Prog ra m
SKÖRDETID PÅ
ÖSTERLEN!

25 september10 oktober

Skördetid på Österlen!
Hösten är en fantastisk tid på Österlen och under många år har vi firat
med äpplet i fokus. I år gör vi det tillsammans för att visa den mångfald
som finns på Österlen. Det nya är att vi bjuder in både till skörden, maten,
kulturen och hantverket. Vi omfamnar alla delar i vårt område.

Välkomna!

U

nder perioden 25 september till 10 oktober
dignar fruktfälten, åkrarna och odlingarna av
rika gåvor, och du kan delta i massor av event
kopplade till mat och upplevelser på hela Österlen:
✿ Välfyllda gårdsbutiker med frukt, dryck, grönsaker,
kött, fisk, kryddor och allt annat gott från vår del av
Skåne.
✿ Äppelveckorna på Kivik
✿ Guidade mat-, natur- och dryckesvandringar
✿ Smakprovningar och Prova-på-aktiviteter
✿ Caféer, restauranger och boenden i skördetid
✿ Musikevent, föreläsningar, utställningar
✿ Öppna butiker och ateljéer, men även andra kulturupplevelser
Vi startar upp med en invigning 24 september på
Kronovalls slott.

ETT SAMARBETE MELLAN:
Genväg Österlen, Kiviks Musteri, Kiviks Turism,
Matrundan Österlen, Rekoringen, SeÖsterlen, Simrishamns Köpmannaförening, Äppelriket och Österlen
Syd.

Välkommen till en hyllning av
skördarna, maten, hantverket
och kulturen på
Österlen med omnejd!

Fredag-lördag 24-25/9, kl 11-19
2 SKÖRDEMARKNAD I ÄPPELTIDER PÅ
SVABESHOLM
Aktiviteter för hela familjen, lekar och pyssel för barnen
och i Café och Lantkök erbjuds en äppelinspirerad meny.
I den engelska Trädgården kan du boka guidade turer och
handla ur den fantastiska plantshopen.
www.svabesholm.se • kontakt@svabesholm.se • 070-638 42 04

INVIGNING

Kronovalls slott
24 september, kl 11-16

Vi inleder med ett gemensamt öppningsevent på den stora
gräsmattan utanför Kronovalls slott.
Här kan du både provsmaka och köpa med dig skördetidens fantastiska produkter, se exempel på Österlens rika
kultur och hantverk och höra mer om vad våra olika nätverk kan erbjuda dig i sköna upplevelser på Österlen under
skördetid och även året runt!
VÄLKOMNA!
De röda siffermarkeringarna 1 i programmet visar var på kartan resp. event äger rum. Kartan finner du på sista uppslaget i
denna folder.

PROGRAM
Fredag-söndag 24-26/9, kl 11-17
0 KAFFESTUGAN ANNORLUNDA
Äppeldagar på Kaffestugan Annorlunda!
Vi serverar vit Äppelpizza på surdeg med
chevre, honung och valnötter.
Annorlundas Äppelkaka med crumble och
vaniljsås.
Till försäljning finns goda äppelklubbor och mycket annat.
Ingen förbokning - bara att droppa in!
www.kaffestuganannorlunda.se

Lördag 25/9 och lördag 9/10, kl 11-16
1 STUBBARÖDS LAMM, KIVIK
Vi grillar våra egna olika lammkorvar.
Efter det kan ni utmana varandra i olika
utomhusspel.
Vi bjuder på kaffe/te.
Välkomna, Eva & Martin

Lördag-söndag 25–26/9, kl. 10–17
3 ÄPPEL- & MASKINHELG PÅ GUNNARSHÖGS
GÅRD
Denna helg hyllar vi äpplet
och våra fina lantbruksmaskiner. Vi har öppet i gårdskaféet med goda äppelinspirerade
bakverk och i gårdsbutiken
har vi bullat upp med godsaker och äppelprodukter.
Klockan 11 och 14 båda
dagarna har vi maskinvisning
för barn i åldern 1–7 år, max
30 personer per visning där
barn är prioriterade.
Traktortur med vagn kl. 10,
12 och 13 båda dagarna. Självklart är vårt rapshav öppet
för dig som vill ta ett dopp och minipressen är öppen för
dig som vill pressa egen rapsolja (50 kr/person).

Lördag-söndag 25-26/9, kl 14-15
4 4 EXKLUSIV MUSTPROVNING!
Visste du att äppelmust är lika intressant och komplext som vin?
Lär dig mer om smakerna hos fem olika
sorters äppelmust och om processen
bakom! Vår ciceron är musttillverkaren
Elisabeth Knöppel, Rörumsro.
Plats 		
Kiviks Museum
Max 		
20 personer
Pris 		
75 kr/person
Boka på:
info@kiviksmuseum.se

Lördag-söndag 25-26/9, kl 11-17
4 KIVIKS MUSEUM
Fotoutställning: Ungdomarnas fotoutställning om häftigaste
EPA-traktorn på Österlen!
Entré		
Vuxen 50 kr, ungdom 25 kr och barn 		
		
under 7 år gratis. Audioguide ingår.
Våra äppelaktiviteter
• Gör ditt eget äppeltryck! – Gör din egen äppeltavla med
tryck! Tävla med chans att vinna fina presentkort på 200 kronor från flera olika butiker på Kivik. Äpplen och dukar finns.
• Pressa din egen äppelmust! – Lär dig hur man pressar
äppelmust.
• Grilla äpple! – Du får ett smakrikt
äpple, som är gott att grilla över öppen
eld.
• Plantera ditt eget äppelträd! Kärnor,
jord och krukor finns.
Pris		
Samtliga äppelaktiviteter 100 kr totalt – allt matrial ingår.

Lördag-söndag 25/9-10/10
7 ÄPPELDRÖMSSCRUB PÅ KIVIKS HOTELL
Unna dig en mjukgörande Äppeldrömsscrub i vårt vilsamma Spa. Scruben består av bl a Bittersalt/Epsomsalt som är
känt för att hjälpa ömma och stela leder och muskler. Efter
en dusch appliceras vår egen kroppsolja med samma härliga
fräscha äppelblomsdoft.
Tid 		
40 min.
Pris		
795 kr
Öppettider
se www.kivikshotell.se

www.kiviksmuseum.se

Torsdag-söndag 23/9-10/10, kl 12-16
8 SMAKTALLRIK MED ÄPPELTEMA PÅ ALLÉ
Smaktallrik med äpplet i fokus, äpplmustprovning och
äppelciderprovning.
www.alle.se

Lördag 25/9, kl 11 och 13
9 GUIDNING I ODLINGEN PÅ ORELUND
Alla dagar 25/9-10/10, vardagar kl 10-17, helger kl 10-16
5 PA FRUKT, KIVIK
Gårdsförsäljning på gårdsplanen utanför vår butik i Skogsdala, Kivik.
Här kan ni köpa äpplen i lösvikt eller hela lådor. I butiken
kan ni även handla must, marmelad och andra godsaker.

Nu är äppelskörden igång!
Gå på en guidad rundtur i
odlingen. Provsmaka våra
olika sorters äpple och
päron.
I trädgårdscaféet erbjuder
vi äppelpaj med vaniljsås.
För mer info, gå in på vår
hemsida: www.orelund.com

Lördag-söndag 25-26/9, lör kl 10-15, sön kl 11-15
10 VÄXTKRAFT ROSENHAGENS SKÅNE-TRANÅS
– BONDENS MARKNAD
Lördag 25/9, fredag-lördag 1-2/10, kl 18-21
6 HOTELL SVEA, SIMRISHAMN
Svea serverar en höstinspirerad buffé.
Pris 		
395 kr per person
www.hotelsvea.se

20% på alla träd.
Försäljning av lokalt odlad
frukt och grönsaker mm.

Lördag-söndag 25-26/9, kl 10-17
11 ÄPPLEN, MUST OCH CIDER! – SKÖRDETID
PÅ KIVIKS MUSTERI

12 VINDRUVOR – SKÖRD O PRESSNING
PÅ GREVLUNDA BÄR- OCH VINGÅRD
Välkommen att delta i vingårdens mest spännande dagar.
Du får under ca 2,5 timmar
delta i de olika aktiviteterna
som sker i samband med
skörd. Självklart är det du som
plockar, rensar, krossar och
tappar druvjuicen. Vill du ta
med den hem ordnar vi det.
Provsmakning gör vi under
dagen.

Roligt, lärorikt och smakrikt för hela familjen.
• Mustvandring i Kulturodlingen
• Guidade turer i äppelträdgårdarna
• Cider- & Äppelvinbar
• Pomologer på plats – ta med dina äpplen för sortbestämning
• Äppelplockning

I programmet
Ankomst med inledande information och rundvandring •
Plockning av druvor • Rensning av klasarna beroende på
kvalitet/insekter • Kross av druvor i mekanisk druvkross
från Italien • Pressning av druvorna i traditionell mekanisk
fruktpress • Provsmakning • Upptappning av druvjuicen på
flaskor samt bag-in-box • Möjlighet att köpa med sig juicen
hem före eller efter klarning • Information och visning av
vinframställning i liten skala • Kort info om druvjuicens
innehåll och åldrande.
Datum

Alla dagar 25/9-10/10, kl 10-17
• Äppelskulpturutställning i våra äppelträdgårdar
• Äppelparad
• Äppelprovsmakning

sön 26 sep kl 13 • ons 29 sep kl 9 • lör 1 okt kl 13 •
sön 2 okt kl 13 • lör 8 okt kl 13
Deltagarantal max 8 personer
Pris 		
Anmälan

475 kr, fika ingår
070-917 66 00

• Barnens äppel-lek
• Äpplig meny i restaurang Kärnhuset
• Äppelkakor i Stinas Café
• Musteributiken och Äpplets Hus håller öppet

Lördag-söndag 25-26/9, 2-3/10 och 9-10/10, kl 11 & 13
11 GUIDAD TUR I VÅRA ÄPPELTRÄDGÅRDAR PÅ
KIVIKS MUSTERI
Följ med på en guidad tur
i våra äppelträdgårdar och
lär dig mer om äpplen och
äppelodling.
Max
25 personer
Pris
80 kr/pers.
Barn upp till 12 år gratis.
Bokning
Ingen bokning krävs. Anmälan direkt
på plats i Äpplets Hus.

Lördag-söndag 25-26/9, kl 10 och kl 16
15 HENRY ARVIDSSON PHOTOGRAPHY –
FOTOVANDRING ALES STENAR-KÅSEBERGA
Lördag-söndag 25-26/9, 2-3/10 och 10/10, kl 11-18
Måndag-fredag 27/9-1/10 och 4/10-8/10, kl 15-18
13 ÅSGÅRDS GÅRDSBUTIK
Gårdsbutiken är öppen med färskt Lammkött och nymald
Dinkel. Vi berättar om gårdens produkter och bjuder på
smakprov.

Lördag 9/10, kl 11-18
Hoppborgar Skåne finns på gården
Kl 11 		
Fårvallning med hund
Kl 14 		
Fårvallning med hund
Vi serverar lammkebab och grillad lammkorv
Gårdsbutiken är öppen med färskt Lammkött och nymald
Dinkel.
Mal ditt eget Dinkelmjöl.

Lördag-söndag 25-26/9
14 SYSTRARNA LINDSKOGS HANDELSTRÄDGÅRD – Äppelprovsmakning och fruktträdserbjudande
I sann skördetidsanda så kommer
vi att arrangera en fruktträdshelg.
Här får du chans att provsmaka
olika äppelsorter, får råd kring
pollineringsval samt kan köpa
med dig dina egna favoritfruktträd till fantastiska skördepriser.

Lördag 2/10
SYSTRARNA LINDSKOGS
HANDELSTRÄDGÅRD –
Höstkrans-knytning
Pris
550 kr/person
Inget hör väl mer ihop än hösten och dess färgsprakande
höstkransar! Floristteamet arrangerar en kransknytar-kurs,
där vi i hållbart material skapar kransar för dörr eller bord.

Deltagarantal Min 2, max 6 personer
Pris		
150 kr/person
Tid		
2 timmar
Föranmälan krävs info@henryarvidsson.com

Lördag-fredag 25-30/9, kl 11 -17
16
GALLERI1 UTSTÄLLNINGEN ”DET
HÄNDER”
Åtta kvinnor med anknytning till Österlen
ställer ut.
Fri entré
Hitta hit

www.galleri1.eu

Söndag 26/9, kl 14-ca 15.30
GALLERI1 MUSIKEVENT – KONST OCH MUSIK
PÅ ÖSTERLEN
Konsertpianist Nelica Stanosevic spelar och Ananda Brännerud sjunger.
Antal platser 35 platser, så först till kvarn.
Fri entré!

Söndag 26/9 och söndag 10/10, kl. 14–15.30
1317 ATELJÉ GUNILLA ZACKARI – BERÄTTELSER
OM IKONERNAS HEMLIGA LIV
Pris 		
100 kr, inkl. fika
Vi ses hos mig i Ateljé Gunilla Zackari vid Hammars
backar.
www.gunillazackari.se

Lördag-söndag 25-26/9, 2-3/10 och 9/10, kl. 12-17
18 RÖDKILLEBÄCKSGÅRD INTERIÖRBUTIK
Vi lämnar 10% rabatt på vår deli-avdelning och
har provsmakning på olika godsaker.
Välkomna!

Söndag 26/9, 2-3/10 och 9-10/10, kl 11-15
19 ÖRUM 370 – UPPDUKAT FÖR HÖSTENS
SKÖRD!
Örumsvägen 370, Löderup Välkomna!

Onsdag 30/9, kl 16-17.30 och lördag 2/10, kl 15-16.30
22 ART SHACK ÖRUM – WORKSHOPS I
MÅLERI MED SPÄNNANDE TEKNIKER
Deltagarantal 		
max 8 deltagare
Kostnad		

Lördag-söndag 25-26/9, 2-3 /10 och 9-10/10, kl 10-16
20 ANN-LOUISE MÅNSSON GAMLEGÅRD I ÖRUM
Försäljning av äpple, grönsaker och hantverk i ull.
2 okt kl 13 		
Prova på att tova
Deltagarantal		
Max 10 deltagare
Kostnad 		
50 kr
Anmälan på mob
0721 983801
3 okt kl 11 och 14
Visning av äppelodlingen
			Provsmak av äppelsorter
Hitta hit		
Örums bygata 40, Löderup

180 kr/person, inklusive material

Söndag 3/10, kl 14-15 och fredag 8/10, kl 15-16
ART SHACK ÖRUM – WORKSHOPS I LERA FÖR
BARN
Deltagarantal 		
max 10 barn
Kostnad 		

80 kr/person

Frågor och bokning

ika@artshack.se eller 0703985742

Lördag 2/10-söndag 10/10, kl 11-17
16
GALLERI1 – SAMLINGSUTSTÄLNNING
AV ÖSTERLENKONSTNÄRER

Besökarna kan ta del av och få information
om många av de konstnärer som finns här på
Österlen. – Fri entré!

Söndag 26/9-söndag 10/10
23 GALLERI MOSSEN GLASKONST –
UTSTÄLLNING ”HÖSTKOMPOTT I SKÖRDETID”
Vernissage

söndag 26/9, kl 16-20

Söndag 10/10, kl 12-16
GALLERI MOSSEN GLASKONST
26 och 29/9, kl 10-11.30 och 14-15.30
21 VINDARNAS HUS I HAGESTAD – Roliga
teckningsövningar som frigör din penna
Kostnad		
Föranmälan 		

100 kr/person
Holger 0708-767744

26 och 28/9, 5 och 7/10, kl 17-19.30
VINDARNAS HUS I HAGESTAD – ITALIENSK
MATMAGI MED SUSANNE
Vi bakar färsk pasta, pesto, mm och äter tillsammans.
Kostnad 		
250 kr/person
Föranmälan 		
0733-694858

6 och 8/10, kl 14-15.30
VINDARNAS HUS I HAGESTAD – Effektiv smärtlindring med Koreansk Handterapi
Kostnad

100 kr/person

Föranmälan:

0708-767744

Öppen verkstad där jag visar och berättar om tekniken glasfusing. Glasfusing
- en värld av möjligheter.

Fredag och lördag, kl 11-16
24 OLIVOLJEBUTIKEN PÅ
ÖSTERLEN/SANNAS ITALIEN
Vi bjuder er att smaka på flera olika
sorters oliver och olivoljor, alla från
Italien.

Tisdag 28/9 och torsdag 7/10, kl 13
25 SPETTKAKSVISNING PÅ
KIVIKS CAFÉ OCH BAGERI
Pris		
75 kr, inkl kaffe,
		
en bit spettkaka
		med tillbehör
Bokning
tel. 0414-700 15,
		begräsat antal platser

Torsdag 30/9 kl 19. VÄRLDSPREMIÄR på Kivik!
26 KIVIKS BIO VISAR DEN NYA BONDFILMEN
”NO TIME TO DIE”
Premiären har skjutits upp två
gånger hittills pga pandemin.
För uppdateringar om antalet
platser i salongen, se vår hemsida:
www.kiviksbio.se
Filmer visas torsdagar kl 19 och
söndagar kl 18.
Aktuellt filmprogram hittas på
www.kiviksbio.se

28 REKO-RING – 4 PLATSER PÅ ÖSTERLEN
Gå in på repektives facebookgrupp för att se utbudet och
göra beställningar.
Facebookgrupp
Tomelilla
Reko Tomelilla
Simrishamn
Reko Simrishamn
Ystad		
Reko Ystad
N:a Björstorp Reko Norra Björstorp

Lördag 9/10, kl 19
KIVIKS BIO – OPERAN BORIS GODUNOV AV
MUSSORGSKY
Direktsändning från Metropolitan.

Utlämningsställen och tidpunkt
Tomelilla
28/9, kl 17-17.30
		
Byavägen 2, Tomelilla
Simrishamn
1/10, kl 17-17.30
		Stenbocksgatan, Simrishamn

Lördag-söndag 2-3/10, kl 11-18
27 BÖKÅKRA GÅRDSBUTIK – TITTA PÅ
GÅRDENS DJUR OCH GÅ EN TIPSRUNDA
Hamburgare med tillbehör 95 kr/pers. Välj mellan Lamm,
Nöt eller Tupp - Förboka gärna.
Äpple eller rabarberpaj med kaffe 40 kr/pers. i caféet.

Lördag-söndag 10/10, kl 11-18
BÖKÅKRA GÅRDSBUTIK – GÅRDENS SKÖRD
Provsmakning av våra charkprodukter.
Denna helg bjuder vi på kaffe/te.
Paj och kakor med inslag av äpple, rabarber och bär hittar
ni i caféet.

Ystad		
		

6/10, kl. 17.30-18
Elis Nilssons väg, Ystad

N:a Björstorp
		

6/10. kl. 17.30-18
Lokalföreningen, Norra Björstorp

Lördag 2/10, kl 10-15
ÄPPELSKRUTTDAGEN I SIMRISHAMN 29

Lördag 2/10, kl 11-14 (ca)
4 "FRÅN OST TILL MUST" – SMAKA PÅ KIVIKVANDRING

Vi vandrar i ett magiskt Kivikslandskap och avslutar med
en avsmakningsmeny med fantastiska prov på Kiviksbygdens
många otroliga smaker. OBS! Efterhör innehåll vid eventuella allergier! Från 11 år. Kläder efter väder och rejäla skor.
Deltagarantal Max 15, minst 10 personer
Plats		
Start vid Kiviks Museum kl 11
Pris		
425 kr/person, inkl. avsmakningsmeny
Bokning
Måste förbokas. info@kiviksmuseum.se

Upplev matkreatörers verk med smak av äpple
– matttältet öppet 12-15; matbiljetter finns att köpa 		
på plats.
Äppelkakstävling – lämna din äppelkaka kl. 10-12. 		
Vinnaren presenteras 14.45 och mottager ett fint pris från
Ola Lancing. Därefter avsmakning för allmänheten.
Musikkåren spelar 10.30-11.30
CC and The Young Ones spelar 12-15
Butikerna har öppet 10-15
Lions på plats hela dagen och har lotteri, försäljning av
drycker mm.

www.kiviksmuseum.se

Söndag 3/10, kl 14
11 FRÅN KUST TILL MUST – EN ”MUSTIG” VANDRING
I PIRATENANDA
Kiviks Museum guidar i
Kiviks Musteris odlingar
med provsmakning av
tre olika sorters äppelmuster. Efter vandringen serveras kaffe och
äppelkaka.
Från 11 år. C:a 1 timme
plus eftersits. Kläder efter väder och rejäla skor.
Deltagare
Minst 10 max 30 personer
Plats		
Start vid Musteriets parkering
Pris		
195 kr/person, inkl guidad vandring, 		
		
provsmakning, kaffe och äppelkaka
Bokning
info@kiviksmuseum.se
		
eller 070-512 08 30

Söndagen 3/10, kl 14-16
30 ”SKÖRDETIDSMIDDAG” PÅ DRAKAMÖLLANS
GÅRDSHOTELL
Vi bjuder på Österlens rikedom. En liten förrätt, en varmrätt samt dessert.
Pris 		
390 kr per person.
Förbokning krävs gärna via mail till info@drakamollan.com.

Lördag 9/10, kl 11-16
ÖPPET HUS MED GENVÄG ÖSTERLEN I SKÖRDETID

13 Åsgård Bo på Lantgård, gårdsbutik

Utforska det vackra landskapet längs väg 1570. Vägsträckan är
kantad av spännande besöksmål och företag som tillsammans
utgör Genväg Österlen.
Följ Genväg Österlen skyltarna och upplev allt intressant och kul
som erbjuds.

Hoppborgar Skåne finns på gården
Kl. 11 – Fårvallning med hund
KL. 14 – Fårvallning med hund
Vi serverar lammkebab och grillad lammkorv.
Gårdsbutiken är öppen med färskt Lammkött och nymald Dinkel.
Mal ditt eget Dinkelmjöl.

31 Gamla Hönseriet

33 Petersborgs gårdsbutik

Konstutställning hela dagen

32 Häradsdomaregården HB

Gör din egen senap

Vi visar och berättar om vår biodling. Provsmakning och försäljning av honung och marmelad.

40 Finsnickaren Österlen
Vi finns på Österlen Inredning

13 Hoppborgar i Skåne
Vi finns på Åsgård

34
B Ottosson Golv & Bygg AB
Vi finns på Borstakongen Butik & Cafe

34 Antikvariat Bok & Te
Vi finns på Borstakongens Café. Böcker av Karin Brunk Holmqvist, lakrits, te och choklad.

34 Borstakongen Borstbutik & Café
kl 13 och 15
		
kl 11-16 		
		

Berättelse/visning av svampborstens historia i
skördetid, dåtid till nutid
Måla en egen skördetavla, tillsammans med
konstnär Hasse Schön

Här finns även Genvägens berömda lotteriförsäljning.

35 Othinslunda Hembygdsförening

36 Längorna, klädbutik
Modevisning och mingel

37 Österlenchoklad
Fabrik med café har öppet 10-15. Möjlighet att handla till fabrikspriser och chokladfika. Varför inte testa varm choklad
från olika ursprung?

38 Vanstad bageri & cafe
Öppet kl 8-15 med nybakat bröd, smörgåsar och kakor samt
nybryggt kaffe.

39 AutoMat Skåne-Tranås
Öppet i vår affär, alla dagar kl 04-23!

40 Österlen Inredning
Vi presenterar en av våra senaste möbelnyheter. Avtäckning
i butiken.

41 Eriksgården
Smakprovning på en del av de produkter vi tillverkar, tex
maränger, marmelader, spettkaka, saft mm

Lördag 9/10, kl. 13
4 KULTURVANDRING PÅ MALETOFTA
Hör om det mystiska Maletofta, en av järnålderns största
handelsplatser i norra Europa! Var med om ett besök på
det magiska Rugguddefirred, gravplatsen med det märkliga
namnet.
Från 11 år. C:a 2 timmar. Kläder efter väder, bil och rejäla
skor.
Plats		
Start vid Kiviks Museum
Pris		
140 kr/vuxen, 70 kr/ungdom, inkl fika 		
		och museientré
Bokning
info@kiviksmuseum.se

Söndag 10/10, kl 15
4 ÅL – ETT SVENSKT IMMATERIELLT KULTURARV
Hösten är ålens och äpplets tid!
Ålakustens kulturarvsförening berättar om arbetet med att
skydda det immateriella kulturarvet kring ålen, fisket, traditionerna och hantverket och ålen som biologisk art.
Plats		
Äppelgården, Kivik, kl. 15.00.
Entré 		
85 kr, inkl. fika. Museets medlemmar 60 kr.
Bokning
info@kiviksmuseum.se
I samarbete med Ålakustens kulturarvsförening och Kiviks
Turism.
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PLATSER FÖR AKTIVITETER UNDER
SKÖRDETID PÅ ÖSTERLEN

DETTA ÄR VI SOM SAMARBETAR UNDER
SKÖRDETID PÅ ÖSTERLEN

genvagosterlen.se

Utforska det vackra landskapet längs väg 1570.
Vägsträckan är kantad av spännande besöksmål
och företag som tillsammans utgör Genväg
Österlen.

Kiviks Musteri har funnits på samma plats vid foten
av Stenshuvud i 5 generationer. Vi brinner för äpple,
must och cider. Tillsammans i olika nätverk vill vi
verka för ett levande Österlen.

kiviksmusteri.se

K

IVIKS
turism

kiviksturism.se

matrundan.se

Kiviks Turism består av 80 företag och föreningar
som samverkar för att ge dig som besökare härliga
minnen av Kivikstraktens rika utbud av mat,
dryck, natur och kultur. Året runt.

Vi är ett nätverk av matföretag som samarbetar kring
kulinariska upplevelser. Varje år sen 2008 har vi bjudit
på Matrunda i maj. Vi finns här året runt och det
finns alltid en smakupplevelse för dig.

REKO står för Rejäl Konsumtion och är ett sätt att
handla lokalproducerad mat, helt utan mellanhänder.
Konsumenter och producenter på en ort går samman
och startar en REKO-ring där råvaror och produkter
säljs direkt från producent till konsument. Enkelt och
genialt! REKO är lokal mat blandat med förtroende,
glädje och engagemang.
Följ vår karta och låt dig inspireras av originella besöksmål på Österlen. Kartan leder dig till små byar och
undanskymda ställen dit inte den breda turistströmmen når. Du får ett personligt bemötande och vi
guidar dig gärna vidare utifrån dina intressen och
önskningar. Varmt välkommen till det bästa på
Österlen.
Simrishamns köpmannaförening har ca 85 medlemmar på Österlen och vi välkomnar fler. Det är vi
som arrangerar det mesta som händer i Simrishamns
centrum. Motorlördagen. Krämarmarknaden, Outlet
Simrishamn, Äppelskrutten, Julskyltningen, Nyårsfyrverkeriet mm.
Äppelriket Österlen är ett medlemsföretag som ägs
av 65 fruktodlare runt om i Skåne, Blekinge. Huvuduppgiften är att sälja och marknadsföra sina medappelriket.se lemmars frukt. Vi lagrar, sorterar och packar frukten
i vårt centralpackeri i Kivik, samt ute i odlarnas egna
packerier. Vi skördar årligen 10-15 miljoner kg frukt.

osterlensyd.se

Vi hjälper dig att hitta på södra Österlen!
Österlen Syd har nära 100 medlemmar som erbjuder
upplevelser för alla sinnen genom besök i ateljéer,
gallerier, restauranger, caféer, butiker och boenden.
Besök oss på www.osterlensyd.se

För mer info: se respektive nätverks hemsida

