
Skånes gröna hjärta
UPPTÄCK



I nordöstra Skåne finns en plats som vi har valt att kalla 
Skånes gröna hjärta. Den skiljer sig en del från många 
andra ställen. Här finns inga stora städer, ingen stress 
och inga köer. Istället tar vi vara på det naturliga i livet. 
Här går tiden lite långsammare och intrycken blir starka-
re. Människor i alla åldrar som kommer hit får naturligt-
vis mängder av natur- och kulturupplevelser. Men de 
upptäcker också sig själva. 

Välkommen hit!



PADDLA,  
VANDRA OCH 

UPPTÄCK  
NATUREN 

Här hittar du en omväxlande natur med allt från skim-
rande bokskogar till dramatisk vildmark. I det öppna 
landskapet betar djuren som förr i tiden. Sjöarna och 
den slingrande Helge å erbjuder paddling, fiske eller ett 
svalkande dopp. Och den stora tysta skogen lockar till 
promenader och upptäckter. I Östra Göinge är vi alltid 
nära naturen vilket ger kraft och får oss att må bra. 

Närmare naturen



Vi är stolta över vår hembygd och vårdar den väl. Här 
finns välbevarade hus och gårdar som får oss att förstå 
hur människorna levde förr. Traditionerna håller vi vid liv 
genom hembygdsgårdar och museer. Här ser du prov 
på göingarnas uppfinningsförmåga, deras klurighet och 
envishet. Vi tror att människor utvecklas i mötet mellan 
det gamla och nya. Och att vi har något att lära varan-
dra från alla tider. 

En levande hembygdskultur

STOLT OCH 
VÄLBEVARAD 

HISTORIA 



I nordöstra Skåne finns en annorlunda plats. 
Här möter du människor som tar sig tid. Som 
älskar det naturliga i livet. Här får du ro att 
sitta i en roddbåt och titta på ett guppande 
flöte, vandra längs en tyst grusväg i morgon-
diset och lyssna på fågelsången i de djupa 
snapphaneskogarna. Eller låta dig förundras 
över världsberömd konst i Wanås skulptur-
park. Välkommen!

Naturen!LÄR KÄNNA  
VÅRT  

SPÄNNANDE 
STENRIKE 

Den svarta diabasen är en fascinerande stenart. Den grå 
stenen blir högblank och djupsvart när den bearbetas. 
Därför är den attraktiv till både konst och byggnader. 
Besök stenmuseet i Sibbhult eller något av de nedlagda 
stenbrotten i trakten. Här kan du se prov på det hårda 
och farliga arbetet. Men det finns även möjlighet att be-
undra det fantastiska resultatet. 

Det svarta guldet



Tiotusentals besökare vallfärdar årligen till Wanås slott 
för att ta del av den internationella samtidskonsten. Här 
kan du vandra runt bland ett femtiotal verk i skulptur- 
parken, se spännande utställningar i de historiska  
miljöerna. Eller äta något gott i det ekologiska caféet. 
För dig som uppskattar konst och hantverk finns också 
mängder av spännande gallerier och ateljéer att upp- 
täcka i Göingebygden. 

En kulturell mötesplats

KULTUR  
FÖR DIG I ALLA  

FORMER 



Göingeskogarna är fyllda av spännande historier från 
förr när Sverige och Danmark kämpade om makten. 
Känslan av gränsland är stark på många håll och har 
bidragit till Göingebornas starka identitet. Idag härskar 
lugnet och några av de bevarade snapphanegårdarna 
från 1600-talet är riktiga idyller. Men med lite fantasi 
kan du tänka dig tillbaka till en helt annan tid. 

Snapphanar och gränsland



Den skånska mattraditionen är vida känd. Det ska vara 
gott och det ska vara rikligt. Närproducerade råvaror 
hämtar vi från skogar och skånska gårdar. Sedan till-
lagar vi maten enligt gamla traditioner men ofta med 
en modern touch. Välkommen på ålagille eller en klas-
sisk gåsamiddag. Eller kanske nöjer du dig med en kopp 
mörkrostat kaffe och en bit spettekaka. 

Skånsk matglädje

SAMLA PÅ  
SKÅNSKA  

MATMINNEN 



Vill du bo på ett klassiskt pensionat eller ett spännande 
hotell? Föredrar du ett mysigt bed & breakfast eller 
ett rustikt vandrarhem? Vill du ställa husvagnen på en 
bekväm camping eller är du äventyraren som vildcampar  
under bar himmel. I Östra Göinge kan vi erbjuda många 
övernattningsmöjligheter av olika slag. Oavsett om du 
vill bo i skogen, vid strandkanten eller i någon av våra 
byar. 

Boende med möjligheter

BO LITE  
ANNORLUNDA



I Östra Göinge kan du kombinera lugnet med olika  
aktiviteter. Du kan cykla dressin, paddla kanot, spela 
golf eller vandra på någon av våra fina leder. För dig 
som är kulturintresserad kan vi erbjuda ett stort urval 
museer och intressanta utställningar. Varje sommar  
arrangeras Helgeåfestivalen med många kända rock-
band. Men framför allt är Göingebygden en plats där du 
och familjen skapar era egna upplevelser och äventyr. 

Aktiv semester



N

MALMÖ

HÄSSLEHOLM

KRISTIANSTAD

När du är i Skåne är det lätt att ta sig till Östra Göinge. 
Från Malmö är det dryga timmen med bil. Från Kristian-
stad och Hässleholm är det bara en kort resa. Allt är till-
gängligt när du hittat hit. Du tar dig lätt mellan byarna. 
Skog och vatten finns på nära håll. Och upplevelserna 
finns överallt. 

Nära till allt
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Besök gränslandet mellan slätt och skog, 
med vackra sjöar, en slingrande Helge å och 
dramatiska vildmark. Med natur och kultur 
skapar du dina egna spännande upplevelser.

På vår hemsida hittar du adresser, öppettider, evenemangskalender  
och användbara tips. Använd QR-koden nedan så kommer du direkt  
till vår digitala turistbroschyr. Du kan också kontakta Östra Göinge  
turistbyrå för mer information 044-775 60 68.

Välkommen till Östra Göinge  
– Skånes gröna hjärta!

Östra Göinge turistbyrå, Broby  |  044-775 60 68  |  www.ostragoinge.se

Den digitala  

turistbroschyren!


