Upptäck

Hjärterum för alla
Att bo, leva och uppleva Östra Göinge är något för alla. Med fantastisk
natur och ett lugn som inspirerar till konstnärligt skapande öppnar vi
Skånes gröna hjärta för dig som vill uppleva något alldeles särskilt.
Östra Göinge är den skånska kommunen där värden som gemenskap
och framåtanda är centrala. Geografiskt sett kan vår plats på jorden
inte vara vackrare belägen, mellan sjöarna Immeln och Tydingen, men
det är Göingeborna som som gör den till något alldeles extra. Den
starka företagsandan, kulturen med många lokala konstnärer och
eldsjälarna i föreningslivet skapar tillsammans något för alla. Oavsett
vad du är intresserad av och ditt hjärta klappar extra för, så finns det
en stor chans att du hittar det i Skånes gröna hjärta.

Vår vackra plats består av en rad olika byar
Broby

Knislinge

Genom lummig grönska och förbi anrika byar flyter Helge å på
sin färd mot Hanöbukten. En av dessa byar är Broby, administrativt centrum för Östra Göinge kommun. Här bor cirka 3 000
invånare med närhet till service och kultur. Platsen har varit
tingsplats i hundratals år och dess historia lever vidare in i
våra dagar. Detta tack vare bland annat hembygdsparken som
även är en av Skånes största.

Även denna by passeras av Helge å där den rinner fram genom
Göingebygden. Ån rinner alldeles intill Folkets park, där
boende och besökare kan gå på dans eller höra på livemusik.
I Knislinge finns dessutom en naturskön golfbana med 18 hål,
även den utmed Helge å. Här har de cirka 3 000 invånarna samt
besökare närhet till samhällsservice och butiker.

Glimåkra
I kommunens norra del omgivet av lövskog, ligger Glimåkra.
Här har människor levt sedan forntiden. Under medeltiden då
Skåne var danskt, bildades Glimagre sogn. Idag är byn hemvist
för cirka 1 500 invånare. I Glimåkra finns idag ett brett utbud
av samhällsservice och snart ett nytt kunskapscentrum där
fokus ligger på bildning och kultur. En mötesplats mitt i byn där
boende och besökare kan mötas under avslappnade och
inspirerande former.

Hanaskog
I denna by finns mycket att upptäcka. Det förhållandevis unga
Hanaskog började växa fram mot 1800-talets slut då järnvägen
drogs nära kyrkbyn Kviinge. Kviinge kyrka med sin romanska stil
invigdes under 1300-talet då den ersatte en ännu äldre kyrkobyggnad från 1100-talet. I dag bor runt 1 300 invånare i Hanaskog.
Denna familjevänliga by erbjuder grundskola upp till mellan
stadiet, friluftsbad, närbutiker och närhet till naturen.

Sibbhult
Österut i kommunen omgivet av skog och grönska, några få
kilometer från Immeln, ligger Sibbhult och utgör hem åt
1 400 invånare. Konst och kultur är ständigt närvarande i byn
där ”det svarta guldet” bryts. Denna mörka bergart, känt under
namnet Diabas, används av konstnärer över hela världen vilket
har placerat Sibbhult på kartan.

Naturhälsan i Göinge
Hälso- och kulturcenter
Här finner du naturens egen läkekraft.
Vi erbjuder naturmedicinsk behandling, rekreation, kurser samt kulturevenemang, skogsbutik och kafé.

Gamlarp 1208 A, 289 94 Glimåkra • 044-433 99 • info@naturhalsan.se • www.naturhalsan.se

Upptäck naturen!
i östra göinge kan du upptäcka naturen paddlandes, vandrandes eller

cyklandes. Med de omväxlande miljöerna, som går från bokskog till vildmark
och öppna landskap är Östra Göinge i många avseenden som hämtat ur en
saga. Det är kanske inte så konstigt att Selma Lagerlöv hittade inspiration
härifrån när hon skrev debutromanen Gösta Berglings saga. Naturen ger
göingarna och alla besökare så mycket. Här kan vi fiska, ta ett svalkande
dopp, plocka svamp och bär eller bara njuta av den tysta naturen. I Östra
Göinge vet vi att uppskatta värdet av naturen som hälsokälla, vi är noga med
att ta hand om våra miljöer. Naturen i Östra Göinge är en möjlighet till både
ett rikare och hälsosammare liv.
Sjön Immeln har en särskild plats i vår kommun. Om Östra Göinge är Skånes
gröna hjärta är Immeln dess kammare. Med över 200 öar är det ett mycket
populärt turistmål och det omnämns ofta som en av Sveriges bästa sjöar för
paddling. Immeln är också känt för sitt rika fågelliv, där många av öarna är
fågelskyddsområden. Ett besök på Immeln är ett bra tillfälle att ta med sig
kikaren på, för att få se sällsynta arter som fiskgjuse och storlom. Och missa
för allt i världen inte den unika röda näckrosen när du paddlar förbi strandkanten i din kanot!

ETT LOKALT FÖRETAG
SOM ALLTID STÄLLER UPP

SA VVS Service är auktoriserade återföräljare för
Thermias breda sortiment av värmepumpar.
Vilken värmepumpsinstallation passar dina uppvärmningsbehov
– luftvärmepump, bergvärmepump eller markvärmepump?

Vi kan erbjuda heltäckande
badrumslösningar, installera dina
nya värmepump från Thermia, utföra
stambyten och installera vattenfilter.
Se vår hemsida för mer information eller hör av
dig så berättar vi mer! www.savvs.se

Levande historia
i östra göinge är vi stolta över vår hembygd och vårdar den väl. Att promenera

genom byarna i Östra Göinge är att känna historiens vingslag och vi är glada
över att så mycket som byggde upp kommunen finns att uppleva än i dag.
Här finns välbevarade hus och gårdar som hjälper oss förstå hur människorna
levde förr, och våra traditioner hålls vid liv genom hembygdsgårdar och museer.
Östra Göinges historia är fylld av betydelsefulla platser och personer.
Eva Wigström, som reste runt och skrev sägner och skämtsagor, berättaren
Fritiof Karlsson från Immeln och Hembygdsforskaren Pehr Johnsson är några
som har satt ord på vår historia. Deras texter finns än idag kvar för alla att ta
del av.
Det som också finns kvar är alla unika platser som vi arbetar hårt för att
bevara. Rodatorpet, ett äkta soldattorp från 1800-talets början där besökaren
kan få en tidsenlig bild av soldatlivet i svunna tider, ligger vid sjön Farlången.
Hembygdsparken i Broby, som är ett av Skånes största friluftsmuseum.
Snapphanegården Sporrakulla med anor från 1600-talet. Listan kan göras
lång, men alla har de något gemensamt, de måste upplevas för att man till
fullo ska få en inblick i vår stolta historia.

”Östra Göinges
historia är fylld av
betydelsefull platser
och personer.”

VÄLKOMMEN TILL
FLINKS GRÄV AB
Vi är en grävmaskinsentreprenad som gärna tar oss
ann både små som stora projekt för grävarbeten eller
maskintransporter.

Du kan kontakta oss för mer information
eller en offert för just ditt projekt.
andreas.flink@telia.com | 070-644 45 85

En rik matkultur
att äta är att uppleva ! I Östra Göinge kommun strävar vi efter att måltiden

ska skapa matglädje och gemenskap och bidra till att ge livskvalitet och ett
gott liv. För att väcka matlust, skapa delaktighet och nyfikenhet ska maten
tillagas så nära gästen som möjligt. Besök gärna någon av våra gårdsbutiker
så förstår du vad vi menar. Här kan man njuta av lokalproducerade produkter
från lantbruket, men också frukt och grönt från våra bärodlingar. Nära integrerat
med vår matkultur är också vårt arbete för hållbara livsmedel.

”Här kan man
njuta av lokalproducerade
produkter från lantbruket,
men också frukt och
grönt från våra
bärodlingar.”

”Med väldigt mycket
konst på en relativt liten
yta lyfter sig Göingebygden
som ett kulturellt centrum
i norra Skåne”

Kreativa krafter
östra göinge är platsen där konst, natur och historia möts. Allra tydligast är

detta på det kreativa centret Wanås, men man hittar kulturen vart man än
vänder sig i vår kommun. Många är de som hittat inspiration i granit och sten
i Östra Göinge. Stenen är grunden i Göingebygden och främst diabasen har
satt vår kommun på kartan. Under lång tid har ”det svarta guldet” brutits här
och sedan använts till finare stenläggning, konstverk och gravstenar. Tack
vare stenen har vi också många vackra skulpturparker, där man kan beskåda
tidigare stenstipendiaters skapelser, och även Freddy Freaks humoristiska
”Mr. Walkman” och Hiroshi Koyamas underbara ”Black Button”.
I Östra Göinge finns också ”Urstenen”. Det är en 3 000 år gammal hällristning
som är unik i sitt slag. Faktum är att forskare än i dag inte har tolkat färdigt
vad ristningarna betyder. Kanske är det så att du får en egen teori efter att ha
sett den?
Med väldigt mycket konst på en relativt liten yta lyfter sig Göingebygden som
ett kulturellt centrum i norra Skåne. Från kommunens sida arbetar vi nära både
konstnärer och kulturpedagoger för att skapa något för alla. Den kulturella
driftigheten hos våra invånare skapar en mångfald som vi är väldigt stolta över.

”Det blir som ringar på vattnet”
Östra Göinges kulturpris år 2022 gick till Knislinge Folkets Husoch Parkförening. En av de drivande i projektet med att renovera
Knislinge Folkets park är Andreas Martinsson, som arrangerar
festivalen Time to Rock på platsen.
– Det kändes så klart jätteroligt att få det priset, men det är
också ett pris som alla som har hjälpt till med renoveringen ska
ta åt sig äran åt. Jag och några till har varit drivande, men det
är tillsammans med invånarna och företagen som vi har kunnat
göra detta, berättar Andreas.
När planerna för att renovera fastigheten lades fanns det 13 000
kronor på kontot. Offerten landade på 4,5 miljoner.

– Så vi startade en insamling. Det hörde av sig massor med
människor, sedan började företag höra av sig. Det visar vilket
stort engagemang det finns för kulturen i kommunen, säger
Andreas.
Vart kommer det här engagemanget ifrån?
– Jag har märkt att drivet är större än man kan ana, och när
någon väl tar tag i det så ger det snabbt ringar på vattnet. Vi
ska till exempel ha hit Status Que för deras enda Sverigespelning
i sommar, och då ser andra vad som är möjligt. Från min sida
personligen handlar det om att det är fantastiskt roligt att
arrangera saker för andra!

”Tillsammans utforskar vi konsten”
Elin Magnusson ansvarar för den pedagogiska verksamheten på
Wanås Konst. Varje år kommer över 10 000 barn på olika aktiviteter, både som en del av skolans utbildning och på fritiden.
– Tillsammans med barnen utforskar vi konsten. Vi tittar, känner, lyssnar och pratar om det vi upplever. I verkstäder kopplade
till konsten får barn och unga prova olika material och tekniker,
ibland tillsammans med konstnärer. Under skolloven erbjuder vi
öppna verkstäder för alla åldrar och konstkollon där barn och
unga får möta konstnärer, skapa tillsammans och träffa nya
vänner, berättar Elin.
Kulturen i Östra Göinge är stark, och intresset startar ofta redan
i unga år. Elin Magnusson säger att om man skapar en relation

till konsten redan i unga år är det något man kan ha med sig
under resten av livet.
– Vi ser dagligen konsten inspirerar och hur kreativitet kan stärka barn och ungas ambitioner och förmågor. Konst och kreativitet låter oss blicka mot nya horisonter, höja våra ambitioner och
tänja på gränserna för det som fanns tidigare.
Hur kommer Wanås utveckla sin satsning mot barn i framtiden?
– Wanås Konst vill att fler ska få möjlighet att delta i någon form
av kreativt skapande. Sommaren 2022 invigdes Wanås Konst
Studio, de 500 m2 nya konstverkstäderna ger oss möjligheter att
skapa aktiviteter, klubbar och program i ur och skur – året runt.

Smultronställen
Bada
Det finns gott om badplatser i Östra Göinge. Med två friluftsbad belägna i
Glimåkra och Hanaskog, en simhall och ett helt koppel insjöbadplatser längs
Skåneleden kan Östra Göinge erbjuda allt som finns att önska för den
badsugne.

Fiska
Vill du hellre befinna dig ovanför vattenytan så bjuder vår kommun även på
fina fiskevatten. Du kan fiska på någon av våra fiskeplatser vid Helge å,
Immelnsjön, Rolstorpssjön eller Tydinge- och Kallsjön. Kom bara ihåg att
fiskekort krävs.

Vandra
För den som gillar att vandra eller cykla går Skåneleden genom Östra Göinge.
Här kan du njuta av bokskog och kulturminnesmärken, men också paddla
kanot eller slå upp ditt tält på någon av alla lägerplatser. Missa då inte Frame,
det arkitektritade vindskyddet vid Rodatorpet som är inspirerat av ett gammalt hembygdsmönster!

Paddla
Naturmiljöerna i Östra Göinge är något alldeles särskilt och bäst upplevs
dessa paddlandes i kanot eller kajak. Komplett med iordningställda grill
platser runt Immeln når din semester nya höjder.

Upptäck
Wanås Konst är en internationell skulpturpark och ett centrum för konst och
lärande. Här skapas, presenteras och förmedlas internationell samtidskonst
med inriktning på skulptur och installation. Varje år bjuds internationella
konstnärer in för att skapa konst i parken. Det finns idag 70 permanenta
konstverk i samlingen. Över 75 000 personer besöker Wanås Konst varje år.

Bostäder med
Vi bygger och renoverar för framtiden.
www.goingehem.se
Följ oss!

Ditt närmaste byggvaruhus

Njuravägen 1, Broby | Tel 044-413 76
www.sagomotor.com

LEDIGT UTRYMME!
Den här platsen
kan bli din.
Hör av dig till våra annonskonsulter på
040-699 09 00 eller hello@jssverige.se

Glöm inte att besöka vår Second
Hand butik, Möbelmagasinet.
Här hittar du 1000 m2 med
begagnade möbler och kuriosa.

Flyttfirma Kristianstad, Hässleholm & Sölvesborg

SVENS FLYTTNINGAR & MÖBELMAGASINET
Svens Flyttningar & Transporter är en professionell flyttfirma med bas i Hanaskog
som skräddarsyr flytt- och transporttjänster till både företag och privatpersoner.
Välkommen att läsa mer om oss och våra tjänster på vår hemsida eller kontakta
oss för ytterligare information.

www.svensflytt.se

VI ÄR DET LILLA FÖRETAGET MED ETT STORT PERSONLIGT ENGAGEMANG!
Tillsammans med Er och Era önskemål skapar vi ett gott samarbete där
lösningar och resultat är i fokus!
Vi utför arbeten till företag såväl som till privatpersoner,
bostadsbolag, lantbruk, m m.

Årets
företag
2019

0703-55 79 53 | info@eltjanstsyd.com | www.eltjanstsyd.com

DW STEN AB

Vi utför all sorts stensättning, anläggning och trädgårdsarbete.
Uteplats, garageuppfart, eller en stensatt mur – inget jobb är för
stort eller litet för oss!

Tegelvägen 12, 28 932 Knislinge
0700-64 43 41 • dw.sten@hotmail.com

• 22540 • www.jssverige.se

HJÄRSÅS

KONTAKTINFORMATION
Kontakta oss gärna för mer information
Östra Göinge kommun
Epost
Besöksadress

044-775 60 00
kommun@ostragoinge.se
Storgatan 4, 280 60 Östra Göinge
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