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En dag full av
kyrkomusik
■ Idag

firas ”Kyrkomusikens dag” i Förslöv-Grevie
församling.
Under dagen ska alla församlingens körer presentera sig. Först ut är Koral
kören som klockan 9 på
söndag medverkar vid en
medeltida morgonbön
i Grevie kyrka.
Klockan 10 är det dags
för barnkören att tillsammans med orgelelever delta
i familjemässan i Grevie.
I Förslövs kyrka klockan
16 väntar konsert. Då framför kyrkokören ”Det bästa
av det mesta” som är ett
collage av körhymner.
I Förslöv avslutas dagen med en nicaraguansk
bondemässa. Där medverkar Blandade röster och
Gunnel Persson på dragspel.
Mellan konserterna håller
galleriet Hattlösa öppet.

Nya tågstationen.
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Framtidsmingel
i Förslöv
■ Kommunen bjuder in till

framtidsmingel i Förslövs
bygdegård på tisdag klockan 15.00-19.30.
Hur ska Förslöv se ut
i framtiden? Vad är bra och
vad saknas?
Under tisdagen finns representater från Båstads
kommun på plats i bygdegården för att lyssna på
kommuninvånarnas tankar bland annat om nya bostadsområden och den nya
tågstationen.
Kommunen tar emot
synpunkter och idéer om
vad invånarna vill ska ske
vad gäller Förslövs tätort.

Söndagsöppet
Med hjälp av pengar från EU ska Båstad gå vidare med satsningen på cykel- och vandringsturism. 

Öppet: Vard 9-18 • Lör 9-14

Turistsatsning
på vandring och
cykel får miljoner
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■ Vandrings- och cykelaktiviteterna
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Naturupplevelser är en
viktig del av konceptet där
målet är att näringsidkare
på Bjäres landsbygd har
utvecklat eller nyetablerat
verksamheter med anknytning till besöksnäringen.
Tanken är att skapa flera
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Det nya projektet tar sikte
på att utveckla och
förbättArbetstunnel
ra främst vandrings- och
cykelaktiviteter för Båstad
och Bjäre. Ett projekt som
startar
Södervid årsskiftet ska
pågå under tre år. 8 700 m
(Skalenlig
profil)väldigt mål
– Vi jobbar
inriktat med destinationsKälla: Trafikverket
utveckling och turismen,
säger Karin Bengtsson, vd
för Båstad turism & näringsliv.
Ambitionen är att
Båstad-
Bjäre genom ett
nytt koncept, där aktiv
livsstil står i centrum, ska
bli lika välkänt för just den
aktiva livsstilen som alpin
skidåkning är för exempelvis Sälen och Åre.

Planer på ny cykeloch vandringsled

Exakt hur arbetet k
 ommer att se ut och vem som
ska sitta som projektledare återstår att se. Men det
är redan klart att ett vandringsevent ska genomföras
under projektets andra år.
– Vi blev inspirerade av
Eurorando som var i september. Det är ett vandringsevent under år två.
Vi hoppas det får stor
spridning, säger Karin
Bengtsson.
Eurorando är ett stort
vandringsevent som i september genomfördes i Skåne med ett stort antal vandringar.
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Vallvägen 1, Förslöv
0431-45 09 25

DÄCK 205/55-16 ............. 699:-/st
195/65-15 ............. 630:-/st
Däckbyte ........................... 195:Säsongsförvaring .......... 200:Till våren kommer
Hjulinställning!

Båstads kommun tittar
sedan en tid tillbaka på
möjligheten att skapa en
gång- och cykelväg längs
banvallen där tågtrafiken
brukade gå innan tunneln genom Hallandsåsen
stod färdig för snart ett
år sedan. Ett välkommet
tillskott i vandrings- och
cykelsammanhang. Men
Karin Bengtsson tycker att
det redan finns ett bra utbud i kommunen.
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– Det utbud s om finns är
gott. Projektet handlar om
att utveckla. Jag hoppas att
näringslivet går all in. Jag
hoppas på stor uppslutning, säger Karin Bengtsson.
Föreningen Leader nordvästra Skåne med Öresund Tunnelsträckning
Tunnel byggd före 2005
fördelar projektmedel till Byggda tunnelringar
föreningar, företag och offentliga organisationer
i hela nordvästra Skåne
Båstad
Östra
med stöd från de europeKarup
iska struktur- och investeringsfonderna.
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14 november
representant från
på plats i butiken,
visar även
bröstproteser
och behå.
20% på hela
Amoenas sortiment.
Välkommen!

