
Östra Karup  
Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat 

men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.
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Med en historia av förbipasserande 
soldater, snapphanar och rövare  är 
idag Östra Karup präglad av boen-
de och jordbruk. Här finns kommu-
nens äldsta kyrka som uppfördes 
redan under 1000-talet och här 
bor man granne med ett naturre-
servat.

Strax öster om byn ligger motorvä-
gen E6:an som går mellan Malmö 
och Göteborg, i en brant stigning 
över Hallandås. Genom sitt läge 
erbjuder Östra Karup goda kom-
munikationer åt både norr och 
söder. Härifrån känns avstånden 
korta till städer som Halmstad, 
Göteborg, Helsingborg och Malmö. 
Ja, till och med Köpenhamn.

Väljer du att pendla med tåg finns 
stationen cirka 10 minuter österut, 
men redan 2015 kommer den nya 
stationen stå klar bara 3 kilometer 
från Östra Karup.

Skola, service och handel

I byn finns förskola, låg- och mel-
lanstadieskola och just nu byggs en 
helt ny förskola, med fem fräscha 
och moderna avdelningar.

Övrig service är livsmedelsbutik, 
bibliotek och boende för äldre. 

Ett helt nytt handels- och verk-
samhetsområde planeras norr 
om väg 115 mittemot småin-
dustri- och handelsområdet 
där bland annat lågprisaffären 
Gränslösa, Ulfåsa möbler samt  
Willab trädgård finns. 

Aktiviteter

I Östra Karup finns Äppelgårdens 
golf- och nöjespark, jaktskyttebana 
och idrottshall och på andra sidan 
infartsvägen mot Hemmeslöv finns 
en ny ridanläggning. I närheten 
finns också anrika Hemmeslövs 
Herrgårdspensionat som erbjuder 
goda konferensmöjligheter.

För naturälskaren och fågelskåda-
ren finns våtmarken ”Klarningen”, 
som är en större grund slättsjö 
kring Stensån skapad för att bidra 
till en ökad biologisk mångfald. 
Även en populär plats för skridsko-
åkning på vintern!

Från Östra Karup tar det bara 15 
minuter att nå skidanläggningarna 
Vallåsen eller Kungsbygget.

Kortfakta

I Östra Karup bor just nu 2 241 
personer.

Östra Karup  - nära men ändå på landet

Ortsnamnet Östra Karup är lånat från kyrkbyn och 
innehåller mansnamnet Kake och torp ”nybygge”. 
Östra är tillagt till åtskillnad från Västra Karup.
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Kan du tänka dig att bo intill ett 
naturreservat med 18 golfbanor 
inom 45 minuters bilväg där dessut-
om västkustens längsta sandstrand 
finns på 10 minuters avstånd - och 
lika nära till Ängelholm-Helsingborg 
Airport? Då är detta platsen för dig!

Det planerade bostadsområdet 
innefattar cirka 150 tomter, stra-
tegiskt placerade vid foten av Hal-
landsåsen.

Bo i Östra Karup
Planerade tomter

ca 150 st
Planerad exploatering

sommar 2013
Tomtarea

800 m2  +
Tomtpris

När denna broschyren 
trycks finns ännu ingen 
fastlagd kostnad för kr/m2.

10 minuters bilväg till 
Ängelholm Helsingborg Airport
www.kullaflyg.se

Avstånd busshållplats

Skolan 150 m
Affären 100 m
Avstånd till förskola

50 m
Avstånd till Båstad

4 km
Avstånd till tågstation

10 min med bil (5 km)
Avstånd till flygplats

10 min med bil
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PLANILLUSTRATION ÖVER ÖSTRA KARUPS NYA FÖRSKOLA MED 
OMKRINGLIGGANDE NYTT BOSTADSOMRÅDE 
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I Östra Karup planeras just nu för 
ett helt nytt bostadsområde med 
tomter för såväl villabebyggelse 
som radhus, parhus och lägenheter 
i flerbostadshus. Förutom bostä-
der omfattar området också en för-
skola samt ett mindre område för 
handel - avsett för livsmedelsbutik. 
Och placeringen är fenomenal, ett 
stenkast till motorvägen, bara fyra 
kilometer från Båstads centrum 
och med naturen runt knuten.

Offentlig och kommersiell 
service

Redan nu finns låg- och mellansta-
dieskola med bibliotek, idrottsplats, 
äldreboende, gårdsbutiker samt 
verksamhetsområdet med handel 
och arbetsplatser i Östra Karup. 
En ny och modern förskola kommer 
att ersätta den befintliga förskolan 
som idag finns inrymd i ett par vil-
lor i Östra Karups södra delar. Det 
innebär fler barnomsorgsplatser 
till alla barnfamiljer som vi välkom-
nar till det nya bostadsområdet. 

Förskolans tomt är 1200 kvm stor 
och är tänkt till parkmark i söder 
och väster och gränsa mot det 
planerade grönstråket i den kom-
mande planutbyggnaden. Själva 
byggnaden är energisnål och peda-
gogiskt anpassad. 

Livsmedelsbutiken på den nya han-
delstomten placeras där Gnejsvä-
gen möter Victor Ewalds väg och 
innebär ett alternativ eller komple-
ment till den befintliga livsmedels-
butiken vid Östra Karupsbäcken. 
Bara fyra kilometer västerut lig-
ger Båstads centrum med butiker 
och offentlig och kommersiell ser-
vice och endast tre kilometer bort 
byggs det nya handelsområdet vid 
norra tunnelmynningen.

Tillgänglighet

Bebyggelsens utformning efter-
strävar en god tillgänglighet till 
husens entréer, gång- och cykel-
vägar och friytor. Strax söder om 
bostadsområdet erbjuder Hal-

Detaljerad information om Östra Karup

landsåsens sluttande skogspartier 
rekreation för såväl gammal som 
ung. 

Gång- och cykeltrafik

Förskola och butik ansluter till den 
befintliga cykelvägen västerut mot 
Båstad samt österut mot skolan – 
en cykelväg tryggt separerad från 
landsvägen.

Kollektivtrafik

Utbyggnaden av Västra Stambanan 
med tunneln genom Hallandsåsen 
och med den nya tågstationen  bara 
tre kilometer från Östra Karup 
innebär mycket goda pendlings-
möjligheter med järnväg.

Relativt goda bussförbindelser 
finns med Skånetrafikens linje 525 
inom kommunen (Torekov-Båstad-
Östra Karup) samt med Hallands-
trafikens linje 226 (Laholm-Båstad). 
Hållplatser finns på gångavstånd, 
både vid skolan och längs Viktor 
Ewalds väg.
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Båstads kommun äger stora delar av marken inom det detaljplanerade området. Den gröna streckade linjen 
visar kommunal mark. Den blå streckade linjen visar området för en privat aktör. Den röda pilen visar den nya 
förskolans placering.



För mer information, kontakta Båstads 
kommun, planavdelningen. Tel. 0431-770 00 

eller samhallsbyggnad@bastad.se.


