PERSTORPS
KOMMUN

Upptäck Perstorp

Turism & Fritid

Besöksmål i Perstorp med omnejd
Artur Lundkvistgården i Hagstad. Under juni – juli är
utställningen öppen Ons-Sön 13.00-18.00. Guidad
visning enl. överenskommelse tel. 070-498 1446 /
0703824236 / 043535444 arturlundkvist.oderljunga.se
Bangolf vid Ugglebadet. Maj – Augusti Ons, Tor 17.00 –
20.00. Lör, Sön 13.00-20.00. Även övriga tider efter
överenskommelse tel. 076-815 5709.
perstorp.seths.se/pbgk
Bowling i Kommunhusets bottenvåning. Mån 10.00 - 21.30, Tis 15.00 - 22.00, Ons 13.30 - 22.00,
Tors 15.30 - 21.30, Fre 11.00 - 17.30. www.alltombowling.nu/hall.php?id=85
Fiske i Ybbarps- och Henrikstorpssjön samt Bälingesjön. Parkering, grillplats, soptunnor och
infotavlor finns vid vattnen. Fiskebryggor finns i Ybbarpssjön och Bälingesjön. Fiskekort gäller.
Golfbanan: Park- och skogsbana. Teknikbana med 6 hål. Restaurang www.ppgk.nu
Hembygdsgården med Örtagården och
Hemvärnsmuséet
Visas av Perstorps Hembygdsförening efter
överenskommelse tel. 070-683 1850 / 070-833 0832..
www.perstorpshembygd.se
Även Backstugan i Ebbarp, Örahultstugan
Oderljunga Mölla med lanthandelsmuséum och mycket annat. Bokning
070-2532275. www.oderljunga.se/mollan
PBIK Loppisbutik. Shopen
Hantverkaregatan 2D Tis 10.00 – 13.00,
Tors 14.00 – 17.00, Lör 10.00 – 13.00.
Loppislokalen vid Ugglebadet ons 14.00
– 17.00, lör 10.00 – 13.00. Tel. 0435-316
52 eller 076-763 85 25.
www.laget.se/PBIK/Page/23334

Kupan - Röda korsets loppisbutik
Ny adress: Köpmangatan 4E. Tis 10.00 - 13.00, Ons-Tors
13.00 - 18.00, Fre-Lör 10.00 - 13.00. Tel. 0768-54 19 85.
http://www.redcross.se/kontakt/motesplatser/?county=12
Paintball. ”Färgstarkt äventyr i Karsholms skogar”.
Ring 070-5903211 eller 073-3302871 för bokning

Plastens Hus i Perstorp – ”Sveriges enda plastmuseum”.
Öppet vardagar Mån-Fre 10.00-17.00.
Under juli även Lör-Sön 10.00-15.00 www.plastenshus.se
Ugglebadet. Ett komplett året-runt-bad. Motion, friskvård,
avkoppling, simundervisning, rekreation, babysim med mera.
50-metersbassäng 3/6 – 25/8, lek- och plaskbassänger hopptorn
och dubbla rutschkanor. www.perskom.se/ugglebadet.html

Välkommen till Perstorps kommun!
Kommunen där ”Vi”-känslan är hög.

Vi har korta avstånd till naturen och de
glittrande sjöarna, omslutna av den
grönskande bokskogen.
Vår kommun ligger som en pärla
mellan de stora jättarna.
Vi når städer som Helsingborg, Kristianstad, Malmö och Köpenhamn
inom en timme med de goda kommunikationerna.
Du är välkommen upp på vårt kommunkontor vid torget för tips och
råd om fast boende här!

En del av våra många smultronställen
beskrivs i denna broschyr. Vi hoppas
att Du ska finna dina alldeles egna,
speciella!

Arnold Andréasson
Kommunstyrelsens ordf.

Bo Dahlqvist
Kommunstyrelsens 1:e vice ordf.

Biblioteket – i Perstorps centrum!

Perstorps Bowlinghall
4 banor. Cafeteria m.m.
Sommartider 11/5–15/8: Fre 14.00–17.30
Ordinarie öppettider:
Mån: 10.00-21.30. Tis: 15.00-22.00
*Ons:14-00-22.00. Tor:15.30-21.30
*Fre:11.00-17.30
***=vid match öppnar vi 12.00
**= hyr man hallen har vi öppet till 22.00
Torget 1 (kommunhuset)
Telefon: 0435-31542

Här är du alltid välkommen att låna
böcker, film, musik eller bara sitta en
stund i läsrummet med ett urval av
tidningar att välja på. Du kan även låna en
dator, kolla e-post m.m. och skriva ut.
Barnen har sin egen, spännande avdelning
med böcker, serietidningar m.m. På Nedre
plan ryms Skånerummet, en guldgruva för
den historiskt intresserade. Intill finns
Antikvariatet, där böckerna är i varierande
skick och ålder men har ett gemensamt, de
är väldigt billiga!
Sommaröppet:
Måndag–Fredag 11.00–17.00.
Tidningsrummet öppet från 8:30
Ordinarie öppettider:
Måndag – Fredag 11.00 – 18.00
Tidningsrummet öppet från 8.30
Lördag 10.00-13.00.
Torggatan 5 (på torget)
Telefon: 0435-392 30 (Lånedisk)
0435-392 27 (Information)
GPS 56,137551 13,395252

Ugglebadet i Perstorp - En
mötesplats för hela familjen
Ett komplett året-runt-bad som erbjuder
motion, friskvård, avkoppling,
simundervisning, rekreation, babysim m.m.
Utomhusbadet har en 50-metersbassäng,
lek- och plaskbassänger samt hopptorn och
dubbla rutschkanor - naturligtvis finns
också sköna grönområden för solbad.
Inomhus erbjuder vi motionssim,
rekreation och rehab med mera. Både
motionssim och lek i skilda delar av 25meters bassängen. Både vår lekbassäng och
25-metersbassäng är handikappanpassade.
Lekbassängen - barnfamiljernas favorit.
Tre dagar i veckan är bassängen dessutom
uppvärmd till cirka 34 grader C..
Hälsoteket med mycket goda förutsättningar att förbättra det fysiska och psykiska
välbefinnandet. Instruktör på plats hjälper
gärna till vid tidsbokning.

Foto: Helen Johansson

Solängens Camping – ett stenkast
från Ugglebadet. Plats för husvagn &
husbil 150:-. El 35:-. Rum med 4 bäddar
330:-. Tält 150:-. Säsongspris 1 april – 30
september 6.000:- + el. Tel. 073-704 67 58
GPS N 56 08`36” E 013 24´07”

Bangolfanläggningen är belägen
intill Ugglebadet i centrala Perstorp.
Banorna öppnar för allmänheten den 2 maj
och stänger den 30 september.

Några av Sveriges vackraste hål finns på Perstorps Golfbana
I inbjudande bokskog ligger Perstorps
golfbana. Banan är en charmfull blandning
av park- och skogsbana - lätt kuperad.
Utmaningen ligger inte främst i dess längd.
Det är snarare den karaktärsfulla stilen på
golfhålen som gör besöket minnesvärt. Här
finns varierande och ibland försåtliga hinder
och svårigheter som ställer extra krav på
stadig hand och kalla nerver.
Efter avslutad golfrunda väntar lön för
mödan i det trivsamma klubbhusets familjära
och avspända atmosfär. Perstorps Golfklubb
- när golf är som bäst.
Perstorps Golfklubb, Gustavsborg 501,
284 91 Perstorp. Telefon 0435-35411
reception@perstorpsgk.se www.perstorpsgk.se
GPS Lat 5607.392 Long 1325.3218

Paintball – den perfekta aktiviteten för
svensexan, möhippan, som kick-off eller
bara en stunds avkoppling med
kompisarna.
Camp Karsholm ligger naturskönt inramad
av bokskogen norr om Perstorp. Olika värn
och hinder står uppställda i en spännande
miljö.
Öppettider enligt överenskommelse.
Ring 073-330 28 71 (Johan) eller 070-590 32 11
(Anders) för frågor och bokning.
E-post anders@perstorp.seths.se
Foto adapt media klippan

Kulturhistorisk karta
1. Bälinge mölla
2. Örahultsstugan
3. Ulfs f.d. skola
4. Skingeröds mölla
5. Skingeröds gård
6. Länga mitt i Häljalts by
7. Boningshus byggt 1698
8. Oderljunga kyrka, prästgård mm
9. Oderljunga mölla
10. Altarstenen
11. Vasabyggets f.d. skola
12. Spårvägen
13. Hästskoformad gård
14. Två kringbyggda gårdar
15. Torvströfabriken i Köpinge
16. Hästskoformad gård
17. Harholma missionshus
18. Lurebygget, fyrlängad gård
19. Hägnaden, fyrlängad gård
20. Röse i Tostarp
21. Ebbarps kraftstation
22. Ebbarpshus, backstuga
23. Ebbarps f.d. skola
24. Blekemosse, fd gästgivaregård
25. Platsen för Perstorps första mejeri
26. Perstorps kyrka, Hembygdsgården
27. Öfverbergs stenhus
28. Stensmöllaområdet
29. Perstorp AB
30. Minnessten Skånska glasbruket
31. Artur Lundkvists födelsehem
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Naturen är kuperad, med bokskogsklädda kullar, barr- och blandskog runt sjöar med
rik vegetation. Inbjudande till friluftsaktiviteter som promenader, fiske samt bär- och
svampplockning.

Kyrkorna – stillhet, skönhet, historia

Kyrkorna, två pärlor i landskapet:
Nära centrum ligger Perstorps kyrka,
med anor från 1100-talet. En
stämningsrik oas med skånsk
medeltidskänsla. Också den vackra
kyrkogården är värd en kringvandring.

Oderljunga kyrka, pampig 1800-talskyrka i
naturskön lantmiljö, för ovanlighetens skull
vänd mot väster.
www.svenskakyrkan.se/perstorp
tel. exp. 0435-34960

Hembygdsföreningen värnar
om Perstorps rötter

Perstorps Hembygdsgård
Oderljungavägen, vid kyrkan
GPS 56,141054 13,388128

I Hembygdsgården anordnas bl.a.
midsommmarfirande och olika
arrangemang. Där inryms nu även ett
spännande hemvärnsmuséum. Vi driver
även backstugan i Ebbarp och
Örahultstugan. Öppet för visning efter
överenskommelse. Tel. 070-6831850 / 0708330832 www.perstorpshembygd.se

Plastens vagga stod i Perstorp!
Ur den skånska bokskogen började den
första svenska plasten utvecklas. Året var
1917 och företaget Skånska Ättikfabriken.
2006 öppnades Plastens Hus. Syftet med
Plastens Hus är att belysa plastens
utveckling och betydelse utifrån
verksamheterna i Perstorp.
Hässleholmsvägen 6
Tel. 0435-39303 www.plastenshus.se
GPS 56,1358754 13,3977587

Oderljunga Mölla – mycket mer än en mölla!
I möllan finns idag inventarier från Olof
Sjöholms lanthandel. Här säljs idag
nymalda brödkryddor, karameller i strut,
glass samt souvenirer.
Oderljunga Sockens Sparbank som lades
ner 1991 finns också här med inredning
från bankens start.
Ett skolmuseum med olika skolbänkar,
skolorgeln, sparbössan, katedern samt
planscherna finns på plats.
Oderljunga Frivilliga Brandkår från 1938
finns inrymt med en egen avdelning.
Övervåningen innehåller bruksföremål
genom minst ett sekel.
Sven Speleman från Västra Torup har sin
egen hörna.
Toarpsvägen, Oderljunga. Tel. 0702-532275.
www.oderljunga.se/mollan
GPS 56,194862 13,333196

Artur Lundkvist och Maria
Wines Stiftelse
Artur Lundkvist föddes 1906 i Hagstad.
Läsningen var den unge pojkens stora
intresse. Artur bestämde sig redan tidigt för
att bli författare och skickade litterära
försök till olika förlag. Efter flytten till
Stockholm 1926 kom han i kontakt med en
ny, ung författargeneration, med bl.a.
Harry Martinsson, Ivar Lo-Johansson,
Karin Boye, Sven Stolpe och Eyvind
Johnsson.
1936 gifte han sig med Maria Wine som
med tiden blev en betydande poet och ofta
följde honom på hans resor världen runt.
1968 blev Artur ledamot i Svenska
Akademien. Artur Lundkvists födelsehem i
Hagstad inköptes och övergick 1992 i det
som nu är Artur Lundkvist och Maria
Wines Stiftelse.

Under juni – juli är utställningen öppen Ons-Sön
13.00-18.00. Guidad visning enl. överenskommelse
tel. 070-498 1446 / 0703824236 / 043535444
arturlundkvist.oderljunga.se
GPS 56,209663 13,334484

Quilt och mycket mera
Många quilt-intresserade känner redan
Margareta Nilsson. Hos Quilthjärtat kan
du bekanta dig med tekniken, se på
mönstertyger och färdiga verk i butiken.
Här finns löpare, dukar, grytlappar,
batikfärgat garn och handstöpta ljus.
Textildesignern Margareta Nilsson visar
personligen och ger även kurser.
Quilthjärtat ligger norr om Perstorp, mellan
Källstorp och Månstorp.
Tel. 0435-33001 www.quilthjartat.se
GPS 56,179100 13.399972

Fåglar på Gustafsborgsområdet.
Typiskt för området är de stora dammarna, rester från en tid då karp odlades i stor skala. Dessa ser
numera ut som naturliga sjöar. Den största är på mer än 100 hektar. Store damm och Fåglasjö är avsatt
som fågelskyddsområde av Naturvårdsverket och här råder beträdnadsförbud den 1/4 - 15/7.
Fågellivet på Gustafsborgsområdet är typiskt för norra
Skånes skogsbygd men med lite tur kan du träffa på en
del fina arter, t. ex Storlom som finns mcd något par.
Häger syns för det mesta. Den vanligaste rovfågeln är
ormvråk, men det förekommer även andra arter av
rovfåg1ar såsom bivråk, brun kärrhök och lärkfalk.
Fortfarande finns ett mindre antal tjäder och orre kvar.
Tranor syns ofta, i bland även rörhöna. Vanligast bland
vadarna är morkulla, drillsnäppa och skogssnäppa.
Omkring 10 par fisktärnor brukar häcka i dammarna.

Pärluggla

Göktyta

Den vanligaste ugglan är kattuggla men även pärluggla, hornuggla
och på höst och vinter sparvuggla. Ringduva är vanlig, skogsduva är
mindre vanlig på grund av brist på lämpliga hålträd.

Den vackraste av fåglar som man kan påträffa här är kungsfiskaren
som snabbt kommer flygande strax ovan vattenytan likt en blå eller
grön juvel, beroende hur ljuset faller på den. Till övriga litet ovanliga
fåglar som kan påträffas i området kan nämnas: den fantastiska
göktytan, mindre hackspett, trädlärka, forsärla, strömstare och
nötkråka.
Vill du uppleva en kväll helt befriad från mänskliga oljud och med härliga fågelstämmor så kan
du bege dig ut med cykel en vindstilla ljus försommarkväll efter solens nedgång till de södra delarna
av Gustafsborg. Ett av de absolut tystaste områdena i Skåne. Här kan du njuta av stillheten och se
nattskärrans fascinerande spelflykt och höra hans spinnande. Samtidigt har du möjlighet att iakttaga
dragande morkullor. Här finns även rikligt mcd fladdermöss av olika arter, som du kan titta på.
När du vistas i området, tänk på att visa hänsyn och inte störa häckande fåglar och annat levande
genom fotografering och dylikt.
Text: Lars Jonasson

Bälingesjön –
bad- och fiskesjön för
hela familjen

Fiskevårdsföreningen
planterar årligen ut gös
eller regnbågsforell. I sjön
finns också gädda, abborre,
karp, sutare och braxen.
Fiskekort krävs. Barn upp
till 16 år gratis.
Vill du sola och bada
rekommenderas den fina
sandstranden där det också
finns badbryggor ut i
vattnet.

Bälingesjöns Camping
Öppet från 15 juni varje dag mellan 10.00
och 18.00. Juli mellan 10.00 - 20.00. Här
säljer vi fiskekort, metspön, håvar, drag,
badleksaker samt hyr ut roddbåtar, kanoter
och trampbåtar.
Vi serverar våfflor med grädde och sylt,
kakor, kaffe, hamburgare med mera.
Vill du fiska eller bara är sugen på att ge
dig ut på den blanka Bälingesjön, har vi
kanoter, roddbåtar samt trampbåtar till
uthyrning.
Bälinge 117, 28492 Perstorp
GPS Lat 56, Long 13, 3700
Telefon 0435-461021
info@balingecamping.se www.balingecamping.se

Gädda på 13 kg, tagen i
Bälingesjön 2012

Perstorp - den hästvänliga naturpärlan
Här kan Du lugnt semestra
med den egna hästen. Upplev
den orörda naturen och
djurlivet från hästryggen på en
skräddarsydd ritt med egen
guide. Njut av olika typer av
bekvämt boende med
självhushåll, koppla av i
sekelskiftesmiljö och känn de
exotiska vingslagen i en
mongolisk jurta. Frukostbuffén
och fikan smakar ljuvlig i en
doftande sommarträdgård
medans hästen lugnt betar i
hagen.

Med läkande ljus hjälper Iris Rosenqvist
hästar och människor. Längs Spjutserödsvägen ligger Stall R. Där bedriver Iris och
Hans Rosenqvist träning av hästar med
inriktning på fälttävlan. Just nu försöker Iris
bygga upp en verksamhet med massage och
LED-ljusbehandling av både hästar och
människor. http://www.stallr.se

Här kan endast nämnas ett urval! Mer
information finns på Turistbyrån
Perstorps Kör- & Ryttarförening - två ridhus,
cafeteria. Möjligheter till träning och tävling under hela
året. Stugor för korttidsboende. Arons väg. Tel: 043531516, 0435-34591 perstorpskrf@hotmail.se
www4.idrottonline.se/PerstorpsKorORF-Ridsport
Stall Torun erbjuder lektionsridning i dressyr och hoppning för barn och vuxna. Kurser, teori,
privatträningar på egen eller ridcentrets hästar. Ridläger med 2 ridpass/dag. Uteritter från 5 km till 2dagars långritter på 80 km med övernattning www.stalltorun.se
Persbacke - Häst & turridning för barn och vuxna. Trygga turer i naturen på renrasiga islandshästar.
Handikappsridning. Tel: 076 - 837 64 15 anna@persbacke.se www.persbacke.se

Blombergs Naturnära Skogsentreprenad Skjuts med häst och vagn efter överenskommelse.
Sommartid erbjuds gräsklippning med hästdragen cylinderklippare!.
Tel: 0435-46 10 80 www.blombergsnaturnaraskog.se
Stall Charlottenlind - Hästhotell med rehab- och
friskvårdsinriktning. Diplomerad hästmassör. Tel: 043532055 0705-884598 stall.charlottenlind@telia.com
www.stallcharlottenlind.se
Nätverket Ridomera - företagare, föreningar och privatpersoner som verkar för att
sprida information och stärka hästnäringen i bygden. Text: Marika Lundh tel: 0738-45 14
47, e-mail: marika.lundh@yahoo.se www.ridomera.n.nu
Kristina Hovander www.hovanders.n.nu hovanders@gmail.com tel: 0702025668

Kul-Tur: En utflykt i Oderljungatrakten med omnejd

Mat och Dryck
Asian Bamboo Cooking, Stockholmsvägen 7.
Telefon: 0435-31897
Big Daddys, Verkstadsgatan 20.
Telefon: 0435-35011
Bälingebadets Café och Camping, Bälinge 117.
Telefon: 0435-46 10 21, 0702-622122
Casa Café & Restaurang, Torggatan 2. Telefon: 0435-30903
Golfkrogen , Gustavsborg 1. Telefon: 0435-35412

Hörnans Café & Conditori, Köpmangatan 10.
Telefon: 0435-30240
Natalies Restaurang, Köpmangatan 10. Telefon: 0435-30008 eller 0435-30083
Persgården, Räddningsvägen 6. Telefon: 0435-3871
Perstorps Pizzabutik, Järnvägsgatan 29.
Telefon: 0435-30498

Pizzeria Sant Angelo, Hantverkaregatan 5.
Telefon: 0435-30776
Pizzeria Vikingen, Köpmangatan 7. Telefon: 0435-35900
Restaurang Flamingo, Allégatan 10. Telefon: 0435-30155
Perstorps Restaurang & Pub, Verkstadsgatan 3.
Telefon: 0435-31615
Stationscaféet, Järnvägsgatan 26.
Torgkrogen, Torggatan 3B. Telefon: 0435-34707
Vincents Kök (Folkets Park), Parkvägen 4.
Telefon: 0435-34523
Vildrosor & Höns, Gårdscafé, Hagstad 120.
Telefon: 0435-32300 070-9969632

Boende och service – med Perstorp i centrum
Perstorps Hotell och B&B.
Tel. 0435-34040 0725-558697
reception@perstorpshotell.se www.perstorpshotell.se

Solängens Camping, intill Ugglebadet.
Trastvägen 2. Tel. 073-704 67 58
GPS N 56 08´ 36” E 013 24´ 07”
amazon@home.se

Bälingesjöns Camping - Naturnära idyll med
sjöutsikt. Badplats, fiske, båtuthyning, café,
camping. Telefon 0435-461021, 0702-622122
www.balingecamping.se GPS Lat 56, Long 13,
3700
Hunseröds Bed & Breakfast - förenar lantlig
charm och hög standard. Tel: 0435 -770428, mobil:
0733-207060 info@hunserod.se www.hunserod.se
Alpakahof Hultet med gårdsbutik, trekking och
stuguthyrning. Enl. överenskommelse kan
vattenstopp och övernattning med häst ordnas. Tel:
0451-55080, 076-147 21 07 info@alpakahof.com
www.alpakahof.com

Livsmedel
ICA Supermarket,
Stockholmsv. 7-9
GAD:s Livs
Torggatan,
Emmas Livs
Tjäderstigen,
Frendo,
Stockholmsv. 2
Netto,
Banvallsv. 2
Bonzai – Livsmedel
från Asien
Köpmangatan 4

Drivmedel
Statoil
Stockholmsv. 2
OK/Q8
Banvallsv.
Qstar
Mossv.

Altarstenen B&B erbjuder stug- &
rumsuthyrning i lugn och avkopplande
skogsmiljö. Hundar är välkomna. Vid förfrågan
även vattenstopp/övernattning för ridande gäster.
Tel: 0435-320 48, 070-622 65 18
info@bobaltarstenen.se www.bobaltarstenen.se
GPS 56 11.22 E 13 22.503
Vildrosor & Höns - Gårdscafé och Bed &
Breakfast i sekelskiftesmiljö. Efter
överenskommelse kan vattenstopp och hage för
ridande gäster erbjudas. Tel: 0435-323 00, 070996 96 32 info@vildrosorohons.se
www.vildrosorohons.se

Åstratorps Gård - kultur- och konstgård med
inriktning på natur och urfolk. Unikt boende i
mongolisk jurta, indiansk tipi eller fjällsamekåta.
för hästar erbjudas. Tel: 0435-44 33 95 alt. 043544 30 60 info@astratorpsgard.se
www.astratorpsgard.se

Cykeluthyrning
Alpakahof Hultet
Hultet 3621
Hunseröds B&B
Hunseröd 1024
Perstorps Hotell
Hässleholmsvägen 2

Fiskekort Ybbarps- o Henrikstorpssjön
Holmers Järn,
Järnvägsgatan 33
Perstorps Pappershandel,
Köpmangatan 15
Frendo,
Stockholmsvägen 2

Fiskekort Bälingesjön
Bälingesjöns Camping
Bälinge 117
Tennisbanor
Finns 2 styck invid Riksväg 21.
Ring 070-148 37 70 för bokning

Välkommen till ett bra boende i Perstorp
Vi är det kommunala bostadsbolaget med 369 hyreslägenheter
i Perstorps kommun. Vår ambition är att
kunna erbjuda en bostad för varje önskan. Ett boende i
Perstorp ger stor rörelsefrihet - mitt i Skåne med
kommunikation åt alla väderstreck. Vårt kontor finns
mitt i centrum och vi hjälper till med service och
information. Besök oss där eller på vår hemsida.
Perstorps Bostäder AB Torggatan 3
GPS Lat 56,1375658 Long 13,3959437
Tel 0435-39 400 www.perstorpsbostader.se

Perstorps Hotell

- ett prisvärt alternativ för
övernattningar när du passerar Perstorp.
Vi har 23 rum i vårt hotell och 10 rum i vårt B&B.
Kostnadsfritt trådlöst bredband.
Priser hotell inklusive frukost:
Enkelrum: 890 kr
Dubbelrum: 1040 kr
B&B. Wc och dusch i korridor.
Priser exkl. linne och frukost
Enkelrum 250:- Dubbelrum 395:- 4-bäddsrum 700:Frukost 85 kr. Linne 100 kr

Hässleholmsvägen 2, 284 34 Perstorp
Tel 0435 340 40 Mob: 0725 55 86 97
E-mail reception@perstorpshotell.se
www.perstorpshotell.se

B&B Altarstenen
B&B Altarstenen ligger utanför Perstorp
vid väg 108, med naturen som granne.
Kort- eller långtidsboende med öppen
planlösning, 5 bäddar på 45 kvm. Gasolgrill.
Trådlöst internet o TV med Viasat. I huvudbyggnaden ett rum med två bäddar.
Lekstuga o gungor.
Hemsida: www.bobaltarstenen.se
E-post: info@bobaltarstenen.se
Bokning tel: 0435-32048 eller 070 622 65 18
Öppet året om.
Ridande gäster välkomna, box eller hage
1 km bort. Även hundar. Vi samarbetar med
Ridomera angående ridled i Perstorps Kommun
Välkomna!
Tel: 0435-32048 eller 070 622 65 18
Dagliga älgbesök från slutet
av oktober t.o.m. april.

Alpakahof Hultet
Vill du gärna uppleva lantlivet? Hos oss får du hjälpa till
t.ex. inne i stallet, med djuren, ute på bete eller i skogen.
Vi hyr ut 2 stugor – ett stort hus för max. 8 personer med
stor trädgård och badtunna - en liten mysig stuga för max.
4 personer med öppen spis och pizzaugn.
Populär hos stora och små är våra alpacka-trekking-turer. I
vår gårdsbutik hittar ni produkter av den finaste
alpackaullen.
För mer information, besök vår hemsida ww.alpakahof.com
Koord.: N: 56°10'03" / O: 13°28'00"

Hultet 3261
SE - 28292 Västra Torup
+46 451 55080 +46 76 147 2107
info@alpakahof.com
www.alpakahof.com

I Perstorp har man råd att både bo och leva!
Med hög livskvalitet, närhet mellan människor
och till all service. Ett mycket prisvärt boende.
Vacker och välskött golfbana och bad med inomoch utomhusbassänger. Ett mycket varierat
föreningsliv som kan tillfredsställa de flesta
smakriktningar. Goda väg- och
järnvägsförbindelser för nöjesliv och
arbetspendling.

Perstorps Turistbyrå delar lokal med Plastens Hus
Våra öppettider är Mån - Fre 10-17
Lokalen är tillgänglig även Lör - Sön 10-15 under juli
Vår adress: Hässleholmsvägen 6, 284 34 Perstorp
Tfn: 0435-393 03
GPS-koordinater N 56°08.144′ E 013°23.914′
Mail:
turist@perstorp.se
Hemsida: www.perstorp.se/turism_och_fritid
Perstorps Kommun är huvudman för denna broschyr. Design,
text, foton av Perstorps Kommuns Turistbyrå om inte annat
anges. Annonsörer ansvarar själva för insänt material.
Copyright 2013 Perstorps kommun. Utg. 3B

