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Bo i storstadsnära landsbygd
Rött torp eller nybyggd funkis. Sjönära, lantligt eller på bekvämt gångavstånd till centrum. Hässleholms kommun erbjuder en vardag som fungerar, utan bil- och bostadsköer, utan långa väntetider på förskoleplats, med
tid och plats för livskvalitet - och med hela Skåne som arbetsmarknad.
Intresset är stort för boende i Hässleholm, både i staden, i tätorterna och ute på landsbygden. Inflyttningen
till kommunen ökar stadigt. Genom att erbjuda attraktiva boendemiljöer med cykelavstånd till tåget kan allt
fler ställa bilen hemma.
Och som guldkant på vardagslivet har nästan varje ort sin egen badsjö. Speciellt Lursjön utanför Hästveda och
Björkviken vid Finjasjön är välbesökta under varma sommardagar.
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Närmare än du tror
Det är nära till Hässleholm. Inom 20-50 minuter nås de större skånska städerna. Med tåget tar det en och en
halv timme till Köpenhamn och knappt fyra till Stockholm.
Hässleholm är ett storstadsnära alternativ som har alla de fördelar som finns med att leva i en mindre stad
eller på landsbygden. Här kan man bo ute på landet men ändå ha nära till arbete och vänner i storstaden.
Genom pågatågsprojektet öppnades nyligen fem nya tågsstationer i kommunen. 300 000 arbetstillfällen finns
inom ett pendlingsavstånd på 50 minuter från Hässleholm. 10 000 personer passerar dagligen resecentrum i
Hässleholm.
De goda kommunikationerna skapar även möjligheter för de lokala företagen. Läget är strategiskt med
närhet till stora konsument- och producentmarknader.

Hovdala slott – storslagen enkelhet
Hovdala slott är ett av de främsta minnesmärkena från snapphanetiden i Skåne. Slottet är idag ett nationellt
kulturarv och har tilldelats Europa Nostra Award för den varsamma restaurering som genomförts av Statens
fastighetsverk och Hässleholms kommun.
Hovdala slott är en historisk mötesplats men också ett modernt besöksmål som präglas av storslagen enkelhet.
Här erbjuds konserter, utställningar, berättarkvällar och kulinariska upplevelser. En guidning genom den Ehrenborgska våningen är en resa i tid och rum med spår efter flera generationer.
I slottsparken, som är öppen året om, finns det rosafärgade Orangeriet, ett växthus från 1790-talet, och de
högresta förlovningsträden. På höjden sydväst om slottet ligger Biblioteksruinen, formad som en oktagon. Köksträdgården är omgestaltad till renässansträdgård med äldre kulturväxter.
Slottet är omgivet av Hovdala naturområde. Följ Finjasjöleden runt en av Skånes största sjöar, ta en lekfull hundpromenad på Hovdala hundslinga eller rid längs Hovdala hovslinga på fina skogsvägar.
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Med naturen inpå knuten
Fladdermussafari, mängder av sjöar för bad och sportfiske, turridning, fågelskådareldoradon som Magle våtmark
och Hörlinge ängar. För de boende i Göingebygden är naturupplevelser en självklarhet.
Längs de många vandringslederna i kommunen kan du uppleva såväl omväxlande natur, med vidsträckta fältoch skogsområden, som spännande historia. Besök Sveriges äldsta boplats norr om Finjasjön, 13 000–14 000 år
gammal, eller gå i snapphanarnas fotspår vars sagor och sägner finns dokumenterade i skansar, slott, kyrkor och
hembygdsgårdar.
I trakterna kring Hässleholm kan du också finna ovanliga djurarter, exempelvis 16 av de 19 fladdermusarter som
finns i Sverige. Följ med på visning i Tykarpsgrottan eller ge dig ut på fladdermussafari på Hovdala naturområde.
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Mötesplats Hässleholm
Goda kommunikationer gör Hässleholm till ett naturligt val när människor från olika delar av södra Sverige
ska samlas. I kunskapsbyn Norra station, ett stenkast från resecentrum, finns utbildning, företagande och
konferensmöjligheter. Du kan också konferera i Nordens största trädhus för året runt-bruk, Hovdala trädhus,
som svävar uppe bland trädkronorna vid Finjasjöns kant.
I Hässleholm arrangeras flera attraktiva arrangemang med deltagare från när och fjärran. Europaforum Hässleholm, Sveriges största årliga arena för Europafrågor, är ett av dem. Under några dagar på vårkanten möts
politiker, sakkunniga och allmänhet för att diskutera Europas utveckling.
Musikfestivalen Siesta lockar en publik långt utanför kommungränserna. Den 11-12 juli 2014 är det dags
igen, då spelar bland andra Timbuktu & Damn, Laleh och Icona Pop på det gamla regementsområdet T4.
Sommar i Hässleholm erbjuder även den årliga Rikstorneringen på Hovdala slott den 30-31 maj, som lockar
besökare från hela landet då Sveriges bästa riddare ska utses. Och vad går upp emot en traditionell skånsk
familjemarknad? Hästveda marknad lockar uppåt 100 000 besökare varje år – välkommen du också 9-10 juli!
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Ett kulturliv för alla
Kulturen i Hässleholm erbjuder något för alla smaker och åldrar. Kulturskolan, det aktiva föreningslivet och, inte
minst, Hässleholm Kulturhus bidrar till kommunens kulturella bredd.
I kulturhuset samsas bibliotek, bio, turistbyrå och kulturarrangemang under samma tak. Här finns plats för
både gästande symfoniorkestrar och lokala kulturföreningar.
Med artister som Familjen (Johan T Karlsson), Andreas Tilliander och Sophie Rimheden har Hässleholm blivit
känt som den svenska electronicans hemstad. Robin Stjernberg är en annan lokal stolthet, som med sina framgångar bidragit till att göra Hässleholm känt för en bred publik.
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Hässleholm 100 år
2014 är det 100 år sedan Hässleholm utnämndes till stad. Det är också 40 år sedan kommunsammanslagningen 1974. Under
jubileumsåret firar vi det Hässleholm som vi gemensamt har byggt upp. Vi lyfter fram det aktiva kultur- och föreningslivet och firar
tillsammans med hässleholmarna och näringslivet.
Mycket har hänt under de här 100 åren. Järnvägen som var grunden för stationssamhället Hässleholm var under en lång period
en självklar del av Hässleholms utveckling. Under 1960- och 70-talen minskade järnvägens betydelse, men numera är tågtrafiken återigen en viktig del av Hässleholms framtid. När P2 - stadens sista regemente - lades ner år 2000 hördes oroliga röster,
men farhågorna har inte besannats. Nedläggningen banade istället väg för lyckade satsningar inom kultur, utbildning och fritid.
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Hässleholms strävan att fortsätta utvecklas är stark. Därför firar vi nu tillsammans och tar ett gemensamt avstamp mot de
kommande 100 åren. Hässleholm är en kommun som präglas av framåttänkande och nyfikenhet. Här finns en vilja att möta
förändringar. Och kraft nog att välja eget spår.
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