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Hörby kommun har en relativt väl utvecklad service i form
av skola, omsorg, kultur och fritid. Större delen av servicen
finns i Hörby tätort men även de mindre orterna i kommunen
har skola och fritidsaktiviteter. Dessa funktioner är viktiga för
samhället och för Hörby kommuns invånare.
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SKOLA OCH UTBILDNING
Förskola

I Hörby kommun finns drygt 700 barn i åldrarna 1–5 år som
går i kommunal förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem)
eller på någon av de tre fristående förskolorna. I Hörby
kommun finns tio kommunala förskolor varav fyra är belägna
på landsbygden och sex i tätorten.
Barn i åldrarna 3–5 år erbjuds allmän förskola, en avgiftsfri
pedagogisk verksamhet i förskolan 15 timmar i veckan (525
timmar per läsår) enligt beslut i Riksdagen. På de allmänna
förskolorna sätter man barnens utveckling och stimulans
i fokus och leken har stor betydelse för inlärningen.
Verksamheten bedrivs i de ordinarie förskolorna.
På aktivitetshuset bedrivs en öppen förskola, en
kompletterande form av förskoleverksamhet som riktar sig till
barn som inte är inskrivna på förskola.
Inom Hörby kommun finns även pedagogisk omsorg
eller familjedaghem som innebär att barnen tas omhand i
dagbarnvårdarnas hem. Pedagogisk omsorg är benämningen
på förskoleverksamhet och skolbarnomsorg som inte bedrivs
i form av förskola, fritidshem, öppen förskola eller öppen
fritidsverksamhet.

Grundskola

I Hörby kommun finns sju kommunala grundskolor, en
särskola och en fristående skola. Tre av skolorna ligger i
tätorten, Älvdalsskolan (F–6), Georgshillsskolan (F–9) och
Frostaskolan (F–9), och fyra ute på landsbygden, Kilhults
skola (F–6), Långaröds skola (F–6), Östraby skola (4–6) och
De La Gardieskolan i Västerstad (F–3). Grundsärskolan är
belägen intill Georgshillsskolan och den fristående skolan
ligger i Ludvigsborg (F–9).
Hörby kommun arbetar för att utveckla byskolorna i
kommunen, deras existens är viktig för byarnas attraktivitet
och för invånarna inom området.
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Byskolorna har ett relativt stort upptagningsområde och de
flesta av eleverna åker skolbuss. Skolbuss erbjuds de elever
som har minst tre kilometer till skolan (F–3), 4 km (4–6) samt
5 km (åk 7–9).

Gymnasium

Ungdomarna i Hörby kommun kan genom ett
samverkansavtal fritt välja gymnasieskola inom hela Skåne
och delar av Blekinge (Frisök). Många av eleverna studerar i
Malmö och Lund, antalet elever som söker sig till Eslöv har
minskat de senaste åren.
Hörby kommun anordnar vissa av introduktionsprogrammen
och dessa erbjuds på Hörby Lärcenter. Det finns även
en fristående yrkesgymnasial skola i kommunen, Hörby
yrkesgymnasium, strax söder om Hörby tätort i gamla
Lantmannaskolans lokaler.

Hörby Lärcenter

Hörby Lärcenter är en kommunal utbildning för vuxna som
erbjuder kurser både på dag- och kvällstid samt kurser på
distans. Bland annat erbjuds programmen språkintroduktion
och individuellt alternativ inom ramen för gymnasieskolans
introduktionsprogram samt grundläggande vuxenutbildning,
gymnasial vuxenutbildning och svenska för invandrare.

VÅRD OCH OMSORG
Kommunens omsorgsverksamhet omfattar vård och omsorg
av äldre och personer med funktionsnedsättning samt
erbjuder hjälp till barn och unga. I Hörby finns en vårdcentral,
Primärvården Skåne, som finansieras av Region Skåne.
Enligt Socialtjänstlagen ska alla ha möjlighet att bo kvar i sitt
eget hem under trygga förhållanden så länge man själv vill det.
För att detta ska vara möjligt kan kommunen erbjuda stöd i
form av hemtjänst, trygghetslarm och hemsjukvård.
Kommunen har även möjlighet att erbjuda lägenheter i
särskilda boendeformer när hjälpbehovet inte längre kan
tillgodoses i det egna hemmet. I Hörby kommun finns
fem boenden, Källhaga, Bokegården, Vallgården, Hagadal
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och Önnebo, varav två, Önnebo och Vallgården, drivs
på entreprenad. Kommunen har också korttidsboendet
Solbacken, som ligger i Hörby tätort.
Utifrån lagen om stöd och service (LSS) har personer med
omfattande och mångåriga eller varaktiga funktionshinder
rätt till stöd och service. Lagen ger människor med
funktionsnedsättning större rätt att bestämma själva samt
främjar deras rätt till jämlikhet och delaktighet i samhället.
Kommunen kan erbjuda boende för personer med
funktionshinder i en så kallad gruppbostad. I den ligger flera
lägenheter tillsammans och det finns tillgång till gemensamma
utrymmen. Hörby kommun har fem gruppbostäder.

KULTUR OCH FRITID
Utbudet av kultur- och fritidsverksamheter är en viktig faktor
för kommunens attraktivitet och för att locka nya invånare.
Med ett bra utbud av kultur, fritid, motion och vistelse i
naturen ökar livskvaliteten för kommunens invånare samtidigt
som utbudet förebygger ohälsa.

Kulturverksamheter
Bibliotek

Inne i Hörby tätort finns Hörby bibliotek som grundades
på 1860-talet. Biblioteket flyttade till sin nuvarande plats i
gamla järnvägshotellet 1978. 2015 infördes längre öppettider
på biblioteket, så kallat meröppet, vilket innebär att
tillgängligheten för invånarna har ökat markant. Invånarna i
de mindre orterna ute på landsbygden som inte har tillgång till
ett eget bibliotek kan i stället låna böcker från bokbussen som
kommer till orterna en gång i veckan.

Museum

I Hörby kommun finns ett par museum runt om i
kommunen. Inne i Hörby tätort, mitt emot biblioteket ligger
Hörby museum. Museet innefattar en stor del av bygdens
minnen med över åtta tusen föremål och tre tusen bilder.
Museibyggnaden uppfördes 1885 som Frosta Härads tingsrätt
men när tingsrätten flyttade till Eslöv 1970 blev huset i stället
Bibliotek, Hörby tätort.
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Hörby museum. I Killhult finns Ola Ols bygdemuseum, i
Önneköp Lanthandelsmuseet och Kannibalmuseet och i Östra
Sallerup ett radiomuseum.

Bio och teater

Biografen Metropol startades redan 1925, under det senaste
decenniet har utbudet av föreställningar varierat men
2012 påbörjades en renovering av lokalerna där den gamla
biografen och teaterscenen fick en ny ljud- och ljusanläggning,
den fasta scenen blev permanent och balkongen byggdes om
för att utöka utrymmet. Under renoveringen digitaliserades
även biograftekniken vilket ökat möjligheterna för film och
livesändningar. Under 2015 beslutade kommunen att utöka
ytorna kring Metropol genom att bygga om grannfastigheten.
Målet med ombyggnationen är att stärka Metropol som
kulturell mötesplats där olika kulturella evenemang
arrangeras. Lokalerna ska bland annat kunna användas för

teater, konserter, föreläsningar och filmvisning. Förutom i
Metropolbyggnaden spelas en del teater i hembygdsgårdarna.

Kulturskolan

I Hörby tätort ligger Hörby kulturskola som ger invånarna
möjlighet att utefter egen förmåga och vilja utveckla sig skälv
och sina intressen. På kulturskolan kan man exempelvis spela
instrument, sjunga i kör, spela teater och dansa.

Evenemang

Hörby marknad
Ända sedan 1748 har Hörby marknad arrangerats inne i
Hörby tätort och den är Skånes äldsta marknad. Marknaden
är sommarens första av de traditionella skånska marknaderna
och lockar till sig upp emot 100 000 besökare under två dagar,
den pågår mitt inne i byns centrum längs gator och torg.
Tidigt på morgonen under andra marknadsdagen hålls den
traditionella smådjursmarknaden vid Hembygdsstugan, nära

Hörby marknad.
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Hörby Sportcenter på Byggmästaregatan. Fram till 1999 var
det också en traditionell hästmarknad, men den har numera
helt ersatts av smådjursmarknaden.
Viktoriamarknaden
Victoriamarknaden är en gammaldags marknad till minne
av Victoria Benediktsson. Utställningarna, försäljarna och
hantverkarna klär sig i gammaldags kläder och varorna passar
in i temat från 1880-talet. Marknaden hålls alltid den andra
lördagen i september.
Hörby kulturkalas
Varje år arrangeras Hörby kulturkalas, en sprakande kulturfest
med sång, musik, dans, drama, författarsamtal och konst,
ett evenemang med cirka 7 000 besökare varje år. Årligen
bjuds ett antal rikskända och mer Hörbykända artister
in till att uppträda. Bland artisterna finns också många
Hörbyungdomar, bland annat från Kulturskolan, men även
ungdomar från andra delar av Skåne och ännu längre ifrån.

Fritidsverksamheter
Öppen fritidsverksamhet

År 2009 invigdes Aktivitetshuset i Hörby tätort. Det är
en öppen verksamhet i kommunal regi som framför allt
riktar sig till barn från årskurs 4 upp till gymnasiet. Utöver
veckoaktiviteterna arrangeras olika aktiviteter under
lovveckorna.
Precis intill Aktivitetshuset ligger en arena för spontanidrott.
Där finns en skatepark med ramper och hinder, en multiarena
för fotboll, handboll och innebandy med konstgräs, en
beachbollplan samt en basketplan med gummibeläggning.

stod hela Hörby sportcenter färdigt i samband med
invigningen av det nya badhuset, Lågedammsbadet. I
Lågedammsbadet finns en tjugofemmetersbassäng med sex
banor, en hoppbassäng med klättervägg, vattenrutschkana,
hetvattenkälla, en femtiometers utomhusbassäng samt ett
solrum med sandstrand. Under vintern 2012 invigdes även en
utomhusbastu.
Strax intill Hörby Sportcenter ligger Lågehallarna med två
stora idrottshallar, en bordtennishall, en brottningshall samt en
grusplan och en mindre fotbollsplan.
Hörbyhallen, vid Georgshillsskolan, har en idrottshall, två
tennisbanor samt en hall för styrketräning.
Utöver dessa anläggningar finns även Hörby idrottsplats som
genomgick en stor renovering under 2014. Idrottsplatsen
har tre stora fotbollsplaner, varav en har konstgräs, två
juniorfotbollsplaner, tre utomhusbanor för tennis samt en
modern friidrottsanläggning.
Utanför tätorten finns i anslutning till de mindre skolorna
fotbollsplaner och gymnastiksalar. Idrottsplatser finns i
Askeröd, Önneköp, Killhult och Södra Rörum. I Ludvigsborg
och Önneköp finns tennisbanor.
Ridanläggningar
Inom Hörby kommun finns två föreningsdrivna ridhus,
Frosta Ryttarförening och Västerstads ryttarförening, samt
ett flertal privata ridhus. Dessutom finns det även ett par
turridningsföretag.
Ridled finns mellan Hörby tätort och Satserup längs den
gamla banvallen.

Föreningsliv

Motorbanor

Sport- och idrottsanläggningar

Det finns en anläggning för motocross i Hörby på
Västervång, strax öster om Hörby tätort. Anläggningen har
två motocrossbanor, en större och en mindre, som håller
hög standard. Den större crossbanan, vars banunderlag är en
blandning mellan sandpartier och hårda partier, är anpassad
för att klara av en bred grupp av åkare. Den mindre banan
lämpar sig för de yngre åkarna då banunderlaget är hårt för att
underlätta körningen.

Hörby kommun har ett aktivt föreningsliv, både i tätorten och
ute på landsbygden. I kultur- och fritidsförvaltningens register
finns över 100 föreningar registrerade.
Under 2009 invigdes delar av Hörby sportcenter med
motionscenter, bowlinghall, restaurang och bar. Samma
år utnämndes Hörby till årets idrottskommun. Året därpå
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Skjutbanor och bågskyttebana
I Hörby kommun finns det fyra skytteföreningar – i Hörby
tätort, Askeröd, Herröd och Östra Sallerup. Det finns även en
bågskyttebana i Satserup.
Golfbana
Golfbanan Elisefarm ligger i Hörby kommuns västra del, på
gränsen till Höör. Den har 18 hål och är byggd i en terräng
med utsikt över hela Ringsjön.

Friluftsliv

Boende i Hörby kommun har stor tillgång till vacker natur.
Strax norr om Hörby tätort ligger Fulltofta strövområde, ett
vackert och välbesökt område som är lättillgängligt från E22.
Fulltofta är ett rekreationsområde med många markerade
vandringsleder som är anpassade för både stora och små. En
av slingorna är handikappanpassad. I Fulltofta finns även en
trädpromenad, med möjlighet att promenera högt upp bland
trädkronorna, cirka åtta meter över marken. I anslutning till
området finns även ett av Sveriges största storkhägn och
Fulltofta Naturcentrum med olika utställningar.

I kommunen har också föreningar anordnat olika
turistattraktioner ute på landsbygden. Bland annat har Hotspot
Kölleröd anordnat tio cykelslingor längs de mindre trafikerade
vägarna.
Dessutom har Hörby kommun stora orörda områden som är
värda ett besök av kommunens invånare och besökare.
Badplatser
Utöver Hörbybadet på Hörby sportcenter finns två
kommunala badplatser i Hörby kommun, en vid Ringsjöstrand
och en vid Fulltofta i anslutning till Ringsjön. Strax söder om
Ringsjöstrands kommunala badplats ligger Ringsjöstrands
camping och konferensanläggning med restaurang.
Jakt och fiske
Jakt är en populär fritidsaktivitet både för de som bor i
städerna och för de som bor på landsbygden. Det omväxlande
landskapet i Hörby kommun medför en god tillgång på
marker lämpliga för jakt av framför allt klövvilt och fältvilt.
Närheten till Malmö-Lund- området gör att många jägare
därifrån söker sig till kommunen.

Karnas Backe är ett rekreationsområde inne i Hörby tätort.
Där finns boulebanor, en 18-håls frisbeebana, grillplatser och
två motionsslingor varav en är försedd med elljus. Arbete
pågår med att även förse den andra slingan med elljus.
Dessutom installerades ett utomhusgym under hösten 2012.

Inom kommunen finns det även många fina fiskevatten, i
sjöar, vattendrag och anlagda dammar. Goda möjligheter till
fritidsfiske finns bland annat i Ringsjön, Bjeverödsdammarna,
Kvesarumssjön och i Hörbyån.

I anslutning till Satserup finns ett populärt elljusspår. Satserup
ligger högt uppe på Linderödsåsen och har ofta snö under
vinterhalvåret. Under vintertid prepareras elljusspåret som
skidspår, något som lockar besökare till bygden.

Hörby har flera intressanta sevärdheter och turistmål med
allt från kulturhistoriska värden till rika naturupplevelser.
I kommunen finns bland annat en prästgårdspark från
1600-talet, kyrkoruiner, gravfält och naturupplevelser i form
av bland annat vackra vandringsleder och Fjällmossen som är
Europas sydligaste mosse.

Skåneleden på över 100 mil har två leder som passerar genom
Hörby kommun, ” Nord till syd-leden” och ”Ås till ås-leden”,
bildar tillsammans en sträcka på sex mil. ”Nord till syd-leden”
går från Bjeveröd till Rövarkulan via Fulltofta Naturcentrum,
Lågedammsbadet och Ringsjöstrand. ”Ås till ås-leden” går via
Misseröd, Bjeveröd, Ekeröd och Timan.
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Sevärdheter
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Ringsjöstrand camping och den kommunala badplatsen.

Fulltofta Naturcentrum.

Spontanidrottsarenan, Hörby tätort.
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