

Kyrkan i Klippan är en originell byggnad från vår 
tid, invigd 1966. Den ritades av den världskände 
arkitekten Sigurd Lewerentz och blev hans sista 
större verk. Kyrkan besöks varje år av tiotusentals 
personer från hela världen. Den har inte kommit till 
i ungdomligt skaparrus. 

sanktpetrikyrka.se

Längs vandringsleden från Ruveröds kvarn 
förbi den slocknade vulkanen Juskushall till 
ängen Räfshalen – ett eldorado för den växt- och 
insektsintresserade. Kring Ljungbyhed finns också 
det stora naturreservatet vid Herrevadskloster, ett 
beteslandskap med vackra ekträd.

är välkänd för många, men på Söderåsen finns 
många andra sevärdheter. Naturreservatet Klöva 
Hallar är en mindre ravin än Skäralid, men kanske 
lite vildare och väl värt ett besök. Skåneleden går 
genom området. På åsen finns Traneröds mosse, 
vilken tillsammans med det gamla kulturlandskapet 
kring Grindhus och Lilla Klåveröd också är 
naturreservat.
www.sverigesnationalparker.se/park/
soderasens-nationalpark

Nära till naturen! I Klippans kommun finns flera 
vandringsleder och de följer ofta vattendragen 
Rönneå, Bäljaneå och Pinnån. Norr om Klippan 
finns Bjersgårds skogar och sjöar med många 
möjligheter till promenader och vandringar vid 
sjöar och förbi gamla ekar.
www.klippan.se/upplevagora/
idrottmotionochfriluftsliv/
vandringslederochstrovomraden

Klippanbygden Söderåsens nationalpark

Vasasjön i Bjersgård

Skudesvägen i Bjersgård

Rönneådalen

S:t Petri
Ravinen i Skäralid


