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Skåne Nordost – Det gröna Skåne – erbjuder en 
mängd olika naturupplevelser, alla med det gemen-
samt att du lätt och bekvämt tar dig hit. Öppna 
bara bildörren, andas djupt och gå några steg. 
Där ute finns den härliga stillhet och tystnad du 
bara finner i skog och mark.

Närhet till naturen är ett kännetecken för Det 
gröna Skåne. Du behöver ingen dyr specialutrust-
ning för att möta äventyret. Här kan du bo mitt i 
det gröna, ta en kort skogspromenad mellan lun-
chen och kaffet, eller vandra i dagar genom skogar 
med äkta vildmarkskänsla. Vårt område har två 
turistarrangörer med Ekoturismföreningens certifie-
ring Naturens Bästa, de första i Skåne att få denna 
utmärkelse. Det borgar för både god naturkänne-
dom och en anpassning till naturens villkor.

Du kan möta naturen på många sätt. Varför inte 
från hästryggen? Det gröna Skåne erbjuder fantas-
tiska ridleder, både för vana och ovana ryttare.

Vill du hellre försiktigt glida fram på en spegel-
blank vattenyta och se fåglar lyfta alldeles framför 
kanoten? Här finns stora möjligheter till paddling, 
i åar, i sjöar eller på havet. På korta turer eller 
längre med övernattningar. Med ledare eller på 
egen hand.

Cykeln är ett annat sätt att möta naturen och se 
sig omkring. Ta med dig egen och välj vägar själv, 
eller köp ett cykelpaket.

Det gröna Skåne har en äkta känsla av vildmark, 
med tätortens alla fördelar alldeles runt hörnet och 
gott om plats för både avkoppling och aktivitet.

Läs mer på www.turism.skanenordost.se



Nytebodaskogen är bara en av de unika skogarna i området, 
lika djup som den är hög. Med sina vindfällen vittnar skogen 
om den kraftiga stormen Gudrun i början av 2005, en i raden 
av händelser i skogens 300-åriga livstid. 

I området finner du skogar av alla slag, löv, barr och bland-
skog. Bokskogarna är typiska för området, med sin speciella 
flora, vitsipporna på våren och det unika ljuset.

Bara några mil härifrån, i Hanöbukten, brusar havet mot 
kritvita sandstränder och lockar till ett dopp. Söderut, i 
Forsakarfallet, störtar vattnet skummande ner i ravinen, en 
spännande början på Linderödsåsen med sin lummiga bok-
skog och sina dramatiska klippskrevor. Mitt på åsen utmed 
Skåneleden ligger Fjällmossen, ett litet stycke natur som för 
tankarna till norra Sverige. Här spelar orrarna i april, fan-
tastiskt och sällsynt. Vill du njuta av blomsterprakten i 
Liarumsdalen, ta med din flora och identifiera de sällsynta 
orkideerna.



Stilla glider kanoten fram på Helge å. Med ett mjukt plask slår 
en fisk i vattenbrynet samtidigt som du sänker paddeln för ett 
nytt tag. Vardagen är långt, långt borta.

Det gröna Skåne erbjuder fin paddling på sjön Immeln och på 
Helgeån där några småforsar kittlar lite extra i magen. Utmed 
dessa kanotleder ligger iordningställda rastplatser där du även 
kan övernatta. Här finns också lite mer äventyr i havskajak på 
öppet hav där du kan prova på, lära dig eller lita på din egen 
erfarenhet. Du kan dessutom paddla på egen hand i flera andra 
åar och vattendrag.

Hörlinge ängar är ett riksintressant ängsområde där Vieån 
möter Helge å. Vår och höst översvämmas ängarna och ger 
upphov till ett omfattande fågelliv. Området nås enkelt via den 
nyinvigda vandringsleden. Här finns ett utemuseum med handi-
kappanpassat fågeltorn och en utställning om de unika natur- 
och kulturvärdena.

Naturen i Det gröna Skåne omfattar flera speciella vatten-
områden lätt tillgängliga via vandringsleder eller från båt. 
Många platser i Skåne Nordost utvecklas för ekoturism. 

Landskapet bjuder på tvära kast och äventyr om du så vill, 
men också stillhet och harmoni.



Det gröna Skåne bjuder också på fantastiska cykelturer, vägarna
är ofta sparsamt trafikerade och stryker alldeles i skogskanten. 
Cykeln är perfekt i trakten. Stanna var du vill, campa nästan 
överallt. Allemansrätten gör naturen till din, men under ansvar. 

Cyklar kan du hyra, färdiga cykelpaket finns på flera platser.

Äventyret kan vara stilla eller pumpa adrenalin – som under ett 
fallskärmshopp eller på en skumpig och fartfylld hillrollingtur 
nerför Vångaberget.

På dressincykel går det lugnare och du kan stanna för att 
njuta av naturen. Ta med picknickkorgen.

Vill du hellre ha en stund av skoj och lek? Pröva fotbollsgolf, 
ett sant nöje för både vuxen och barn.

Oavsett vad du väljer har Det gröna Skåne många möjligheter
till både intensiva spänningshöjare och meditativa vistelser i 
avkopplande omgivningar.

Lockar hästryggen mer? Det gröna Skåne har många möjligheter till 
ridturer i skog och mark. Här finns till och med bashkirhästar som gör 
det möjligt att rida även för den som är allergisk.

Du kan rida både korta utflykter och längre flerdagsturer. I grupp 
eller på egen hand. Hit kan du ta din egen häst på långtur med över-
nattningsmöjligheter för er båda.

Skåne Nordost har ett rikt utbud av äventyr och aktiviteter för alla 
åldrar. Ingen dyr utrustning krävs, din egen äventyrslystnad är allt som 
ska till.

Vandringslederna lockar till både långa och korta turer. Många 
rundslingor ligger lätt åtkomliga från bilen men ger dig ändå den 
totala vildmarkskänslan. Fulltofta erbjuder lättillgänglig natur, även 
för dig med rörelsehinder. Vandringspaketen går i sägenomspunna 
Snapphaneskogar eller genom Linderödsåsens vilda natur. Varför inte 
vandra mellan värdshus med gourmetmat?

Vintertid när snön lägger sig kan du spänna på dig skidorna och 
åka mellan snötyngda furor, eller kasta dig utför Vångabacken i 
ystra svängar.



Museum med plats för lek 
och leksakshistoria
BRIO-tomtens verkstad
Utställning av träleksaker
Världsunik Barbiesamling
Märklin tågbanor
Sommaröppet: alla dagar 
11/6–28/8, 10.00–17.30
Söndagsöppet:
19/2-17/12, 12.00–17.00
Övriga året: 
ring 0479-192 96 
för besked

Försäljning • servering • entré

Hissa segel på en barkbåt, bygg ett slott av sand. Släpp upp en drake i vårt 
luftrum. Ta ditt barn i hand och upptäck världen från en ny nivå. Våga vara 
barnslig!

Kulturhuset Barbacka i Kristianstad har ett stort utbud för barn och ung-
domar. På BRIO Lekoseum är det fritt fram att leka, man blir aldrig för 
gammal för ett tåg. Barbie har heller ingen åldersgräns – här finns landets 
största samling.

Äventyret finns precis runt hörnet. Kannibalmuseet med sina hiskeliga 
masker fascinerar, Tykarpsgrottans labyrinter sätter fart på fantasin. Här har 
Ronja Rövardotter också kikat in.

Bada kan du göra både utomhus och under tak. Garanterat plask! Och 
glass förstås. I Åhus!

Men spunnet socker på en pinne ska mumsas på en äkta skånsk marknad. 
Då är det nära till både tivoli och ponnyridning. Fler djur möter ni i parker 
och djurgårdar – men lamadjuren finns bara på Denningarums gård.

HÄSTVEDA MARKNAD



I gryningen är det bara du och havsöringen. En spännande kamp utmed 
kusten sätter fart på livsandarna. Framemot solnedgången är det dags att 
varva ner med några kast från en liten eka. Möjligheterna att hyra båt är 
stora, egen stuga vid en sjö likaså.  

Dagen därpå kan du välja Put & Take. Det gröna Skåne har många fina 
dammar med regnbåge och öring där du kan få de riktigt stora fiskarna. 

Oavsett vad du söker finns det mycket att välja mellan, lika spännande 
som varierat. Ett fiske med utmaningar för såväl erfarna sportfiskare som 
nybörjare.

Här finns både gädda och abborre, men också gös, öring, karp och sik. 
Och ål, naturligtvis! Med drygt 50 olika fiskevatten blir fångsterna omväx-
lande. Och stora. Här finns chanser till en storfisk – gäddor på 10 kg, gös på 
sex och abborren på över kilot. Hyr du båt blir chansen ännu större.

Det gröna Skåne bjuder på fiske året runt. På våren hugger både havsöring
och gädda, på sommaren gös. I höstens kalla vatten simmar regnbågen, på 
vinterisen nappar abborren. Kasta ut och njut.

Läs mer på: www.turism.skanenordost.se/fiske

Här hittar du mer information om våra fiskevatten, fiskekort, fiskarter, var du 
hyr båt, kartor och massor av fler fisketips.



En väl avvägd sving slungar bollen i en vid båge ner mot green. I det kupe-
rade landskapet i Det gröna Skåne finns både vackra skogsbanor och en 
klassisk seaside-bana. Sjöar, stengärdsgårdar och ett böljande backlandskap 
kryddar spelet och formar banor med vitt skilda temperament. Här blir 
golfen en naturupplevelse.

Banorna ligger tätt. På mindre än en timme har du möjlighet att spela 180 
hål. Våra banor är ibland utmanande, ibland familjevänliga och här finns 
både greenfeebanor och Pay and Play.

Varför inte spela hela året? Ta en vinterweekend med golf och god mat. 
Det gröna Skåne erbjuder spel året om, i Kristianstad kan du öva svingen 
inomhus, och det finns goda möjligheter till boende vid alla våra banor. 



Området har en lång historia som kulturbygd. Här 
har människor bott i årtusenden och levt på vad 
landet har gett. Man har krigat, handlat, odlat och 
skapat. Lämnat spår. Här kan du vandra i historien 
där både byggnader och skog har många, många år 
på nacken. 

Här finns en tystnad och ett lugn som kanske är 
en följd av årens gång, som om här vilar visdom i 
varenda växt. Det doftar skog och mossa, hav och 
mogna grödor. Se dig omkring i egen takt och varva 
ner. Koppla av och tänk tillbaks på hur de hade det i 
stugorna, i gårdarna och i fina hus i staden. 



Brukshusens fasader lyser i gult och grönt utmed Bruksgatan. Här ligger 
åtta välbevarade hus från det gamla Bromölla, ett av dem ett sekelgammalt 
arbetarhem och ett annat lanthandelsmuseum. På torget påminner de två 
Svanhalsödlorna om fynden av 60 miljoner år gamla fossil på Ivöklack.

Bromölla är en typisk bruksort. Vid millenieskiftet utsågs staden till 
”Modell för det svenska brukssamhället” och på Iföverkens Industrimuseum 
kan du uppleva hur samhället växte upp tillsammans med industrin. Där får 
du också följa med på en unik resa i vattenklosettens historia.

Fortsätt sedan din upptäcktsfärd i cykelsadeln, från slättlandet till bergigare 
trakt. Följ Humleslingan längs Ivösjöns stränder till utsikten på Ryssberget. 
Här kan du vila mellan hav och sjö, samla ny pedalkraft i en ekbacke och 
njuta av din medhavda picknickkorg. Rymmer packningen ett fiskedon ska du 
veta att det nappar bra i både vattendrag och sjöar.



Ta ett djupt andetag, låt den milda luften fylla dina lungor med doften av 
humle. Här, kring Ivösjön, har det ljumma klimatet gjort trakten till ett 
centrum för Skånes humleodlingar.

Humleslingan är en spännande kulturhistorisk resa. Avstampet gör du i 
Näsum, vid Humletorkan med den lilla doftande humleodlingen. Slingan 
gör det enkelt – följ bara den brunvita skyltningen. Fem mil som du med 
fördel gör på cykel för att uppleva traktens skönhet på nära håll. Även om 
Vångabergets sluttningar med sina fruktodlingar reser sig framför dig.

Från Ivöklack, dit du har kommit med Skånes enda landsvägsfärja, är 
utsikten bedövande vacker. Sänker du blicken ligger historien för dina fötter, 
skriven i sten som avtryck från sjöborrar och dinosaurier.

Också Trollastenen sätter fart på fantasin, liksom Bäckaskogs slott, hem 
för klostermunkarna på 1200-talet och kungligt lustslott senare. 

Välkommen in!



Slut ögonen en stund, där du sitter med din caffe latte vid någon av Kristian-
stads affärsgator. För nästan 400 år sedan valde danske kungen Christian IV ut 
denna plats och gav staden dess namn, och än idag är stadsplanens rätlinjiga 
gatunät intakt. Tänk tillbaks på alla dem som levt och handlat här, roat sig och 
njutit av livet.

Stadens kontinentala café- och restaurangkultur är en naturlig följd av den 
ström av människor som sedan 1600-talet har passerat genom de lummiga 
boulevarderna. Kristianstad har numera profilen ”Spirit of food” som ledstjärna.

Idag bjuder staden på en blandning av modeboutiqer, gemytliga special-
butiker och traditionell torghandel, insmugen i gammal praktfull arkitektur. 
Här finns många hantverks- och designbutiker, men också stora, välkända 
affärsnamn.

Kristianstadsdagarna den 7-15 juli är en folkfest du inte bör missa. Musiken 
står i centrum, men festivalen bjuder på ett fantastiskt utbud av mat, dryck 
och allehanda nöjen. Kristianstad är en stad med ett blomstrande kultur- och 
nöjesliv, med teater, film, musik och konst. Över staden vakar ännu den Heliga 
Trefaldighetskyrkan, ett av Nordens skönaste renässanstempel.



En fiskgjuse ryttlar över slättsjön. Skäggdoppingen dyker ihärdigt innan den 
försvinner in i vassruggen till hungriga ungar.

Runt omkring dig i Kristianstads Vattenrike pågår en mäktig föreställning 
som lockar ornitologer från hela världen – inte minst vintertid när havsörnar 
glider fram över ängarna. 

Vattenriket är ett internationellt uppmärksammat ekomuseum och biosfär-
område, utvalt av UNESCO, med vidsträckta inlandsstrandängar, Helgeåns 
deltaland och våtmarker med sumpskog. Området, som ligger helt nära staden 
Kristianstad, är bekvämt tillgängligt via spångar, leder och fågeltorn och här 
kan du delta i guidade turer av alla de slag. Från flodbåt eller gummibåt, 
i jeep eller buss eller till fots, med kunniga naturguider. Området är perfekt för 
vandringar och cykelturer. Men allra bäst är kanske en tur med kajak, med 
eller utan ledare.

Fiskaren finner här ett eldorado. Nedre Helgeån har ett av de mest omfat-
tande fiskevårdsområdena i Skåne, med bra öringfiske på våren och gäddfiske 
under sommaren.



Den långa träbryggan ut över Hanöbukten är fylld av folk. Mot horisonten 
avtecknar sig mängder av segel och på den breda sandstranden är det tätt 
mellan badlakanen. Åhus väljer du när du vill träffa människor, leva lyxigt 
och unna dig något extra.

Hamnpromenaden är flanörernas mark. Uteserveringarna lockar dig med 
svalkande drycker och glass.

Många har siktet inställt på sommarstadens alla gallerier, utställningar och 
konsthantverkare. Ryktet som designort är väletablerat och här finns företag 
kända i hela världen. 

Arvet som kulturcentrum kan spåras närmare tusen år tillbaks i tiden, då 
Åhus var kuststräckans mest betydande handelsstad. Ärkesbiskopens borg var 
Nordens största, ett centrum för makten!

Ta en promenad. Följ de slingrande kullerstensgatorna där du går med ena 
foten i medeltiden. Den vackra Mariakyrkan framför dig stammar från 1100-
talet, ringmuren runt staden, den enda bevarade på svenska fastlandet, bygg-
des på 1300-talet.

Korsvirkesidyllen vid Hanöbukten behåller sin charm. Året om!



Fyra mil lång sträcker sandstranden ut sig längs den skånska ostkusten, 
sommartid en härlig långgrund badkust. När höstmörkret faller förvandlas 
stranden mot Hanöbukten till den svenska Ålakusten.

Här, i kanten av sanddyner och tallplantering, hukar halmtaksklädda åla-
bodar, alla med sitt eget namn och en egen historia; Smugglareboden, Jeppas 
bod, Tullareboden.

Utanför bodarna hänger de traditionella fiskeredskapen på sina karak-
täristiska torkställningar. Först när ålamörkret faller under sensommaren sätts 
ålahommorna ut, ett förebud om fest. Ålagille! Nu dukas delikatesserna fram 
på restauranger och i ålabodar – luad ål, rökt, kokt, halmad och stekt ål. Och 
ålasoppa.

Ålen njuter du en kort period, men Ålakusten finns här året om. För 
promenader och utflykter bland kultur och natur.

-ÅlCompaniet-

Upplevelser vid ålakusten
Rökt ål, ålagille & andra kulturella   
evenemang vid Tvillingaboden, Nya 

Rompeboden & Stockholmsboden
Hånsa & Maria

hälsar Er hjärtligt välkomna
tel 044-354108

http://alagille.just.nu



Vattnet dansar med ett brus nerför vattenfallet i Forsakar. Trolska, djupt 
kluvna raviner och mossar med spektakulära orrspel varvas med orkidéängar 
och gammal fin ädellövsskog – där linden gett åsen dess målande namn.

Från hjärtat av Skåne ut till Hanöbukten skjuter Linderödsåsen rygg och 
bjuder med sin skiftande natur in till mängder av aktiviteter. Här upplever 
du vildmarkskänslan från hästryggen, eller till fots. Skåneleden tar dig till 
naturreservat där du bara behöver gå ett par steg åt sidan för att finna stigar 
som kanske bara rådjuren har trampat på före dig. Har du tur möter du kron-
hjorten, Skånes landskapsdjur.

En avstickare från kulturvägen Hjortslingan pekar ut vägen till några av 
områdets vackra slott. Ofta med parker öppna för besökaren.

Bronsålderns ståtliga gravhögar och domarringarna på Linderödsåsens 
sluttningar vittnar om en gammal värdefull kulturbygd. Äntra cykeln och följ 
Bastslingan till förtrollande blomsterängar. Ta med kikaren – här gör gladan 
ofta graciösa flyguppvisningar över det småskaliga odlings- och beteslandskapet.



Stanna till en stund på torget i Hörby. Flanera längs gatorna med sina vackra 
hus och njut av småstadens atmosfär. Men om du kommer första onsdagen 
och torsdagen i juli är pulsen en helt annan. Då är det Hörby Marknad och 
gatorna fylls av 70 000 besökare och flera hundra knallar. En härlig folkfest! 
Så har det varit varje år sedan 1748. Alltid på samma plats, mitt i byn.

Ett par månader senare är det dags igen. I september är det Victoria-
marknad – en hyllning till författaren Victoria Benedictsson, då vi alla förflyt-
tas hundra år tillbaka i tiden.

Hörby vårdar sina traditioner. Tingshuset från 1885 är i dag museum med 
ett Victoriarum och den vackra kyrkan nere vid ån har många renässans-
klenoder. Nu är det också mer än 150 år sedan de första stegen togs på sten-
valvsbron. Unna dig en promenad genom det gamla Hörby.



Loshult 1676. Ur skogsbrynet dyker plötsligt snapphanar och göingebönder 
upp. Bataljen blir blodig och när krutröken har lagt sig kommer den svenske 
kungens krigskassa att vara försvunnen. Och bönderna med den.

Gränstrakterna i Göingebygden var en gång scenen för obarmhärtiga 
strider om frihet och herravälde, och minnet hålls ännu levande. Ännu hörs 
det mustiga göingemålet i stugorna och ute i skogarna stöter du på försvars-
skansar och snapphanegrottor. 

Medeltidskyrkorna berättar sin egen krönika och kulhålen i ekportarna på 
Hovdala slott vittnar än idag om gränstraktens spänningar. Stora delar av 
historien har bränts och förstörts, men Sporrakullagården är ett praktfullt 
undantag – enligt sägnen en av få gårdar som skonades av Karl XI när hela 
socknen sattes i brand.

Runt omkring dig möter du spåren efter ett dramatiskt förflutet. Någon 
gång kör en bonde spaden i en stor kopparplåt. Endast några få delar av bytet 
från Loshultskuppen har återfunnits. Mystiken mellan de tysta granarna är 
kompakt.



Majestätiska bokskogar med frodig undervegetation. Och ett säreget sjöland-
skap med flytande öar som stilla glider omkring. Gustavsborgsområdet har 
fått många besökare att förundras. 

Det påstås, att karparna i dammarna runt Perstorp kan väga över 20 kilo! 
Här blommar både röd, vit och gul näckros, och har du tur får du se en utter 
sticka upp sitt huvud ur vattnet.

Lekbacken i Bosarp står förstås högst upp på önskelistan för barnfamiljen. 
Här finns ett lekland med studsmattor, hinderbana och massor av kul för de 
yngre. Ugglebadet blir också en favorit, med sina hopptorn och vattenrutsch-
banor både inomhus och ute.

Tar du de yngsta med dig till Oderljunga mölla upptäcker ni tillsammans 
hur livet var på farfars tid, både i lanthandeln och på banken.

Plastens vagga stod i Perstorp. Sommaren 2006 öppnas Plastens hus i 
Perstorp, där du kan följa plastens historia, nutid och framtid.



Kulturhuset står som ett kreativt nav mitt i stan, fyllt av konst, musik och 
upplevelser. Hässleholm, knutpunkten i Göinge, har en levande stadskärna 
med kaféer och butiker bekvämt samlade på gångavstånd, lockande till 
shopping i din egen takt. 

På Hovdala slott spelas historien upp framför dina ögon – 500 danska och 
svenska år levandegörs i det nationella kulturarvet vid Finjasjöns strand. I 
den rika kulturbygden kan du röra dig fritt i tiden mellan jägarstenålder och 
medeltid bland gravfält, fornlämningar och kyrkobyggnader.

Naturen ligger lättåtkomlig omkring staden. På vandringsleden runt 
Finjasjön passerar du det spännande Hovdalafältet, slår följe med en ås, fasci-
neras av en urbergshorst – och tar förstås ett dopp i sjön. 

Fågelskådaren ska inte missa Hörlinge ängar, de unika våtmarkerna med 
sina restaurerade strandängar och röjda betesmarker i navet av Vieåleden. Vill 
du hellre gå under jorden ska du välja Tykarpsgrottan med sina pelarsalar. 

Det goda livet kan du finna du på ett spa. I Vittsjö lever ännu kurortstradi-
tionen. Här kan du koppla av i vackra omgivningar.



Säg Osby och varenda förälder får ett saligt leende på läpparna. Barn börjar 
tindra med ögonen. De färgglada träleksakerna från BRIO i Osby är välkända 
långt utanför landets gränser. Här ligger Tomtens Verkstad. Och Lekoseum 
förstås, med den längsta tågbana något barn har sett.

Barnfamiljen älskar Osby. Omgiven av sydsveriges mest skogklädda marker 
utgör trakten med sina 129 sjöar en naturlig lockelse till både fiske och spän-
nande naturaktiviteter. Islandshästar tar er garanterat med på nya äventyr, 
en kanottur på Helgeån bjuder på oförglömliga upplevelser. Och väljer ni att 
hoppa i vandrarkängorna i Nytebodaskogen ska ni veta att tallarna omkring 
er är sådär 250 år gamla. Stillheten och tystnaden finns alldeles utanför 
bildörren.  

Det är lätt att fascineras av naturen kring Osby. Mitt i Stenriket, där dia-
basen fortfarande bryts ur Svarta Bergens imponerande dagbrott.



Gigantiska reser sig skrotstenshögarna ur landskapet, djupa ligger stenbrotten 
och vittnar om en svunnen epok. Av mer än hundra brott är några fortfarande 
i bruk, där den svarta diabasen möter dagens ljus. I Svarta Bergen möter du 
den fascinerande miljön från kanten av det 900 meter långa vattenfyllda dag-
brottet.

Följ med till levande industrihistoria och underskön konst skapad i den 
magiska stenen, sprungen ur lava som trängde upp ur jordens inre för en mil-
jard år sedan. Den svarta diabasen trollbinder idag konstnärer från hela 
världen och lockar till fantastiska verk.

Stenvägen guidar dig till stenbrott, unika industrimiljöer, skulpturparker 
och stenmuseer. Till utställningar och konst under bar himmel, till kyrkornas 
och arkitekturens stenkonst. Grovhugget och sammetslent, kantigt eller mjukt. 
Hugget för hand.



Naturen i Östra Göinge är unik med sin oändliga färgrikedom genom års-
tiderna. Vandra i de stora skogarna, paddla i sjöarna och i den vackra 
Helge å. Upptäck det omväxlande landskapet från hästryggen, med cykel 
utmed härliga cykelleder eller som fiskare på jakt efter storfisken. Upplev 
snapphanarnas land och besök snapphanegårdarna för att se hur de bodde. 
Gör utflykter till Stenriket där den svarta diabasen har brutits i många hundra 
år och än idag är råvaran för många vackra konstverk.

Området ger stora möjligheter till eget växande genom möten med konsten 
i slottsparken och i konstnärernas ateljéer. Varför inte skapa själv?

Här finns många rofyllda gamla kyrkor med vacker konst, kalkmålningar 
och intressant arkitektur. Hantverket du möter här har anor långt tillbaks i 
tiden och förr gick korgmakarna från Östra Göinge ända till Paris för att sälja 
sina alster.



Skåne är för många synonymt med mat. I den rika 
myllan och det jämna klimatet frodas grödorna som 
sätter prägel på det skånska köket, med sin rikedom 
och sin fräschör. 

Skånska matupplevelser är tradition. Närheten till 
Danmark och kontinenten har satt avtryck genom 
seklerna och skapat ett genuint skånskt matutbud 
som lockar besökare från hela världen.

Krogarna, värdshusen och restaurangerna i Det 
Gröna Skåne bär syn för sägen. Här äter du gott och 
traditionsenligt men också med moderna influenser, 
med råvaror från hav och skog, från gårdar med 
egna odlingar och djur, och en unik förädling. Både 
i staden och på landet. 

Butikerna i Kristianstad och Hässleholm erbjuder 
det bästa av mode, design och hantverk väl samlat 
kring gågatorna i centrum. Du shoppar i lugn och ro 
och tar gärna en paus på någon trevlig servering.

Här finns lugnet du behöver för att smälta dina 
intryck, och tiden för att inhämta dem. Här hittar 
du balans.



Ålagillet är för många förknippat med Skåne Nordost. Men 
området har mycket mer att erbjuda för den som söker kulina-
riska sensationer i skön miljö. 

Menyerna följer årstidsväxlingarna och bjuder på naturen 
som en smakupplevelse. Traditionell skånsk mat kombineras 
med moderna smaker av kockar med känsla för både historia 
och nutid.

Vad du än vill pröva finns en möjlighet. I unika miljöer på 
gårdar, i byar och i städerna finns gourmetrestauranger, gäst-
giverier och kaféer som serverar både nyskapat och traditionellt.

Vill du hellre laga själv finns gårdsbutiker, charkuterier, röke-
rier och självplockning av bär och sparris.

Känslan av att stiga upp ur en uppvärmd badtunna med 
naturen som fond, och sedan njuta en utsökt gourmetmiddag 
kan inte beskrivas, utan måste upplevas på plats. Har du lust 
att skämma bort dig ännu mer, boka en komplett spa-weekend
med härliga hälsobehandlingar. Bättre kan man inte må.



Det goda livet innefattar mer än mat med kvalitet. I området 
finns gott om konstnärer och hantverkare som ställer ut i hem-
met, i gallerier eller konsthallar. 

Tusenårigt lindbasthantverk är levande ännu, med råvara från 
traktens skogar. Stenkonsten är lika levande och utgår ofta från 
den svarta diabasen. Här finns träsnideri och smide, till och 
med ett repslageri. Håll utkik efter skyltarna längs vägarna som 
leder dig till alla hantverksgårdar och ateljéer.

I det offentliga rummet, i parker och på torgen, kan du finna 
konst av alla slag. Skulpturer i diabas från traktens stenbrott 
har en självklar plats, men samtidskonst i form av måleri, 
skulptur, installationer och mycket annat kan upplevas på gal-
lerier och konstrundor eller i Wanås slottspark där konstnärer 
från hela världen ställer ut varje år.

Nya spännande kontstupplevelser gör du i Hässleholm 
Kulturhus och i Kristianstads Konsthall. 



Städer med ett rikt shoppingliv behöver inte vara störst. Ta en 
promenad genom Hässleholms intima stadskärna, eller släpp 
shoppinglusten lös i Kristianstad så förstår du. Båda städerna 
bjuder på en blandning av modeboutiquer, gemytliga special-
butiker och traditionell torghandel.

Restaurangerna tar dig med på äventyr i skånsk tradition, 
men också på internationella smakresor. I modern kafémiljö 
eller i 1600-talsvalv.

Fortsätt sedan att berika dina sinnen på ett galleri i den 
kulturella frontlinjen, i en Konsthall eller ett Kulturhus! Avsluta 
kvällen med en cappuccino eller en drink. Upplev ett lugnare 
stadsliv.

Vill du uppleva ett exklusivare urval du kanske inte finner 
någon annanstans finns här stora möjligheter. I Skåne Nordost 
finns såväl världsberömda designers som lokala celebriteter som 
öppnar sina hem och ateljéer. I området finns också gott om 
antik- och kuriosaaffärer med blandat urval.

Ett gott liv innebär också bekvämt boende. I Skåne Nordost 
kan du välja att bo på lyxiga hotell eller avkopplande oaser med 
spa och kurer för både kropp och själ. Bed & breakfast på en 
lantgård eller egen stuga vid en sjö är också goda val. Du kan 
bo i staden, i skogen, på slätten eller vid havet. Och leva precis 
som du vill. Det goda livet.





Ditt boende



1
2
3

En hyrd stuga ger en alldeles speciell frihet. Naturen 
utanför dörren, kanske fiske från en egen brygga. Egna 
tider och ett boende helt på egna villkor.

Nordöstra Skåne är perfekt för stugboende. Området 
är litet nog för dagsutflykter, stort nog för att du ska 

slippa trängas. Med stugan som bas får semestern en 
speciell dimension.

I Det Gröna Skåne kan du hyra stuga och bo på egen 
hand i skogsmiljö, på lantgård, med båt och brygga eller 
vid kusten. Du väljer. Vi ordnar. Året om.



 A   B   C   D

Pris: 2700:- 2700:- 2700:- 600:-

HA1001 Boalt
C3 – Vittsjö 10 km.
Rum: 2 + kök. Yta: 40 kvm.
Liten “fiskestuga” med lugnt läge i skogen. 
Nära till fiske i egen sjö m tillg till båtar o ka-
not. 1 sovr m vs/ts. Bs för 2 i allr. Spjälsäng & 
barnstol. Litet kök m 3 elpl. Kyl, frys, kaffekok o 
micro. Du/WC. TV. Liten veranda m utemöbl. 
Grill. Lekstuga. Cyklar.

2+3 S 3 km 100 m Ja 400 m Ja 10 km
      Ja

Pris: 6000:- 6000:- 5400:- 1200:-

HA1002 Höjalen
C3 – Vittsjö 4 km.
Rum: 5 + kök. Yta: 110 kvm.
Hus på landet med skogs o naturtomt, delvis 
handikappanp. 4 sovr: es + vs/2es + ts/2 es/ 1 
es + ts. Kök m spis, ugn, kyl, frys, micro, kaffe-
kok. Du/ 2 WC. Tvättm/torktuml. TV. Utemöbl, 
grill. Överb. terrass. Möjligt att hyra kanot.

8+2 S 300 m 300 m KR 150 m Nej 4 km
      Ja

Pris: 3000:- 3000:- 2250:- 450:-

HA1005 Englarp
C2 – Röke 7 km.
Rum: 3 + kök. Yta: 80 kvm.
Hus på ägarens gård m närhet till fiske och 
båt. 2 sovr ds/vs. Allr m. bs för 2. Kök m. 
matplats, spis, kyl, frys, kaffekok o micro. Litet 
WC. Sep duschrum m. tvättställ. Tvättm i 
källare. TV. Tillg till båt 1 km för mete. Nära 
Skåneleden. Utemöbl.

4+2 S 9 km 3 km Ja 0 m Nej 7 km
      Nej

Pris: 4500:- 4500:- 4000:-

HA1008 Tallstugan 
C3 – Vittsjö 1 km.
Rum: 4 + kök. Yta: 70 kvm.
Mycket fräsch o trevlig timmerstuga invid pen-
sionat. 2 sovr: ds/es. Sovloft (högt i tak) med 2 
es (brant trappa-inga grindar). Vikbar xb. Kök 
m spis, kyl, frys, kaffekok o micro. Du/WC. Allr 
med soffhörna, öppen spis, fåtöljer vid brasan. 
TV, DVD, radio o CD. Utemöbl. Tillgång till 
grill o boulebana. 

5+1 S 1 km 1 km Nej 20 m Nej 1 km
      Nej

Pris: 2700:- 2700:- 2450:- 400:-

HA3003 Troedstorp   
C4 – Bjärnum 9 km.
Rum: 3 + kök. Yta: 46 kvm.
Fräsch röd stuga i skogsbacke, vackert belägen 
vid å. Ganska avskilt. 2 sovrum: ds/vs/bs i 
allrum. Kök med spis, ugn, micro, fläkt, kyl, 
frys, kaffekok. Du/WC, tvättm. TV. 3 cyklar. 
Utemöbler. Grill. Grillplats vid ån som rinner 
bredvid stugan.

4+1 S 6 km 6 km Nej 100 m Nej 9 km
      Nej

Pris: 3300:- 3000:- 2700:- 750:-

HA3004 Påarp
C5 – Hästveda 3 km.
Rum: 2 + kök. Yta: 50 kvm.
Stuga nära Lursjöbaden. 1sovr: ds + es/bs för 2 
i allr. Litet kök m spis, ugn, kyl m frysf, micro, 
kaffekok. Du/WC. Öpp.spis, ved ing. Tysk 
parabol, TV, stereo. Utemöbl, grill, 2 cyklar, 
lekstuga, gunga, båt för 2. Hjorthägn. El tillk. 
nov-mars.

3+2 S 1 km 1 km Ja 200 m Nej 3 km
      Nej

Pris: 1800:- 1800:- 1500:-

HA3005 Piparp  
C4 – Hästveda 4 km.
Rum: 1 + kök. Yta: 27 kvm.
Mindre gårdsstuga på värdens tomt. 4 bäddar 
i 2 bäddsoffor/1 es. Litet kök med spis (3 
plattor), ugn, kyl, kaffekokare. VoK vatten, 
WC. Dusch utomhus. Stor möblerad terass. 
Utemöbler, grill. Båt kan hyras. Max 1 hund, 
ej katt. El tillk.

1+4 S 1 km 500 m KR 30 m Nej 3,5 km
      Ja

Pris: 2850:- 2650:- 2100:-

HA3006 Källstorp  
D5 – Hästveda 7 km.
Rum: 4 + kök. Yta: 75 kvm.
Gårdshus på naturtomt. Fritt ute på landet. 2 
sovrum: nv 2 es/es. Öv 2 es samt bs för 2 pers. 
Kök m spis, ugn, fläkt, kyl, frys, micro, kaffe-
kokare. Du/WC, tvättmaskin. TV, radio. Cyklar, 
utemöbler, grill. Djur på gården.

5+2 S 7 km 5 km Nej 75 m Nej 7 km
      Nej

Pris: 4000:- 4000:- 4000:- 800:-

HA3011 Ekesberg
D4 – Hässleholm 7 km.
Rum: 3 + kök. Yta: 70 kvm.
Fräsch lägenhet på lantgård vid damm med 
kräftfiske mot kostnad. Nära till svamp och 
bärmarker. 2 sovr: 1ds/2es. 2 vikb xb. Spjäl-
säng. Kök i anslutn till allrum. Spis (3 plattor), 
kyl, frys, micro o kaffekok. Kaklat Du/WC m 
golvvärme. TV o video. Delad tomt. Båt kan 
hyras. Cyklar 2st. El tillkommer.

4+2 S 3 km 3 km KR 0m Nej 7 km
      Nej

Pris: 3000:- 3000:- 2500:-  650:-

HA4002 Hultet  
E2 – Perstorp 5 km.
Rum: 4 + kök. Yta: 103 kvm.
Stuga på naturtomt i skogsomr. 3 sovr: 2 
es/ds/2 es. Spjälsäng finns. Kök m spis, ugn, 
fläkt, kyl, frys, micro och kaffekok. Du/WC. 
TV. Stereo o radio. Öppen spis. Utemöbl, grill. 
B-säsongspris vissa lovveckor.

6  S 20 km 20 km Nej 50 m Ja 5 km
      Ja

Pris: 4500:- 4500:- 4050:- 900:-

HA4008 Dalshult  
D2 – Örkelljunga 10 km.
Rum: 2 + kök. Yta: 80 kvm.
Härlig stuga vid sjö. Djur i hage intill. 1 sovr: 2 
es o vs. Bs f 2 i allr. Kök m spis, ugn, kyl,  frys, 
kaffekok o micro. Du/WC. Öppen spis, ved 
ing. TV, stereo. Utemöbl, grill. Båt, barnsäng 
o stol kan lånas. Fritt fiske. El tillk. Dep.avgift 
1000:-. Min 3 dygn under Lågsäsong. 

4+2 S 0 m 0 m D 15 m Nej 10 km
      Nej

Pris: 3500:- 3500:- 3000:- 700:-

HA4009 Dalshult  
D2 – Örkelljunga 10 km.
Rum: 2 + kök. Yta: 60 kvm.
Härlig stuga vid sjö. Hagar m djur.1 sovr m 
2 es/bs för 2 i allr. Litet kök m matplats, spis, 
ugn, kyl, kaffekok, micro. Litet WC m tvättställ. 
Frys o dusch i källaren. Allr m braskassett, 
matplats o soffhörna. TV. Utemöbl. Öppen spis 
ute, ved ing. El tillk. Dep.avgift 1000:-. Min 3 
dygn under Lågsäsong. 

2+2 S 0 m 0 m D 15 m Nej 10
      Nej

Pris: 4800:- 4650:- 3900:-

HA4016 Västra Torup  
E2 – Perstorp 7 km.
Rum: 3 + kök. Yta: 130 kvm.
Lantgård. 2 sovrum: es+bs/ds. Extrabäddar i 
soffa + es i allrum. Kök m spis ugn, kyl, frys, 
fläkt, diskm o micro. Du/WC, kombinerad 
tvättmaskin och tumlare. Braskassett, ved in-
går. TV, radio. Utemöbler. Båt. Fiske i egen sjö.

5+3 S 2 km 500 m Ja 50 m Nej 7 km
      Nej

Pris: 3450:- 3000:- 2700:-  600:-

HA6005 Sörby
E5 – Vinslöv 5 km.
Rum: 4 + kök. Yta: 160 kvm.
300-årig gård med äldre inredning. 2 sovr: 
2 es/2es.Ts. Kök m spis, ugn, kyl, frys, fläkt, 
micro o vedspis. Du/WC. TV, radio. Grill. 
Utemöbl. Gungor. 4 cyklar. Får intill huset. El 
tillk okt-mars. Golfbana ca 15 km.

4+1 S 15 km 10 km Nej 300 m Nej 5 km
      Nej

Stugorna med nr HA... bokas hos:

Hässleholms Turism
Tel 0451-26 73 00

Stugorna med nr AS... bokas hos:

Åhus Turistbyrå
Tel 044-13 47 77

Kristianstads Turistbyrå
Tel 044-13 53 35

Du kan också boka dygnet runt på våra 
hemsidor:
www.turism.skanenordost.se
www.hassleholm.se/turism
www.kristianstad.se/turism

Här presenteras även nyinkomna stugor

2+3

S 3 km

500 m

Ja

D

KR

50 m

Nej
Ja

2 km

Nej

Standard
En stuga/lägenhet skiljer sig ofta från ditt vanliga hem. Inredningen kan bestå 
av både moderna och omoderna möbler. Porslin och bestick är inte alltid av 
samma sort. Garderober och förvaringsmöjligheter kan vara begränsade. Sov-
rum är ofta små och avdelas inte alltid med dörr. Bäddarna kan vara av det 
enklare slaget. Varje stuga/lägenhet som vi förmedlar är besiktigad av vår egen 
personal. Om något är speciellt viktigt för dig eller om du har speciella krav på 
bostaden, t ex att den ska vara handikappanpassad, rådgör med bokningsper-
sonalen.

Observera
Extra utrustning, som cyklar, båtar och TV, tillhör inte normal utrustning 
varför vi inte kan ansvara för standard eller kondition.
I de fall där båtmotor ingår ska gäst själv bekosta bensin. Varmvattenberedare 
kan vara av mindre storlek, vilket kan medföra att man måste vänta något 
om flera ska duscha. Stugan ska städas väl före avresa. Om du missar detta 
kommer vi att utföra städningen på din bekostnad.

Fiske
Tillstånd att fiska (fiskekort) krävs i de flesta åar och sjöar. Fiske i havet är 
gratis. För kustfiske kan finnas undantag för vissa åmynningar och fredade 
områden.

Utrustning
Alla stugor/lägenheter är utrustade för självhushåll. Du behöver ta med dig 
sänglinne, handdukar, toalettpapper, diskmedel och dylikt.

Avstånd
Alla avstånd är uppskattade och alltså inte exakta. Närmaste affär kan vara 
enbart sommaröppen. Avstånd till havsbad/insjöbad hänvisar till närmaste 
badmöjlighet och inte alltid till närmaste iordningställda bad.

Objudna gäster
I och omkring semesterstugor får man sommartid räkna med en viss före-
komst av möss, getingar, flugor och andra insekter. Uthyraren kan inte göras 
ansvarig för eventuell spindelväv inomhus eller förekomst av myror på tom-
ten. Vid större insektsangrepp måste dock värden eller uthyraren omedelbart 
kontaktas, så att åtgärd kan vidtas. Uthyraren kan ej heller göras ansvarig för 
aktiviteter utanför tomtgränsen, så som vägarbeten mm.

Husdjur
I vissa stugor är husdjur välkomna. Under stugbilderna på stugsidorna kan du 
se vilka stugobjekt som tillåter husdjur. Vid allergi, fråga alltid vid bokning.

Priser
Under varje stuga/lägenhet står priset angivet. Samtliga priser är exklusive 
avbeställningsskydd och bokningsavgift. I våra Allmänna villkor kan du läsa 
mer om våra bokningsregler. Dessa bifogas bokningsbekräftelsen samt finns 
för information på våra hemsidor.

Ankomst
Bytesdag är lördag om inte annat avtalats vid bokningstillfället. En bekräftel-
se skickas på bokningen. Vänligen läs igenom denna noggrant för att undvika 
missförstånd. Där finns bl a praktisk information gällande nyckelavhämtning, 
vägbeskrivningar och andra viktiga upplysningar.

Vi reserverar oss för tryckfel samt prisändringar p g a skatteändringar.

SEK: 0000:- 0000:- 0000:- 0000:-

AB23456 Lillhult
G10 – 5 km Storby 
Rum: 3 + kök. Yta: 46 kvm.
Fräsch röd stuga i skogsbacke, vackert belägen 
vid å. Ganska avskilt. 2 sovrum: ds/vs/bs i 
allrum. Kök med spis, ugn, micro, fläkt, kyl, 
frys, kaffekok. Du/WC, tvättm. TV. 3 cyklar. 
Utemöbler. Grill. Grillplats vid ån som rinner 
bredvid stugan.

2+3 H 5 km 2 km Ja 10 m Ja 3 km
      Nej



 A   B   C   D A   B   C   D

Pris: 4000:- 4000:- 4000:- 800:-

AS8101 – Ivö
E7 – Fjälkinge 15 km
Rum: 2+ kök. Yta: 40 kvm
Äldre stuga (utbyggd -93) på härliga Ivön. 
Sovrum med två vs. Allrum m matplats. Kök 
m spis (3 plattor), ugn, kyl/frys, micro. WC/
dusch. Tvättmaskin. TV. Braskamin. Uteplats m 
utemöbler. Grill. Ligger på samma tomt som 
AS8103.15 km till livsmedelsbutik vintertid. 
Ivön nås med färja.

4  H 20 km 600 m Ja 0 m Nej 3 km 
  S 2,8 km    Ja

Pris: 4700:- 4700:- 4700:- 900:-

AS8103  Ivö
E7- Fjälkinge 15 km
Rum: 3 + kök. Yta: 70 kvm.
Stuga på härliga Ivön. 2 sovrum: ds/2 es + bs 
för 2. Allrum m matplats. Kök m spis, ugn, mi-
cro, kyl, frys, WC/dusch. Tvättmaskin. Uteplats  
m trädgårdsmöbler. Grill. Ligger på samma 
tomt som AS8101. 15 km till livsmedelsbutik 
vintertid. Ivön nås med färja.

6  H 20 km 600 m Ja 0 m Nej 3 km
  S 2,8 km    Ja

Pris: 3000:- 3000:- 2700:- 600:-

AS8224 Breanäs, Sibbhult
C7 – Sibbhult 8 km.
Rum: 1 + pentry. Yta: 30 kvm.
Stuga i stugområde vid sjön Immeln. 1 rum: bs 
för 2 + vs. Pentry m bänkspis o kyl m frysfack. 
Dusch/WC. Tvättmaskin. TV. Överbyggd 
terrass m utemöbler. Båt- o kanotuthyrning 
400 m. Natursköna omgivningar. Bad o fiske i 
sjön Immeln.

2+2 H 48 km 200 m Nej 10 m Nej 8 km
  S 200 m    Nej

Pris: 5000:- 5000:- 5000:-

AS8228 Dönaberga, Immeln  
D7 – Arkelstorp 10 km.
Rum: 3 + kök. Yta: 120 kvm.
Hus m sjötomt o egen brygga. 1 sovrum m 2 
es. Bs för 2 i allrum. Ts. Kök m matplats, spis, 
kyl, frys o diskmaskin, mikro. Badkar/WC. Liten 
tvättmaskin, torkskåp. TV. Braskamin. Uterum 
m panorama över sjön, infravärme. Badplats 
300 m, Kollandsvik. Max 1 familj.

2+3 H 43 km 100 m Ja 200 m Ja 4 km
  S 100 m    Nej

Pris: 4500:- 4200:- 4200:-

AS8231 Breanäs, Sibbhult
C7 – Sibbhult 8 km.
Rum: 4 + kök. Yta: 140 kvm.
Äldre hus m naturskönt läge i skogen. 2 
sovrum på ö.v: ds/ds + es. Es i hall. Kök m spis, 
micro, kyl o liten frys. Dusch/WC. Trädgård 
o överbyggd uteplats m utemöbler. Kano-
tuthyrning 800 m. Bad o fiske i sjön Immeln. 
Elkostnad tillkommer okt-mars.

6  H 48 km 800 m Nej 300 m Nej 8 km
  S 800 m    Nej

Pris: 3300:- 3000:- 3000:- 600:-

AS1017 Åhus Täppet  
G7 – Åhus 2,5 km.
Rum: 1 + pentry. Yta: 24 kvm.
Gäststuga på samma tomt som ägarens hus. 1 
rum m vs + bs för 2. Pentry m spis, micro, kyl 
o liten frys. Dusch/WC m sep ingång utifrån. 
TV. Egen överbyggd terrass m utemöbler.

2+2 H 300 m 3 km Nej 0 m Ja 2,5 km
      Ja

Pris: 5400:- 4600:- 4100:-

AS1021 Åhus Täppet  
G7 – Åhus 3,5 km.
Rum: 3 + kök. Yta: 70 kvm.
Trevlig stuga på naturtomt. 2 sovrum: ds/vs. 
Litet sovloft m 2 x-bäddar (brant trappa, 
mycket lågt i tak). Kök i anslutning till allrum 
m spis, micro, kyl o frys. Dusch/WC (skilda 
rum). TV. Överbyggd terrass m utemöbler. 
Grill. Uthyres till max 1 familj!

4+2 H 300 m 4 km Nej 10 m Nej 3,5 km
      Nej

Pris: 5000:- 4800:- 4800:-

AS1102 Åhus Täppet  
G7 – Åhus 1,5 km.
Rum: 3 + kök. Yta: 80 kvm.
Äldre trevlig stuga på plan inhägnad natur-
tomt. 2 sovrum: 2 es/2 es + bs. Kök m spis, kyl 
o frys. Dusch/WC. TV. Öppen spis. Uteplats 
m utemöbler. Nära simbassäng, restaurang o 
minigolf.

4+1 H 300 m 2 km Nej 20 m Nej 1,5 km
      Nej

Pris: 3000:- 2800:- 2000:- 600:-

AS1108 Åhus Täppet
G7 – Åhus 2 km.
Rum: 2 + kök. Yta: 40 kvm.
Gäststuga på samma tomt som ägarens hus. 2 
sovrum: vs/2 es. Kök m spis, kyl o frys. Dusch/
WC. TV. Egen liten uteplats m utemöbler. Nära 
simbassäng, restaurang o minigolf.

4  H 400 m 2,5 km Nej 0 m Nej 2 km
      Nej

Pris: 3300:- 3000:- 2500:- 600:-

AS1126 Åhus Täppet  
G7 – Åhus 1 km.
Rum: 1 + pentry. Yta: 30 kvm.
Trevlig timmerstuga på samma tomt som 
ägarens hus. 1 rum m sovalkov: 2 vs. Pentry m 
kokplatta o kyl m frysfack. Micro. Dusch/WC. 
TV, video. Egen uteplats m utemöbler. Grill.

4  H 500 m 2 km Nej 0 m Nej 1 km
      Nej

Pris: 2800:- 2500:- 2300:- 600:-

AS1127 Åhus Täppet  
G7 – Åhus 1,5 km.
Rum: 1 + pentry. Yta: 26 kvm.
Gäststuga på samma tomt som ägarens hus. 
1 rum m bs för 2. Pentry m bänkspis o kyl m 
frysfack. Dusch/WC. TV. Överbyggd terrass 
m utemöbler. Nära simbassäng, restaurang o 
minigolf.

0+2 H 200 m 2 km Nej 0 m Nej 1,5 km
      Nej

Pris: 5200:- 4800:- 4800:-

AS1202 Åhus
G7 – Åhus 2,5 km.
Rum: 5 + kök. Yta: 173 kvm.
Trevlig villa byggd på 80-talet. N.v: 2 es. Ö.v: 
ds/es + ts. Kök m spis, kyl, frys o diskmaskin. 
Dusch/WC. Tvättmaskin o torktumlare. Bastu. 
TV. Öppen spis. Trädgård m utemöbler.

5+1 H 4 km 3 km Nej 20 m Nej 2,5 km
      Nej

Pris: 3000:- 2800:- 2000:- 600:-

AS1207 Åhus Täppet  
G7 – Åhus 1,5 km.
Rum: 1 + kök. Yta: 35 kvm.
Gäststuga på samma tomt som ägarens hus, 
ligger vägg i vägg med ägarens hus. 1 rum 
med 2 enkelsängar. Våningssäng i kök. Kök 
med spis, kyl och frys. Dusch/WC. Tvättma-
skin. TV. Uteplats med trädgårdsmöbler.

4  H 1,5 km 2 km Nej 0 m Nej 1,5 km
      Ja

Pris: 3500:- 3500:- 3300:-

AS 2004 Åhus Äspet 
G7- Åhus 1,5 km
Rum: 2 rum + pentry. Yta: 45 kvm.
Trevlig gäststuga på samma tomt som ägarens 
hus. 2 sovrum: ds/vs. Pentry m matplats. 
Spis med ugn, kyl och frys. WC/ dusch. Egen 
uteplats m möbler.

4  H 800 m 700 m Nej 0 m Nej 1,5 km
      Nej

Pris: 8000:- 7500:- 7000:-

AS2009 Åhus Äspet  
G7 – Åhus 3 km.
Rum: 4 + kök. Yta: 140 kvm.
Mycket trevlig stuga på egen naturtomt nära 
havet. 3 sovrum: ds/2es/2es. Öppen spis. Kök 
m spis, ugn, kyl, frys. Du/WC. Tvättmaskin. 
Terass m trädgårdsmöbler. Grill. Elkostnad 
tillkommer vintertid.

6  H 100 m 1,5 km Nej 30 m Nej 3 km
      Nej

Pris: 3750:- 3750:- 3500:- 550:-

HA6007 Bjärnhult  
G4 – Linderöd 3 km.
Rum: 3 + kök. Yta: 70 kvm.
Torp i ängs-o skogsmiljö. Mindre sjö m. ädel-
fisk. 2 sovr: 2 es/1 bs för 2/xb i allr. Kök m spis, 
ugn, kyl, frys, kaffekok, vattenkok. o micro. 
Du/WC. Tvättm. TV/video, radio. Vedspis, 
ved ingår. Grill, utemöbl. Terrass m. sjöutsikt. 
Rullstolsramp.

2+3 S 5 km 200 m Nej 300 m Nej 3 km
      Ja

Pris: 3900:- 3900:-

HA6008 Adseke  
F3 – Sösdala 4 km.
Rum: 3 + kök. Yta: 60 kvm.
Vackert beläget hus invid kvarndamm. 3 
sovrum: 1 es+bs för 2/2 es/2 es. Kök med spis, 
ugn, kyl och vedspis. Dusch/WC. Utemöbler. 
Balkong. Bad och fiskemöjligheter i Finjasjön.

5+2 S 10 km 10 km Nej 1 km Nej 4 km
      Ja

Pris: 3500:- 3500:- 3500:-  700:-

HA6010 Hansens Hus, Lillsjödal
F3 – Sösdala 2 km.
Rum: 3 + kök. Yta: 57 kvm.
Stuga på naturtomt i bokskogsområde. 2 
sovrum: 2 es/2 vs. Köksavd i anslutn till allrum. 
Kök m spis, ugn, kyl, mindre frys, kaffekokare. 
Du/WC. Öppen spis. TV. Utemöbl. Överbyggd 
terrass. Tillgång till bastu vid Lillsjödalssjön.

6 S 10 km 300 m Nej 300 m Nej 2 km
      Ja

Pris: 3000:- 3000:- 3000:- 600:-

HA6013 Ugglebo   
F3 – Sösdala 1 km.
Rum: 2 + kök. Yta: 80 kvm.
Mysig stuga på härlig, insynsskyddad 
skogstomt invid villaområde. 1 sovr: ds. 
Genomgångsrum med bs för 2. Vikb xb. Kök 
med spis, ugn, kyl, frys, kaffekok och micro. 
Kaminer i sovr o vardagsr. Ved ingår. Tvättm. 
Du/WC. TV, radio/CD. Grill. Flera uteplatser 
med möbler. Öppen spis utomhus. 

2+3 S 7 km 7 km Nej 30 m Nej 1 km
      Ja

Pris: 3500:- 3300:- 3000:-

HA8001 Böglarehult  
B7 – Lönsboda 3 km.
Rum: 3 + kök. Yta: 55 kvm.
Fint o trevligt inrett torp på skogs- och 
naturtomt. 2 sovrum: es (120 cm)/es. Bs för 
2 i storstuga. Kök m matplats, spis, ugn, kyl, 
frys, kaffekokare. Dusch/WC. Tvättmaskin. 
Storstuga m TV, radio o vedspis. Ved ingår. 
Utemöbler. Bär- och svampmarker.

2+2 S 6 km 6 km Nej 200 m Nej 4 km
      Nej

Pris: 3000:- 3000:- 2300:-  450:-

HA8003 Gullarp  
B5 – Osby 4 km.
Rum: 4 + kök. Yta: 67 kvm.
Stuga på landet beläget i “småländsk” natur. 
3 sovrum: ds/2es/vs (70 cm bred). Kök m 
spis, ugn, kyl, frys, micro och kaffekokare. 
Dusch/WC. TV. Öppen spis/braskamin, ved 
ingår. Överbyggd terass med infravärme, 
utemöbl, grill.

6 S 4 km 4 km Nej 200 m Ja 4 km
      Ja

Pris: 3000:- 3000:-

HA8004 Simontorp  
B5 – Osby 6 km.
Rum: 5 + kök. Yta: 120 kvm.
1-plans hus med lugnt läge i skogen. 3 sovr:2 
es/3 es/ds + spjälsäng. Kök m spishäll/varm-
luftsugn, kyl, diskm, kaffekok. WC o tvättställ 
på nv. Duschrum i råkällare m tvättställ, 
tvättm, torktumlare och frys. Vardagsrum. 
TV-rum. Grill. Utemöbl.

7 S 8 km 6 km Nej 100 m Nej 6 km
      Nej

Pris: 2700:- 2700:- 2700:-  600:-

HA8006 Killeberg  
A6 – Osby 10 km
Rum: 2 + kök. Yta: 40 kvm.
Trevlig gäststuga på ägarens tomt invid skog. 
1 sovrum m vs + 2es. Ett rum m bs för 2 o 
pentry. Kyl m frysf, 2 kokpl, liten ugn, fläkt och 
micro. TV. Kamin, ved ingår. Dusch/WC i äga-
rens hus. Utemöbl. Uterum med infravärme.

4+2 S 4 km 4 km Nej 0 m Nej 700 m
      Nej

Pris: 3000:- 3000:- 2500:-  600:-

HA8007 Tosthult  
B7 – Lönsboda 8 km
Rum: 3 + kök. Yta: 60 kvm.
Stuga m närhet till skog och fiske. 2 små sovr: 
vs/vs. Pentrykök m matplats. Spis, ugn, kyl, 
frysf, kaffekok o micro. Litet duschrum med 
WC. Vardagsr m öppen spis. Bs för 2. Utemöbl. 
Båt ingår. Invid väg, ej staket. El tillkommer.

4+2 S 4 km 300 m Ja 20 m Nej 8 km
      Ja

Pris: 3500:-    3500:- 3500:-

HA8008 Skeingesjön
B5 – Osby 6 km
Rum: 3 + kök. Yta: 50 kvm.
Stuga med härligt läge invid sjö. 2 sovrum: 
vs/ds. Litet kök m matplats, spis, liten ugn, kyl, 
frysf, kaffekok o micro. Vardagsrum m soffa, 
TV, öppen spis, ved ingår. WC och tvättfat. Ny-
renoverat duschrum m sep ingång. Utemöbl, 
grill. 2 båtar.

 4 S 0 m 0 m Ja 30 m Nej 6 km
      Nej

Pris: 3600:- 3600:- 3300:-

HA8013 Mjöbygget  
B5 – Osby 9 km. 
Rum: 4 + kök. Yta: 110 kvm.
Hus m glasveranda. Härligt läge i skogsmiljö 
nära sjö. Gammeldags charm. 2 sovrum: 
ds/bs/bs + xb. Spjälsäng. Kök m spis, ugn, 
kyl, frys. Du/WC. TV, radio. Utemöbl. Garage. 
Möjlighet att hyra båt.  Tillägg för el april-maj, 
sept.

2+5 S 500 m 500 m KR 100 m Nej 9 km
      Nej

Pris: 4000:- 3700:- 3300:- 750:-

AS8008 Lerjevallen  
D7 – Arkelstorp 5 km.
Rum: 3 + kök. Yta: 65 kvm.
Trevlig stuga på kuperad naturtomt. 1 litet sov-
rum: vs. Sovloft, brant trappa, lågt till tak: ds + 
2 es. Kök i allrum m spis, micro, kyl, frys o disk-
maskin. Dusch/WC. Torkskåp. TV. Braskamin. 
Terrass m utemöbler. Grill. Lekstuga. Kanot.

6 H 40 km 400 m Nej 50 m Nej 5 km
  S 400 m    Ja

Pris: 3000:- 3000:- 2500:- 580:-

AS8016 Killeboda Gård, Arkelstorp  
E7 – Arkelstorp  7 km.
Rum: 4 + kök. Yta: 80 kvm.
Separat hus på gård. 2 sovrum: es/2 es. Vs i 
hall (juniorlängd). 1 juniorsäng i hall. Tillg till 
spjälsäng. Alla bäddar på ö.v. lågt till tak. Kök 
m äldre inredning, bänkspis m ugn, micro o 
kyl. Tillg till frys. Dusch/WC. TV. Öppen spis. 
Terrass m utemöbler. Kanot, båt.

3+3 H 45 km 500 m Ja 0 m Nej 7 km
  S 500 m    Nej

Pris: 3500:- 3300:- 3000:- 660:-

AS8018 Oppmanna, Arkelstorp  
E7 – Arkelstorp 1,5 km.
Rum: 4 + kök. Yta: 80 kvm.
Äldre hus på landet. 1 sovrum ö.v: ds. 1 sov-
rum n.v: es. Bs för 2 i allrum. Kök m matplats, 
spis, mikro, kyl o frys. Dusch/WC. TV. Öppen 
spis o braskamin. Trädgård m utemöbler. Frukt 
o äppelodlingar i omgivningarna. Bad o fiske i 
Oppmannasjön.

3+2 H 40 km 400 m Nej 15 m Nej 1,5 km
  S 400 m    Nej

Pris: 3300:- 3000:- 2600:- 450:-

AS8021 Arkelstorp  
E7 – Arkelstorp 2 km.
Rum: 2 + kök. Yta: 45+30 kvm.
Gäststuga på liten lantgård. 1 rum 1 vs/es/bs 
för 2. 1 rum med 2 es i huvudbyggnad. Kök 
med kokplatta, kyl och micro. Tillgång till 
frys. Dusch/WC. Tvättmaskin, torktumlare i 
anslutning till stugan. TV. Uteplats med träd-
gårdsmöbler. Grill. 

5+2 H 40 km 5 km Nej 0 m Nej 2 km
  S 5 km    Ja

Stugorna med nr HA... bokas hos:

Hässleholms Turism
Tel 0451-26 73 00

Stugorna med nr AS... bokas hos:

Åhus Turistbyrå
Tel 044-13 47 77

Kristianstads Turistbyrå
Tel 044-13 53 35

Du kan också boka dygnet runt på våra 
hemsidor:
www.turism.skanenordost.se
www.hassleholm.se/turism
www.kristianstad.se/turism

Här presenteras även nyinkomna stugor



 A   B   C   D  A   B   C   D

Pris: 3200:- 3000:- 2000:- 600:-

AS2053 Åhus Äspet  
G7 – Åhus 0,6 km.
Rum: 3 + pentry. Yta: 40 kvm.
Gäststuga (1 1/2 plan) på samma tomt som 
ägarens hus. 2 små sovrum på ö.v. (brant 
trappa): 2 es/2 es. Pentry i allrum m spis o kyl. 
Dusch/WC. TV. Egen insynsskyddad uteplats 
m utemöbler.

4 H 1 km 200 m Nej 0 m Nej 1 km
      Nej

Pris: 3600:- 3300:- 3000:- 660:-

AS2103 Åhus Äspet  
G7 – Åhus 2 km.
Rum: 3 + kök. Yta: 54 kvm.
Stuga på naturtomt. 2 sovrum: 2 es/vs. Litet 
kök (endast kallt vatten) m liten spis, kyl o frys. 
Matplats i allrum. Dusch/WC m varmt o kallt 
vatten i uthus (ej värme) m separat ingång 
utifrån. Öppen spis. Överbyggd terrass m 
utemöbler.

4  H 1 km 500 m Nej 15 m Ja 2 km
      Ja

Pris: 3000:- 2700:- 2550:- 600:-

AS2105 Åhus Äspet  
G7 – Åhus 2 km.
Rum: 2 + pentry. Yta: 28 kvm.
3 gäststugor på samma tomt som ägarens hus. 
1) 18 kvm, 1 rum m pentry m kokplattor, mi-
cro, kyl och frys, matplats, TV, ds. 2) 10 kvm, 1 
rum m vs. 3) Dusch/WC. Tillgång till trädgård 
m utemöbler. Lekstuga. 3 cyklar. Grill.

4  H 400 m 1,5 km Nej 0 m Nej 2 km
      Nej

Pris: 5000:- 4800:- 4200:- 900:-

AS2108 Åhus Äspet  
G7 – Åhus 2 km.
Rum: 5 + kök. Yta: 90 kvm.
Stuga m trädgård o tillhörande gäststuga. 3 
sovrum: ds/vs/vs. Kök m spis, kyl o liten frys. 
Dusch/WC. TV/video. Tvättmaskin. Öppen 
spis. Liten gäststuga m 1 rum: 2 ts. Överbyggd 
uteplats m utemöbler. Kostnad för el tillkom-
mer okt-mars.

6+2 H 900 m 800 m Nej 20 m Nej 2 km
      Ja

Pris: 2800:- 2500:- 2300:-

AS2123 Åhus Äspet  
G7 – Åhus 1,5 km.
Rum: 1 + pentry. Yta: 25 kvm.
Gårdsstuga på samma tomt som ägarens hus. 
1 rum med es o bs för 2. Pentry med liten 
matplats, spis, ugn, kaffebryggare, vattenko-
kare o kyl med frysfack. Matplats i uterum. 
Dusch/WC. TV. Egen uteplats med utemöbler.
Grill.

1+2 H 1 km 300 m Nej 0 m Nej 1,5 km
      Nej

Pris: 2850:- 2700:- 2400:- 600:-

AS2153 Åhus Äspet  
G7 – Åhus 2 km.
Rum: 1 + pentry. Yta: 20 kvm.
Gäststuga på samma tomt som ägarens hus. 1 
rum: 2 bs. Pentry m bänkspis o kyl m frysfack. 
Dusch/WC. TV. Uteplats m utemöbler. Grill. 
Bra läge nära havet.

0+2 H 100 m 1,5 km Nej 0 m Nej 2 km
      Ja

Pris: 3000:- 3000:- 3000:- 600:-

AS3009 Tosteberga  
F8 – Bromölla 8 km.
Rum: 1 + pentry. Yta: 40 kvm.
Stuga m havsutsikt på samma tomt som äga-
rens hus. Litet rum m pentry, bänkspis o kyl m 
frysfack samt vs. Bs för 2 o matplats i allrum. 
WC/tvättställ. TV. Uteplats m utemöbler. Fint 
läge nära hav, ängar o åkrar.

2+2 H 300 m 10 km Ja 0 m Ja 8 km
      Nej

Pris: 4500:- 4000:- 3500:-

AS4114  Yngsjö
H6 – Åhus 8 km
Rum: 3 + kök. Yta: 64 kvm.
Stuga med högt läge på kuperad naturtomt. 2 
sovrum: ds/es + vs. Kök i allrum med spis, kyl, 
frys, kaffebryggare och vedspis. Dusch/WC. 
Tvättmaskin. Överbyggd terrass med träd-
gårdsmöbler. 

5  H 300 m 2,5 km Nej 20 m Ja 1,5 km
      Ja

Pris: 4200:- 3800:- 3500:- 800:-

AS4202 Yngsjö Strand  
H6 – Åhus 8 km.
Rum: 2 + kök. Yta: 45 kvm.
Äldre renoverad stuga på stor naturtomt. 
1 sovrum: 2 es. Bs för 2 i vardagsrum. Kök 
m spis, kyl o frys. Dusch/WC. TV. Terrass m 
utemöbler.

2+2 H 300 m 2,5 km Nej 50 m Nej 2 km
      Nej

Pris: 4800:- 4500:- 4500:- 700:-

AS4322 Yngsjö 
H6 – Åhus 7 km
Rum: 1 + kök. Yta: 70 kvm.
Stuga på naturtomt. Två bs för 4 personer i 
allrummet. Kök och matplats i allrum m spis, 
kyl och frys. Dusch/WC. Tvättmaskin i kök. TV. 
Braskamin, ved ingår. Överbyggd terass med 
trädgårdsmöbler. Grill. Ligger på samma tomt 
som AS4323.

0+4 H 300 m 3 km Nej 0 m      Nej       2,5 km
      Nej

Pris: 3000:- 2800:- 2800:- 500:-

AS4323 Yngsjö
H6 – Åhus 7 km
Rum: 1 + pentry. Yta: 20 kvm.
Gäststuga på samma tomt som AS4322. Bädd-
soffa för 2. Kök m spis och kyl. Dusch/WC. 
Uteplats med trädgårdsmöbler. Grill.

0+2 H 300m 3 km Nej 0m Nej 2,5 km
      Nej

Pris: 4900:- 4500:- 4000:-

AS4328 Yngsjö Strand  
H6 – Åhus 7 km.
Rum: 3 + kök. Yta: 60 kvm.
Fräsch stuga på naturtomt. 2 sovrum: es/2 
es. 2 es i allrum. Kök m spis, mikro, kyl, frys 
o diskmaskin. Dusch/WC. Tvättmaskin. TV. 
Uterum m infravärme, öppen spis o utemöbler. 
Carport.

5  H 800 m 2 km Nej 20 m Nej 1 km
      Nej

Pris: 5800:- 5400:- 5000:- 1080:-

AS5018 Furuboda  
H6 – Åhus 12 km.
Rum: 3 + kök. Yta: 70 kvm.
Stuga på naturtomt. 2 sovrum: ds/vs. Kök i 
allrum m spis, kyl o frys. Dusch/WC. Tvätt-
maskin. TV. Öppen planlösning. Överbyggd 
terrass m utemöbler. Nära motionsslinga.

2+3 H 500 m 2 km Ja 10 m Nej 3 km
      Nej

Pris: 5200:- 5000:- 4800:- 1000:-

AS5020 Furuboda  
H6 – Åhus 13 km.
Rum: 3 + kök. Yta: 70 kvm.
Stuga på naturtomt. 2 sovrum: 2es/vs. Kök i 
allrum m spis, kyl o frys. Dusch/WC. Tvättma-
skin. TV. Överbyggd terrass m utemöbler. Grill.

4  H 900 m 2 km Nej 30 m Nej 5 km
      Nej

Pris: 5000:- 4500:- 4200:-

AS5025 Nyehusen  
H6 – Åhus 12 km.
Rum: 4 + kök. Yta: 90 kvm.
Hus på stor insynskyddad naturtomt. 3 
sovrum: es/ds/vs + es. Kök m spis, mikro, kyl 
o frys. Badkar/WC. Tvättmaskin. TV o parabol. 
Uteplats m utemöbler. Härligt läge nära å m 
fiskemöjlighet.

6  H 300 m 50 m Ja 30 m Nej 4 km
      Nej

Stugorna med nr HA... bokas hos:

Hässleholms Turism
Tel 0451-26 73 00

Stugorna med nr AS... bokas hos:

Åhus Turistbyrå
Tel 044-13 47 77

Kristianstads Turistbyrå
Tel 044-13 53 35

Du kan också boka dygnet runt på våra 
hemsidor:
www.turism.skanenordost.se
www.hassleholm.se/turism
www.kristianstad.se/turism

Här presenteras även nyinkomna stugor

Pris: 7500:- 7500:- 5000:- 1400:-

AS5027 Nyehusen  
H6 – Åhus 10 km.
Rum: 4 + kök. Yta: 110 kvm.
Nybyggd stuga m bra standard på naturtomt. 
3 sovrum: 2 es + spjälsäng/ds/ds. Bs för 2 i 
allrum. Kök i allrum m spis, micro, kyl o frys. 
Dusch/WC. Tvättmaskin. TV. Öppen spis. 
Terrass m utemöbler. Möjlighet att hyra gäst-
stuga, 40 kvm 2+2 bäddar, +1500:-/v.

6+2 H 600 m 1,5 km Nej 30 m Nej 4 km
      Nej

Pris: 4500:- 4200:- 3700:-

AS5028 Nyehusen  
H6 – Åhus 12 km.
Rum: 2 + kök. Yta: 60 kvm.
Stuga på naturtomt. 1 sovrum: vs + es. Bs för 2 
i allrum. Kök i allrum m spis, mikro, kyl o frys. 
Dusch/WC. TV. Braskamin. Överbyggd terrass 
m utemöbler. Grill. Härligt läge nära å med 
fiskemöjlighet. Bil/cykel till bad ca 1,2 km, 
promenad ca 500 m.

3+2 H 500 m 25 m Nej 30 m Nej 3,5 km
      Nej

Pris: 3300:- 3300:- 3300:- 660:-

AS5202 Furuboda
H6 – Åhus 15 km
Rum: 1+pentry. Yta: 25 km
Gäststuga ”Lusthus” m havsutsikt på samma 
tomt som ägarens hus. 1 rum med bäddsoffa 
för 2 pers, matplats. Pentry med kokplatta, kyl-
skåp. Dusch/WC. TV. Frys hos ägaren. Tillgång 
till tvättmaskin och torktumlare hos ägaren. 
Tillgång till terass med trädgårdsmöbler. Grill.

0+2 H 300m 3,5 km Nej 0 m Ja 8 km
      Ja

Pris: 5900:- 5300:- 5000:-

AS5203 Furuboda  
H6 – Åhus 12 km.
Rum: 4 + kök. Yta: 72 kvm.
Trevlig stuga på naturtomt m strandvegeta-
tion. 3 sovrum: es/es/2 es. Kök m matplats, 
spis, kyl o frys. Dusch/WC. Tvättmaskin. Liten 
TV, video. Stor, delvis överbyggd terrass m 
utemöbler. Nära motionsslinga.

4  H 400 m 2,5 km Nej 20 m Nej 6 km
      Nej

Pris: 4300:- 3900:- 3500:- 800:-

AS6104 Juleboda  
I6 – Degeberga 12 km.
Rum: 3 + kök. Yta: 50 kvm.
Nyrenoverad stuga på naturtomt, nära hav. 
2 sovrum m 2 es och 1 vs. Kök m spis o kyl. 
Dusch/WC. Vardagsrum. TV. Överbyggd ter-
rass m utemöbler.

4  H 200 m 10 km Nej 30 m Nej 5 km
      Ja

Pris: 4800:- 4500:- 4200:- 900:-

AS6108 Juleboda
I6 – Degeberga 12 km
Rum: 4 + kök. Yta: 70 kvm.
Stuga på stor naturtomt m. avskilt läge. 3 
sovrum: es, es, ds. Kök med spis, micro, kyl, 
frys. Stor matplats i burspråk. Allrum m. TV 
och braskamin. Dusch/WC. Tvättmaskin. Stor 
altan, delvis överbyggd m. trädgårdsmöbler. 
Enklare grillplats på naturtomten. 

4  H 400 m 10 km Nej 100 m Nej 6 km
      Nej

Pris: 4900:- 4300:- 3900:-

AS6114 Juleboda  
I6 – Degeberga 10 km.
Rum: 4 + kök. Yta: 70 kvm.
Sommarstuga på naturtomt m bra läge nära 
hav. 3 sovrum: es/es/ds. Spjälsäng. Kök m 
matplats, bänkspis, mikro o kyl m frysfack. 
Dusch/WC. TV. Öppen spis. Överbyggd terrass 
m öppen spis o utemöbler.

4  H 150 m 10 km Nej 30 m Nej 5 km
      Nej

Pris: 4000:- 3800:- 3000:-

AS6212 Maglehem  
I6 – Brösarp 7 km.
Rum: 2 + kök. Yta: 70 kvm.
Gammal skånelänga i bymiljö. 1 sovrum: ds. Bs 
för 2 i stort allrum. Kök m spis, mikro, kyl, frys 
o liten tvättmaskin. Dusch/WC. TV. Braskamin. 
Egen trädgård m utemöbler. Grill. Bredvid 
ägarens hus.

2+2 H 3,5 km 11 km Nej 10 m Ja 150 m
      Nej

Pris: 3500:- 3500:-

AS7010 Degeberga
H5 – Degeberga 2 km
Rum: 3 + kök. Yta: 100 kvm.
Trevlig marklägenhet i parhus nära Skånes 
högsta vattenfall Forsakar. O.V: 2 sovrum m. 
ds. TV. Toalett och badkar. N.V: Kök m mat-
plats, spis m ugn, kyl och frys, micro. Allrum. 
TV. WC/Dusch. Tvättmaskin/torktumlare. 
Uteplats m utemöbler. Grill. Nära till natur, 
golf, fiske.

4  H 8 km 1 km Nej 0 m Nej 2 km
      Nej

Pris: 2500:- 2300:- 2000:- 600:-

AS8502 Håslöv H
F6 – Kristianstad 4 km.
Rum: 1 + pentry. Yta: 20 kvm.
Nybyggd gäststuga på samma tomt som 
ägarens hus (70m emellan). Beläget nära 
Håslövs ängar och Kristianstad. Sovloft m 2 
sängmadrasser (80 cm), bs för 2. Pentry m 2 
plattor, micro, kyl o frysfack. Kaffebryggare. 
Du/WC. TV. Uteplats m utemöbler. Grill.

0+4 H 10 km 6 km Nej 70 m Nej 4 km
      Ja



Mannarp

SKÅNE

   

Lindbasthantverket har i gamla tider spelat 
en stor roll på denna del av Linderödsåsen. 
På turen upplever du det gamla kultur- och 
odlingslandskapet som det en gång var. 
Ca 37 km.

Gör ett besök i kustens äldsta ålabod, en rund-
vandring vid kvarnen Blåherremölla, 
ett besök i brännerimuseet Folkestorp och 
avsluta med kaffe i Degeberga Hembygdspark.
Ca 50 km.

Från Eljaröd till Degeberga genom Verkeåns 
naturreservat och många kulturhistoriskt intres-
santa miljöer. Hjorten har fått ge namn åt 
slingan eftersom här finns särskilt gott om klöv-
vilt. Ca 25 km.

I Skåne Nordost kan Du känna vingslagen från 
gångna tider. På många platser finns minnes-
märken från de dansk-svenska krigen och snapp-
hanarnas liv och leverne för över 300 år sedan. 
Ca 200 km.

En kulturhistorisk resa genom en bygd som en 
gång var centrum för svensk humleodling. På 
vackra vägar runt Ivösjön. Ca 50 km. 

En möjlighet att uppleva natur och kultur i 
Harry Martinssons fotspår. I ett gränsland med 
skog och insjöar. Ca 40 km.

Följ Stenvägen genom Stenriket: till diabasen, 
"det svarta guldet", djupa stenbrott, museer, 
hantverk och stora konstverk. Ca 110 km.

TECKENFÖRKLARING
Rundtursförslag

Det Gröna



www.skanenordost.se

Bromölla Turistbyrå 
Hermansens gata 22
SE-295 31 Bromölla 
Tel 0456-82 22 22  
Fax 0456-82 22 63 
turistbyran@bromolla.se 
www.bromolla.se 

Hässleholms Turistbyrå
Hässleholm Kulturhus  
Vattugatan 18 
SE-281 31 Hässleholm 
Tel 0451-26 73 00  
Fax 0451-26 73 09 
turistbyran@hassleholm.se
www.hassleholm.se  

Hörby Turistbyrå 
Gamla Torg 5 
SE-242 31 Hörby 
Tel 0415-181 80 
Fax 0415-149 30 
turistbyran@horby.se 
www.horby.se 

Kristianstads Turistbyrå 
Stora Torg 
SE-291 32 Kristianstad 
Tel 044-13 53 35 
Fax 044-12 08 98 
touristinfo@kristianstad.se 
www.kristianstad.se 

Osby Turistbyrå 
Lars Dufwa Marklunda
vid väg 23, SE-283 91 Osby 
Tel 0479-165 51 
Fax 0479-150 55 
snapphaneriket@swipnet.se
www.osby.se 

Perstorps Turistbyrå 
Perstorps kommun Torget 1
SE-284 85 Perstorp 
Tel 0435-390 00 
Fax 0435-355 51
www.perstorp.se 

Åhus Turistbyrå 
Järnvägsgatan 7, Box 63 
SE-296 31 Åhus 
Tel 044-13 47 77 
Fax 044-24 38 98 
touristinfo.ahus@kristianstad.se 
www.kristianstad.se 

Östra Göinge Turistbyrå 
Storgatan 4, SE-280 60 Broby 
Tel 044-775 60 68 
Fax 044-468 90 
turistinfo@ostragoinge.se 
www.ostragoinge.se

För mer restips, rundturer och uppdaterad evenemangslista, besök:

Boken finns att köpa i bokhandeln, nedanstående turistbyråer och vid utvalda turistmål inom nordöstra skåne.

Boken kan beställas direkt 
från Swelo förlag, signerad 
av fotografen Sven Persson.

www.swelo.se  forlag@swelo.se      
+46(0)451-38 55 45

Aldrig tidigare har det gjorts en så omfattande fotobok i färg om den nord-
östra delen av Skåne.  Boken är ett praktverk på 168 sidor och med över 
300 fantastiska färgbilder. Den svenska texten finns dessutom översatt till 
engelska och tyska.

Boken är en angenäm blandning av historia, 
kultur och natur. Här kan man se och läsa 
om de fornlämningar, kyrkor och slott 
som ger oss en ständig påminnelse om 
hur bygden en gång befolkades. 
Gränslandets stridigheter då skånska 
friskyttar och snapphanar kämpade 
mot den svenska kungen. 

Naturen med åsarna i sydväst 
och Hanöbukten med sina mils-
vida stränder och ålafiskarna i 
öst. Den bördiga slättbygden 
och småstadens gemyt och 
graniten som satt stenri-
ket på världskartan.  

Boken för den som vill låta sig inspireras och uppleva 
nordöstra Skåne och allt vad här finns att erbjuda. 
Inför resan eller som ett minne av besöket.

Gränsland – stora fotoboken om nordöstra Skåne

Årets stora boknyhet!

”Ännu finns fredade plat-
ser på jorden med en äkta, 
oförstörd skönhet och en 
stillhet som ger själen ro.” 
Så skriver textförfattaren 
Harriet Hallberg om de ur-
gamla skogarna i nordöstra 
Skåne som skapar Sveriges 

sydligaste vildmark.




