


Stigen går fram över mark som tidigare var 
fylld med kärr och mossar. Ägare till denna 
blöta stäpp var en gång Carl Kuylenstjerna på 
Sper lings holms gods. Efter utdikningen såldes 
tomter med början i det område som kom att 
kallas för Nyhem. 1928 blev Nyhem en del av 
Halmstad. Nyhems skola byggdes 1906 och 
finns kvar än idag.

På 1950-talet började andra bostadsområden 
på Öster att växa upp med hög fart. Leden 
slingrar nu fram mellan dessa områden, idag 
bebyggda med både höghus och villor.

På väg från Nyhem till Linehed passerar man 
Martin Luthers kyrka, som byggdes i plåt med 
djärv arkitektur. Året var 1970.

Linehed fick sitt namn efter en gård, Karoline hed.

Andersberg är också ett gammalt gårdsnamn. 

Så svänger vi norrut mot Snöstorp. På långt 
håll syns Snöstorps kyrka. Den sexkantiga 

central kyrkan i sten är från 1880-talet. Tidigare 
låg på denna plats en medeltida kyrka.

Snöstorp kom 1967 att införlivas med Halm-
stad. Idag har lansortsbyn försvunnit. Tidigare 
var Snös torpsborna ofta arrendatorer under 
Sper lingsholm. Enligt ett arrendekontrakt från 
1852 skulle en arrendator årligen utföra 4  dags-
körslor, 104 mandagsverken, 30 kvinno dags-
verken, erlägga 1 tjog ägg, 1 höna samt 6 skål-
pund blånor och lin.

Leden går djärvt i en tunnel under E25 och vi 
hamnar i Vallås stora bostadsområde med skola, 
affärscentra och kyrka. Vid Bergängs vägen ligger 
den konstgjorda sjön. Här är det ett rikt fågelliv.

Sannarpsgymnasiet och Sannarps idrotts an lägg  -
ning ser vi på vår väg mot Östergård.

Östergård domineras av HSBs höghus bebyggelse.

Den som nu gått hela rundan har tillryggalagt 
drygt tio kilometer.

Sevärdheter utmed Hälsans Stig

Stort tack till våra sponsorer och samarbetspartners!

www.hjart-lung.se

Livsstil – en hjärtefråga
Kost, motion, rökning och stress är faktorer som påverkar din hälsa och livskvalitet. 
Ibland kan små förändringar i din livsstil ge stora resultat.  Att regelbundet promenera 
på Hälsans Stig är första steget mot en sundare livsstil.  
Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett hälsosammare och rikare liv. Motion, både   
på golv och i vatten, samtalsgrupper, kost, rökavvänjning, stresshantering och  
föreläsningar bland mycket annat. Vi erbjuder också kurser i hjärt-lungräddning.  
Kom med du också och bli medlem! 

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras 
anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och enga-
gerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabili-
tering oberoende av bostadsort, kön och ålder.   
Kontakta oss för mer information: Tel: 08-55 606 200, E-post: info@hjart-lung.se 

Hälsans Stig är vår folkhälsosatsning med målet att få fler att 
promenera mer. Promenadslingorna ska kännas enkla och trygga. 
Därför är de bostadsnära, följer befintliga gångvägar och trottoarer 
samt undviker trappor och branta backar.

 • Slingorna är minst 3 km långa och varje kilometer är skyltad.
      • Du väljer själv var du vill starta och avsluta din promenad.
           • Kartorna finns på förbundets hemsida www.hjart-lung.se
 
                  Riksförbundet HjärtLung  Tel: 08-55 606 200


