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Hovdala slott

Mötesplats Boketorp – skapar liv på
Broslätt igen
Hovdala slott har beviljats 1,5 miljon kronor från Leader LAG PH och
Jordbruksverket för att under 2021 och 2022 utveckla verksamhet vid
Boketorp, ett av få kvarvarande hus i den gamla hantverksbyn
Broslätt. Tillsammans med föreningar och andra aktörer som verkar
på och kring Hovdalaområdet, planeras ett brett utbud av aktiviteter
inom ramen för natur och kultur, för såväl allmänheten som
skolklasser och andra bokade grupper. Utställningar, pedagogiskt
material och platser i utemiljön, guidade visningar, kurser och
workshops är exempel på vad som kommer att erbjudas.
Lokalerna är tillgänglighetsanpassade och kommer att vara
bokningsbara. Boketorp kommer också att utgöra en serviceplats för
den ökande vandringsturismen på området.
- Det känns fantastiskt att ta klivet in i nästa fas i utvecklingen av Boketorp.
Nu är husen och kulturmiljön räddade och vi kan sätta tänderna i att skapa
verksamhet. Vår ambition är att Boketorp ska bli ett hjärta för pedagogik
inom kultur och natur samt hållbarhet. Samtidigt blir det en naturlig
knutpunkt för friluftslivet i Hovdalaområdet, säger slottchef Jens Olsson.
Sedan början på 2019 har Hovdala slott och HIBAB renoverat och
restaurerat Boketorp, en av få kvarvarande fastigheter från den gamla
hantverksbyn Broslätt, ett stenkast från Hovdala slott. Arbetet har utförts
med stöd från Länsstyrelsen och EU:s Landsbygdsprogram och har skett i
nära samverkan med antikvarisk expertis från Regionmuséet
Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne.
Ambitionen är att utveckla och tillgängliggöra kulturmiljön på Broslätt och
via samverkan skapa en mötesplats för besökare såväl som verksamma
på och runt området.
Projektet väntas starta 1 november och två halvtidstjänster kommer under
de kommande två åren att ansvara för alla samverkansaktiviteter samt de
planerade insatserna i utemiljön.
Det gamla boningshuset är renoverat i sekelskiftesstil och i utemiljön
kommer även en del av trädgården att återskapas utifrån samma
tidsperiod. På resterande delar av tomten kommer det att anläggas
pedagogiska platser och samlingsplatser med hållbarhet som ett
övergripande tema. Exempel som kommer att lyftas i utemiljön är
www.hassleholm.se

kulturväxter, bin och pollinerande insekter, ätbara perenna växter, energi
kopplat till vind, vatten och värme.
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- I dagsläget har ett tiotal föreningar och organisationer visat intresse för att
samverka kring olika aktiviteter, allt från temadagar och temavandringar till
kurser, workshops och utställningar, säger projektledare Therese Almqvist.
På samma plats som den tidigare ladan stod har en ny uppförts i samma
mått och stil som sin föregångare. Vid den nyuppförda ladan finns åretrunt-öppna toaletter som en service till besökare och de vandrare som
passerar på lederna utanför.
- Ur Regionmuséets perspektiv har vår medverkan som antikvarisk
expertis och processtöd inneburit att vi haft förmånen att följa utvecklingen
från ax till limpa. Projekt Boketorp är ett tydligt exempel på hur äldre
bebyggelse kan räddas undan fortsatt förfall, få en ny användning och för
att möjliggöra det också tillgänglighetsanpassas. Allt med bibehållen
känsla för ursprunget, säger byggnadsantikvarie Helene Stalin Åkesson.
Under våren kommer projektet även att samarbeta med Högskolan
Kristianstad, där man kommer att titta på vilka ekosystemtjänster – saker
som naturen gör som människan har nytta av - som funnits och finns på
Broslätt, samt hur dessa kan synliggöras i det pedagogiska arbetet på
Boketorp.
- För oss som förvaltare är Hovdalaområdet ett speciellt åtagande.
Området har höga natur- och kulturvärden och stor utvecklingspotential.
Samarbetet kring projekt Boketorp ger oss möjlighet att ska skapa liv på
Broslätt igen, säger Kent Johannesson, VD på HIBAB.
Fastigheten Boketorp, precis som Broslätt och stora delar av
Hovdalaområdet, äga och förvaltas av HIBAB, som också bidragit med
finansiering i projektet.
Hovdala slott hyr nu Boketorp av HIBAB och kommer att ansvara för
projektet och den planerade verksamheten på platsen.
För mer information kontakta:
Slottschef/Kulturchef
Jens Olsson
Tel 0709-717912, jens.olsson@hassleholm.se
Projektledare
Therese Almqvist
Tel 0709-717234 therese.almqvist@hassleholm.se

Läs mer: http://www.hovdala.se/hovdala-slott/hovdala-slott/omhovdala/projekt-boketorp.html?categoryId=
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