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Sandhammaren

Sandhammarens fyr står i sydostligaste hörnet av  
Skåne, mitt emellan Ystad och Simrishamn. Fyren är 
statligt byggnadsminne sedan 1978. Konstruktionen 
består av långa skruvpålar som bär upp ett fackverk av 
järn. 

Eftersom Sandhammarens fyr är en visningsfyr har 
man möjlighet att besöka fyren mot en mindre avgift. 
Information om fyrens visningstider !nner ni på  
www.sandhammarensfyrplats.nu

Här disponerar vi fyra fritidsbostäder: Hus A, fyr-
mästarbostaden, som består av tre rum och kök. Hus 
B och D, fyrvaktarbostäderna, som består av tre rum 
och kök samt hus C som består av två rum och kök. 

Sandhammaren är ett naturreservat och är särskilt 
känd för sin !na strand som sträcker sig "era kilometer 
i båda riktningarna. En sommardag på Sandhammaren 
med bad i Östersjön med dess vita och !nkorniga sand 
är en dröm. Den som ger sig ut på en simtur rekom-
menderas att vara försiktig då strömmarna kan vara 
starka.

Missa inte att besöka Glimmingehus i Vallby socken, 
Nordens bäst bevarade enkelhusborg från medeltiden. 
Ale stenar är en fornlämning av typen skeppssättning 
som består av 59 stenar. Hela skeppssättningen är 
cirka 67 meter lång och 19 meter bred och är Sveriges 
största bevarade. Den står 32 meter över havet på  
Kåsehuvud, med utsikt över den branta kusten. 

Vid stranden !nns en välförsedd kiosk och servering. 
Det !nns en mängd olika gårdsbutiker i omgivningen 
som är väl värda ett besök. Större livsmedelsbutiker 
!nns i Skillinge 13 kilometer bort.

Pärlan på Österlen

Det går bra att resa kollektivt till Sand-
hammaren från flera orter i Skåne. 
Hållplatsen heter Sandhammaren och 
därifrån är det någon minuts promenad 
ner till stranden.

I huset

TV Spis

Kyl/Frys Barnstol  
& spjälsäng

Micro Kaffebryggare

Tillgänglig att hyra

Hus A–D: januari–december

Bäddar

Hus A – 5 bäddar + bäddsoffa

Hus B – 4 bäddar + bäddsoffa

Hus C – 2 bäddar + bäddsoffa

Hus D – 5 bäddar + bäddsoffa

Adress: Sandhammarvägen 51, 271 77 Löderup

På plats

 Grill Trädgårds-
  möbler
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