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När du älskar  
att köra

BMW Tjänstebil

www.bmw.se

Provkör dina känslor.
Släpp loss känslorna bakom ratten. Upplev hur BMW ConnectedDrive ger dig trafikinformation i realtid. Märk hur BMW Active Safety gör dig till en säkrare förare.  
Om du väljer till Head-Up Display visas viktig information direkt på vindrutan, så att du kan hålla blicken på vägen. Just nu kan du känna hur det är att göra en riktigt  
bra affär. Välkommen in och upplev känslan.

BMW 520d Touring Business CoMforT ediTion. Pris frÅn 333.000 kr.

Alltid med BMW Fri Service i 3 år/8.000 mil. BMW 520d Touring Business Comfort Edition. Pris från 333.000 kr. 
Effekt från184 hk. Bränsleförbrukning vid blandad körning enl EU-norm från 4,9 l/100 km. Koldioxidvärde från 129 g/km. 
Miljöklass: EU6. Leasingavgift 2.931 kr/mån exklusive moms och beräknad på 20% särskild leasingavgift och 50% 
restvärde efter 36 månader. Beräknat förmånsvärde netto är baserat på 50% marginalskatt. Uppläggningsavgift och 
administrationsavgift tillkommer. Erbjudandet gäller enbart juridisk person och kan inte kombineras med ramavtal 
ellerandra erbjudanden. Enskild återförsäljare äger rätt att sätta eget pris.

Comfort Edition innehåller:  
Parkeringssensorer fram och bak, Takreling, Klimatautomatik 2 zons med utökad funktionalitet, Rattvärme, Bluetoothförberedelse Professional,  
USB anslutning, Automatisk avbländbar innerbackspegel.

Förmånsvärde från: 2.267 kr/mån

Leasingavgift från: 2.931 kr/mån

fraM Till 19 Juni

Business 
inTelligenT 
veCkor

ord. pris:  
388.400 kr.

AutoPartner
Sävvägen 2 - Härlöv-Kristianstad. Tel. 044-20 39 40
Måndag-fredag: 10-18. Lördag: 11-14. Söndag: 11-14
www.autopartner.nu
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KulTurTrampet fyller 30 år! 
Hur firar ni?

– Vi har bestämt oss för att köra 
på som vanligt, det är ett lyckat 
koncept. Men vi hoppas på fler 
deltagare i år, förra året hade vi 
430 tramp och som mest har vi 
haft 470 sålda. I år har vi beställt 
550 exemplar eftersom vi jubilerar.

Hur får man ut mest av Kul-
TurTrampet?
– Jag vill uppmana deltagarna att 
inte vänta, utan starta nu direkt 
när skogen är ljusgrön, blommor-
na är vackra och fåglarna sjunger. 
Maj är en bra månad att börja 
cykla, med behaglig temperatur.

– Vill man ändå vänta så går 
det utmärkt. Vi har valt många vä-
gar som går i skugga och det finns 
lä om det skulle blåsa.

– Jag vill också tipsa om att ta 
lagom stora bitar åt gången. Läs 
på om kontrollerna hemma vid 
köksbordet, så man har sinnena 
öppna när man cyklar. Dela upp 
sträckan och njut!

Hur väljer ni ut kontrollerna?
– Vi väljer ut vackra kulturella 

och historiska platser på och runt 
Österlen, och lyfter även fram be-
tydelsefulla personer som vi be-
rättar lite mer om i texthäftet som 
hör till paketet man köper.

Upp och ner, hit och dit –

nu går starten!
Justera cykelhjälmen, tanka vattenflaskan full och 
pumpa luft i däcken, gott folk. Det har nämligen blivit 
dags för KulTurTrampet anno 2014. Trampet fyller 30 
och ÖM byter några ord med redaktör Jan Bergström.
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Kom in och prova 
våra elcyklar!

Begagnade grönyte-
maskiner och cyklar!

Hannelundsg. 2 A  |  TOMELILLA  |  Tel 0417-120 40, 0708-13 23 57  |  Öppettider: Måndag - fredag 10-17, Lördag 10-12  |  www.osterlenexperten.se

Försäljning, reparationer och service av cyklar, park- och trädgårdsmaskiner. Nyckeltillverkning och skomakeri.

SPECIALERBJUDANDEN HELA DAGEN!
Nyckelservice & skomakeri

Vi bjuder på 
grillad korv!

ERBJUDANDEN HELA DAGEN

LARSSONS

B

O
BCAT & MINIGRÄ

V

0708 - 76 72 56

VI UTFÖR ALL SLAGS MARKARBETE
    Hannelundsgatan 2, 273 35 TOMELILLA

Avhämtning & utkörning 
– all slags grus & makadam

Siktad matjord – Väglagningsmaterial – även spridning. Kranbilar, grävmaskiner mm.
Telefon 0703-82 95 23 · www.österlengrus.se

Välkommen till Norra Industriområdet i Tomelilla lördagen den 3 maj kl 9.00 - 14.00

Tryde Bilservice 
- Din allmärkesverkstad på Österlen

Servar stort, smått, nytt och gammalt.

ERBJUDANDEN HELA DAGEN!
Nyckelservice & skomakeri

Vi bjuder på Vi bjuder på 
grillad korv!

ERBJUDANDEN HELA DAGEN

 
 

Hannelundsgatan 3 · Tel: 0417-124 20
www.trydebilservice.se

Måste man cykla KulTurTrampet?
– Nej då, det finns många som går eller 
kör bil också, det är upp till var och en 
vad man orkar och var man bor.

Vad brukar vara det mest upp-
skattade?

– Oftast får vi veta att deltagarna har 
upplevt nya smultronställen på de olika 
platserna. Sådana guldklimpar jublar 
man över!

Vad vill ni att deltagarna ska få ut 
av rundan?
– Det är helt enkelt att ge bofasta trevlig 
förströelse och att ge de besökande till 
Österlen ett arrangemang som de kan be-
stämma själva när de vill delta i. Samti-
digt så får man motion, vi vill ju gärna att 
motionen har orienteringsinslag eftersom 
det är vår bakgrund.

Ett sista tips?
–  Fundera över vilken väg man vill ta 

till kontrollen, det är efter eget tycke. Det 
är ingen prestation med tidtagning, de 40 
kontrollerna är som ett smörgåsbord, du 
smakar på det du gillar och väljer bort 
resten. Lycka till!, avslutar Jan.

Text: Louise Lind

Om KulTurTrampet

– KulTurTrampet är en runda i vacker 
natur som man kan cykla, gå eller åka. 

– På utsatta ställen på och runt Österlen 
finns kontroller, sammanlagt 40 stycken, 
som man kan besöka och läsa mer om.

– Kontrollerna kan tas i vilken ord-
ning som helst, och när som helst. Run-
dan går att cykla på en dag eller utspritt 
över månaderna maj till och med au-
gusti.

– I KulTurTrampet ingår också ett lotteri, 
där du för varje 10 kontroller du besöker 
tjänar en lott.

– Man får ingen detaljerad vägbeskriv-
ning utan det gäller att leta sig fram till 
kontrollerna.

– KulTurTrampet säljs som paket och 
går att köpa på bland annat Turistbyrån.
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