
ETT STOPP – TRE BESÖKSMÅL 
Östra Sallerup ligger i hjärtat av Skåne knappt en mil sydost om Hörby. Stor parkering finns.
Den centrala delen av byn är ett riksintresse för kulturmiljövården och har mycket att erbjuda.
GPS-koordinater för att hitta hit: 55°48′1.34″N, 13°41′12.70″E 

Kulturhuset i Östra Sallerup: Kulturhuset i Östra Sallerup var skola 1927-1984.
Sedan slutet av 1980-talet har det fungerat som Kulturhus, där dåtid och nutid möts.
Här finns Skolmuseum, Hantverksbod med alster från lokala hantverkare, Loppis, Vävstuga samt 
ett Café med konstutställningar och möjlighet till god fika. 
Vi kan även erbjuda Kulturguidning om husets och områdets historia.
www.kulturhusetosallerup.com

Hörby Radioförening: Utställningen speglar radioteknikens utveckling under de senaste 100 åren 
med fokus på Hörby Radiostation och alla de apparater som utvecklades kring ljud och bild under 
1900-talet. Här finns bland annat tidiga kristallmottagare, stora radiomöbler, grammofoner och 
bandspelare. Även militär radioutrustning och tidig mobiltelefonteknik finns representerade i 
utställningen, liksom en unik mellanvågssändare från 1928 av samma modell som fanns i Karlsfält 
när radiosändningarna startades.
www.horbyradioforening.se Facebook: HRadioF

Föreningen Jöns Henrikssons Minne: Guidad innehållsrik vandring i en av få bevarade 1600-
talsparker. Det ovanliga fornminnet skapades av prästen Jöns Henriksson när de svensk-danska 
krigen pågick och Skåne blev svenskt. Parken har fyra kvarter, med dammar och installationer, 
gångar och kanaler. En hyllning till Karl XI har nio meter stora bokstäver anlagda i dubbla 
stenrader. I Kulturhuset finns en utställning med en skalenlig modell över parken, gårdarna i byn, 
kyrkan och ryttmästarbostället som det kunde se ut omkring 1680.
www.karlxistenar.se Facebook: Jöns Henriksson

Utbud: Pris/person Beräknad tid
Kulturguidning 50 kr 45 min
Guidning Radioföreningen 30 kr (min 300 kr/ grupp) 45 min 
Guidning 1600-talsparken 50 kr 1 tim 15 minuter
Guidning 1600-talsmodellen 30-50 kr Enligt överenskommelse
Kaffe/te med smörgås eller kaffebröd Olika prislägen 1 timme

Bokningar och förfrågan på tel. 0415- 301990 Ring så planerar vi efter Era önskemål.
Vänligen ange behov av speciell kost.

http://www.karlxistenar.se/
http://www.horbyradioforening.se/
http://www.kulturhusetosallerup.com/


VÅRA FÖRSLAG TILL ER.
Våra erbjudanden går att kombinera beroende på er tid och vilken typ av resenärer ni har med. Östra
Sallerups by är ett av Hörby kommuns kulturminnen av riksintresse och det är den eftersom man 
kan se markanta lämningar efter människor som har bott och verkat här kontinuerligt över en lång 
tid. Särskilt unik är parken från 1600-talet där en promenad på nästan två kilometer in i det ovanliga
fornminnet ger frisk luft och rörelse och framför allt en bit spännande skånsk historia med 
berättelsen om hur det var när Skåne blev svenskt. Deltagarna får också veta om den speciella 
funktionen som Östra Sallerup hade då med sin skvadron. Utställningen som Hörby Radioförening 
har är också unik och ger en bild av bygdens betydelse i samband med analoga radions utveckling. I
utställningen finns också många apparater som väcker nostalgiska, radio- TV och telefonminnen.
Dessutom erbjuder vi guidning om Kulturhuset med sitt skolmuseum och områdets övriga historia. 
I caféet serveras gott kaffe eller te, goda kakor eller smörgås som bokas i förväg, se prislista längre 
ner. Det blir också möjlighet att göra inköp av fint hantverk och roligt loppis.

Observera att till tidsangivelserna nedan behöver extra tid avsättas för indelning i grupper när man 
anländer och även för toalettbesök. Indelning i grupper blir oftast aktuell eftersom fika kan serveras 
till max 40 personer per sittning och även i övrigt finns det begränsningar att ta hänsyn till. Det går 
även att boka guidning utan att inta fikat här.

Vi planerar tillsammans efter era önskemål.

Det stora stoppet 
Tidsåtgång: 3 timmar och 45 minuter. Pris 130 kronor plus pris för fika.
Alla får möjlighet att gå en guidad promenad i 1600-talsparken, få guidning i Radioförenings 
utställning och veta mer om Kulturhuset och skolmuseet.
Fika och möjlighet att ta del av hantverk och loppis.

Det anpassade stoppet 
Tidsåtgång: 2 timmar och 30 minuter  Pris 80 kr plus pris för fika
Resenärerna har i förväg valt mellan två olika alternativ:
A Guidning i 1600-talsparken som då ger en promenad på nästan två kilometer.
B Guidningar i Radioföreningens utställningsrum och Kulturhuset med sitt skolmuseum.
Fika och möjlighet att ta del av hantverk och loppis.

En eller två utvalda guidningar
Det finns möjlighet att boka den eller de guidningar som ni vill att era resenärer skall ta del av.
Fika och möjlighet att ta del av hantverk och loppis.
Tidsåtgång: 1 timme 45 minuter till 3 timmar beroende av vilken/vilka guidningar som bokas.
Pris beroende av val från våra utbud.



Det lilla stoppet Kan erbjudas om det är max 35 personer. 
Tidsåtgång: 1 timme 30 minuter Pris 90 kr plus pris för fika
I det här alternativet ingår ingår ingen guidning alls men under fikat informeras kort om 
föreningarna och vad som finns att se. Utställningarna är bemannade så det finns möjlighet att kort 
ta del av 1600-talsmodellen, Radiomuseet och Skolmuseet och att ställa frågor.
Fika och möjlighet att ta del av hantverk och loppis. 

Guidning utan fika
Valfri guidning kan erbjudas även om man inte vill planera in sitt fika här.
Pris och tidsåtgång beroende av val från våra utbud.

FÖRTÄRING I KULTURHUSET

Priser 2021 vid minst 20 personer.

Kaffe/te med påtår, läsk i burk 33 cl eller vatten i flaska ingår i alla menyförslag:

Stort kakfat med vetebröd, rulltårta och 2 kakor 70 kr
Litet kakfat med vetebröd och 2 kakor 60 kr
Hel fralla alternativt 2 smörgåsar ost/skinka 60 kr
Halv fralla alternativt 1 smörgås ost eller skinka 45 kr

OBS! Besked om antal samt speciell kost som gluten, diabetes, laktos eller annat måste anmälas 
senast 1 vecka före önskat besöksdatum.

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

 


