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Turistsatsning  
på vandring och 
cykel får miljoner
BÅSTAD

■ Vandrings- och cykelaktiviteterna  
i Båstad-Bjäre ska utvecklas. Båstad 
turism & näringsliv får nära fyra miljoner 
kronor till ett leaderprojekt för just detta.
Det nya projektet tar sikte 
på att utveckla och förbätt-
ra främst vandrings- och 
cykelaktiviteter för Båstad 
och Bjäre. Ett projekt som 
startar vid årsskiftet ska 
pågå under tre år.

– Vi jobbar väldigt mål-
inriktat med destinations-
utveckling och turismen, 
säger Karin Bengtsson, vd 
för Båstad turism & nä-
ringsliv.

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 exempel-
vis Sälen och Åre. 

Naturupplevelser  är en 
viktig del av konceptet där 
målet är att näringsidkare 
på Bjäres landsbygd har 
utvecklat eller nyetablerat 
verksamheter med anknyt-
ning till besöksnäringen.

Tanken är att skapa flera 

nya arbetstillfällen utanför 
tätorterna och att få ut be-
sökarna på Bjärehalvön.

– Stödet ger oss en möj-
lighet att jobba med det 
här. Det kommer också att 
anställas en projektledare  
som arbetar med detta 
under tre år, säger Karin 
Bengtsson.

Exakt hur arbetet  kom-
mer att se ut och vem som 
ska sitta som projektleda-
re återstår att se. Men det 
är redan klart att ett vand-
ringsevent ska genomföras 
under projektets andra år.

– Vi blev inspirerade av 
Eurorando som var i sep-
tember. Det är ett vand-
ringsevent under år två. 
Vi hoppas det får stor 
spridning, säger Karin 
Bengtsson.

Eurorando är ett stort 
vandringsevent som i sep-
tember genomfördes i Skå-
ne med ett stort antal vand-
ringar.

Båstads kommun tittar 
sedan en tid tillbaka på 
möjligheten att skapa en 
gång- och cykelväg längs 
banvallen där tågtrafiken 
brukade gå innan tun-
neln genom Hallandsåsen 
stod färdig för snart ett 
år sedan. Ett välkommet 
tillskott i vandrings- och 
cykel sammanhang. Men 
Karin Bengtsson tycker att 
det redan finns ett bra ut-
bud i kommunen.

– Det utbud  som finns är 
gott. Projektet handlar om 
att utveckla. Jag hoppas att 
näringslivet går all in. Jag 
hoppas på stor uppslut-
ning, säger Karin Bengts-
son.

Föreningen Leader nord-
västra Skåne med Öresund 
fördelar projektmedel till 
föreningar, företag och of-
fentliga organisationer 
i hela nordvästra Skåne 
med stöd från de europe-
iska struktur- och investe-
ringsfonderna.

TEXT: MICHAEL 
LUNDBLAD
michael.lundblad 
@hd.se
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Framtidsmingel 
i Förslöv
■ Kommunen bjuder in till 
framtidsmingel i Förslövs 
bygdegård på tisdag klock-
an 15.00-19.30.

Hur ska Förslöv se ut 
i framtiden? Vad är bra och 
vad saknas? 

Under tisdagen finns re-
presentater från Båstads 
kommun på plats i byg-
degården för att lyssna på 
kommuninvånarnas tan-
kar bland annat om nya bo-
stadsområden och den nya 
tågstationen.

Kommunen tar emot 
synpunkter och idéer om 
vad invånarna vill ska ske 
vad gäller Förslövs tätort.

BÅSTAD

En dag full av 
kyrkomusik
■ Idag firas ”Kyrkomusi-
kens dag” i Förslöv-Grevie 
församling.

Under dagen ska alla för-
samlingens körer presen-
tera 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 tillsam-
mans med orgelelever delta  
i familjemässan i Grevie.

I Förslövs kyrka klockan 
16 väntar konsert. Då fram-
för kyrkokören ”Det bästa 
av det mesta” som är ett 
collage av körhymner.

I Förslöv avslutas da-
gen med en nicaraguansk 
bondemässa. Där medver-
kar Blandade röster och 
Gunnel Persson på dragspel. 
Mellan konserterna håller 
galleriet Hattlösa öppet.

Nya tågstationen.
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Planer på ny cykel- 
och vandringsled

Med hjälp av pengar från EU ska Båstad gå vidare med satsningen på cykel- och vandringsturism.  ARKIVFOTO: THOMMY NYHLÉN
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14 november
representant från

 
på plats i butiken,

visar även   
bröstproteser 

och behå. 
20% på hela  

Amoenas sortiment. 
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