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Missa inte alla våra TIPS och  
TÄVLINGAR på FACEBOOK!

www.facebook.com/BARNiMALMO

Det har varit ett omtumlande första halvår minst 
sagt. När vi gjorde BiM-vårguide under första 
halvan av mars kändes allt så konstigt och ovant 
när evenemang började ställas in. Anpassnings-
bara som vi människor är så har vi vant och 
anpassat oss. Men längtat efter att få träffas och 
att få besöka olika roliga evenemang har vi väl 
alla gjort. Det finns ett ljus i tunneln!

Fler och fler arrangörer har kunnat öppna upp 
igen och vi kan med försiktighet ge oss ut i vim-
let. Sommarfavoriter som Sommarscen Malmö, 
Urban Beach, Superdupersommar i Folkets 
Park, Malmö Festivalen, för att bara nämna 
några, kommer vi få vänta ytterligare ett år på. 
Men glädjande nog så finns det många ljus-
glimtar att njuta av i alla fall. Så länge vi följer 
alla råd och regler och är rädda om varandra 
kan vi njuta av en massa mysigt och kul även 
sommaren 2020!

Agneta Hammarlund, Redaktör 

Var rädda om varandra!

BARN I MALMÖ
 
Postadress:  
AHA Kommunikation 
Krukmakaregatan 
234 37 Lomma 
www.barnimalmo.se
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agneta@barnimalmo.se 
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Grön cykeldistribution inom Malmö och 
Lund av MOVEBYBIKE 
 
Med reservation för ändringar och fel i 
innehållet.

HÄMTA  
BARN I MALMÖ 
GRATIS!
Barn i Malmö kan du  
hämta gratis på turistbyråer, 
bibliotek, sportanläggningar, 
butiker, museer och vård
centraler i Malmö/
Lundområdet.

BARNIMALMO.SE 
Fler aktiviteter, tävlingar 
och annat kul hittar du på 
vår hemsida;
www.barnimalmo.se 

HELGTIPS! 
Helgtips får du enkelt via 
Facebook: BARNiMALMO

OBS! Tänk på att kolla 
arrangörens hemsida innan 
ni ger er iväg till något evene-
mang. Som du säkert förstår 
så kan planer snabbt ändras.

3041 0140
TRYCKSAK



Justeringar på öppettider/
speltider och priser 
förekommer. Kolla alltid 
hemsidorna eller ring 
arrangören!
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BLANDADE MALMÖTIPS

I NATUREN & BOKTIPS

PÅ STRANDEN

PLASKDAMMAR & FRILUFTSBAD

SOMMARLUND

TEATER & KRÉATIVT 

MUSÉER MED BARNKUL

LEK & KUL INNE

VIKINGAR & RIDDARE

PÅ BÖLJORNA BLÅ

PÅ BIBLIOTEKEN

100 UTFLYKTSIDÉER I SKÅNE

BILLEKAR

På FACEBOOK tipsar vi dig 
om allt kul som händer i 
helgen, tävlingar och annat 
man inte får missa!
facebook.com/BARNiMALMO

På HEMSIDAN hittar du mer 
info om aktiviteterna samt 
även allt som inte fick plats 
eller hann komma med här. 
www.barnimalmo.se

10 190906



För alla barn och ungdomar
KUL I MALMÖ SOMMARLOV
Spana in Kul i Malmös kalen-
der och hitta din grej! Sport, 
spel, pyssel och en massa 
annat skoj!
kulimalmo.se

NYA HOPPKUDDAR I FOLKETS PARK
I Folkets Park finns nu två stora hoppkuddar 
för barn. Det finns ett trädäck med sittplatser 
bredvid för den som vill sitta och titta på.
Den stora hoppkudden för barn upp till 12 
år och/eller 150 cm (max 20 barn). Den lilla 
hoppkudden för barn upp till 6 år och/eller 
120 cm (max 9 barn).
Tänk på att hålla avstånd både på kuddarna 
och runt om! 
Läs mer på Folkets Parks hemsida /Att göra

CYKELSAFARIBANA I FOLKETS PARK 
Här kan barnen öva på att följa en bana och 
pilar på marken, att väja för andra cyklis-
ter, lära sig vägmärken och rent allmänt 
trafikvett. Kom och testa olika typer av 
lekcyklar!
Cykelsafaribanan finns i Folkets Park vid den 
gamla entrén från Norra Parkgatan.
Läs mer på Folkets Parks hemsida / Att göra

KULTUR-AKUTEN I MALMÖ
Strömmande kultur för barn och unga.
Kreativa verkstäder, sagostund och bakom 
kulisserna på bland annat Malmö Museer, Malmö 
Konsthall, Malmö Konstmuseum och Biblioteken 
i Malmö. Här finns massor med kul att titta på - 
lägg på minnet till en regnig dag!
www.malmo.se/Kulturakuten-Malmo/Barn-och-
unga
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FRITIDSBANKEN I MALMÖ & LUND
Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med  olika sport-
prylar, leksaker och spel. Utlåningstiden är 14 dagar.
Vi på Fritidsbanken tar också tacksamt emot all utrust-
ning och lånar ut den gratis till andra personer. 
Alla får låna och allt är gratis!

MALMÖ, Kopparbergsgatan 8
När? ÄNDRADE ÖPPETTIDER: tis o tors kl 10-18, 
ons 10-17, fre 10-16

I sommar även Utlåningscontainrar i Mellanheds-
parken, Videdalsparken och på backarna i Holma/
Kroksbäck. Kom varje dag eller när det passa dig.

LUND, Bankgatan 4, Lund
Tillfällig adress 15/616/8: Stadsparken Söderlyckans 
skateboardpark
När? tis - fre kl 12-18, lör kl 10-14
Insamling hos ComUng på Bytareg. 9 (nära Centralen), även på 
återvinningscentralerna på Gunnesbo o Gastelyckan.

URBAN SUMMER PÅ RIBBAN
I år blir Urban Beach = Urban Summer. 
Den 3 juli öppnar Urban Summer sin mysiga 
utemiljö med sitt- och sängplatser i både sol och 
skugga vid T-bryggan på Ribersborgstrand. Allt 
installerat med rekommenderat skyddsavstånd 
mellan sig och som inte går att flytta på.
Möjlighet att låna spel, lek och sportprylar både 
på Ribban och runt om i stan och kanske också  
överraskningar! När? 3-26/7
Vill du prova på fiske? Vi håller till på Dockan, Ön 
och vid kanalen - utrustning finns att låna men 
anmäl dig innan - läs mer: 
Programmet finns på  www.kulimalmo.se

Årets sommar-BARNLOPPISAR I FOLKETS PARK 
är inställda - kanske det blir av i sept och oktober.
Här säljs begagnade barnkläder, skor, leksaker och annat 
för barn i alla åldrar. 
Läs mer på Folkets Parks hemsida. 26 juli INSTÄLLT

23 augusti INSTÄLLT
27 september PREL
25 oktober PREL

BARNiMALMO.SE 5



LEK & KUL INNE

JULMARKNADER

VINTERKUL

PÅ BIBLIOTEKEN

KREATIVT

KOM & SE!

BAD

I NATUREN

DJUR

TEATER, DANS 
& MUSIK

ej betämd färg

ej betämd färg

SPORT & RÖRELSE

VINTERKUL

MUSIK

VIKINGAR & RIDDARE

KOM & SE!

SPORT & RÖRELSE

SPORTIGT NÖJE

BESÖK KÖPENHAMN 

CIRKUS & TROLLERI

KREATIVT!

HÖSTMARKNADER & MÄSSOR

FÖR FÖRÄLDRAR

PÅ STRANDEN

FESTIVALER & MARKNADER

FILM

VIKINGAR & RIDDARE

ANNAT KUL

MUSEER & 
UTSTÄLLNINGAR

NATURUM SKRYLLE
Lunds största natur- och friluftsom-
råde erbjuder vandringar i skog och 
mark, fiskevatten och motionsspår. 
Fina stigar för upptäksfärder i naturen, 
Vilsestig, Mullestig, naturlekplats, pro-
menader eller löpning, grillplatser som 
kan förbokas, naturum, kul linbana 
och mycket mer.

Många barnaktiviteter: 
Följ med på guidningar, föredrag, 
workshops och trevliga stunder i 
naturen! Kanske lär ni er något nytt 
eller hittar inspiration till egna utflykter. 
Aktiviteterna leds av naturvägledare 
från naturum om det inte står något 
annat. Vi är oftast utomhus, kläder 
efter väder! Mer information om 
arrangemangen finns på evenemang.
lund.se. 

Samling utanför naturum om det 
inte står något annat.
Arrangemang med föranmälan kan 
bokas två veckor innan datumet. 
Mer info på evenemang.lund.se

VARJE FREDAG
NATUR FÖR DE MINSTA
26 juni–14 augusti Kl. 10–11. 
För barn (0–5 år) och vuxna. Det går 
bra att ha med vagn.

TORSDAG 9/7 
INSEKTSORKESTERN
En läderbagge, en fjäril och ett bi tar 
med oss på en resa till insekternas 
myllrande värld. OBS föranmälan, se 
sommarlund.se. Kl. 14-14.40

FREDAG 10/7 
30 MINUTER NATUR
Vad händer i naturen idag? 
Kl. 13–13.30

LÖRDAG 11/7 
SOMMARFÄRG OCH FORM
Ateljé Natur vid Vattenmöllan i Ge-
narp. OBS föranmälan, se sommar-
lund.se. Kl. 11–13

TORSDAG 16/7 
FJÄRILSSAFARI I RÖKEPIPAN
Kl. 11–12.30. OBS föranmälan, se 
sommarlund.se

FREDAG 17/7 SKOGSYOGA  
Avslappning och yoga. Från 8 år. 
Kl. 13–15

LÖRDAG 18/7 
NATURDETEKTIVER 
Klara utmaningarna och bli en legiti-
merad detektiv. Kl. 13–15

SÖNDAG 19/7 
FJÄRILSSAFARI I RÖKEPIPAN
Kl. 11–12.30. OBS föranmälan, 
se sommarlund.se.

TORSDAG 23/7 SKOGSYOGA 
Avslappning och yoga. Från 15 år. 
Kl. 13–15

FREDAG 24/7 
30 MINUTER NATUR 
Kl. 13–13.30

LÖRDAG 25/7 TRÄDVANDRING 
Kl. 11–12 och 13–14

SÖNDAG 26/7 
NATURDETEKTIVER 
Kl. 13–15

TORSDAG 30/7 HÅVA I DAMMEN 
Kl. 11–12 och 13–14

FREDAG 31/7 
30 MINUTER NATUR 
Kl. 13–13.30
  
LÖRDAG 1/8 SMÅKRYPSSAFARI 
Kl. 11–12 och 13–14

SÖNDAG 2/8 VÄSENVANDRING
Träffa skogens väsen i en upplevel-
sebaserad vandringskonsert som 
passar alla åldrar. OBS föranmälan, se 
sommarlund.se  Kl. 11–12 och 13–14

TORSDAG 6/8 
SOMMARFÄRG OCH FORM
Ateljé Natur i Sofielundsparken, 
Södra Sandby. OBS föranmälan, 
se sommarlund.se Kl. 11–13

FREDAG 7/8 
30 MINUTER NATUR 
Kl. 13–13.30

SÖNDAG 9/8 NATURDETEKTIVER 
Kl. 13–15

TORSDAG 13/8 SKOGSYOGA
Från 8 år. Kl. 13–15

FREDAG 14/8 
30 MINUTER NATUR 
Kl. 13–13.30

LÖRDAG 15/8 SMÅKRYPSSAFARI 
Kl. 11–12 och 13–14

SÖNDAG 16/8 TRÄDVANDRING 
Kl. 11–12 och 13–14

Var? Naturum Skrylle, Södra Sandby
Åk med Buss 159 till Skrylleskogen!
www.lund.se/naturum

BARNiMALMO.SE6

Sommar med  
naturum Skrylle

Natur för stora och små
Program på lund.se/naturum  

Åk buss till naturen!  
Linje 159 tar dig till Dalby Söderskog, Skrylle 
och Trollskogen.  
Se skanetrafiken.se



BULLTOFTA  
REKREATIONSOMRÅDE
Bulltofta rekreationsområde erbjuder 
en omväxlande natur med skog, 
vatten, ängar och kullar med rikt djur- 
och växtliv. Fina anlagda spår och är 
du sugen på fika finns det ett café på 
motionscentret. Vintertid om det är 
snö - skidspår och pulkabacke.

www.malmo.se/bulltofta

BOKSKOGEN I TORUP
Här finns många roliga aktiviteter och 
temastigar att utforska för stora och 
små; Skogslekplatsen med grillplatser, 
Hitta vilsestigen, Sagostigen, Natursti-
gen och Mattestigen. Alla temastigar 
och aktiviteter utgår från Torups 
friluftsgård där du även hittar kaféet.

Friluftsgårdens öppettider:
Må–to 9–21, fred 9–18, lö–sö 9–17
Var? Torup, Bara
www.malmo.se/torup

JÄRAVALLENS STRÖVOMRÅDE
Långgrunt strandområde och strand-
ängar med många fågelarter. Det 
finns flera stigar för promenader och 
löpning, mountainbikeslinga 6,6 km. 
En av stigarna är tillgänglighetsanpas-
sad. Skåneleden passerar. Stor del av 
området är naturreservat. Flera iord-
ningställda rastplatser med bänkar, 
bord och i vissa fall grillplats. 
Vid den västra parkeringen finns en 
hinderbana för stora och små barn. 

Var? Järavallen, NV om Löddeköpinge 
www.skanskalandskap.se

NATURUM FALSTERBO
Utgångspunkt för att upptäcka den 
fascinerande naturmiljön på Falster-
bonäset. Utställningar, utkiksplats och 
kunnig personal som informerar och 
anordnar olika aktiviteter. Här anord-
nas många barnaktiviteter. Fri entré.

Var? Falsterbo Strandbad
www.vellinge.se/falsterbo-strandbad/
naturum/

FULLTOFTA  NATURCENTRUM & 
STRÖVOMRÅDE 
Mitt i strövområdet ligger Fulltofta 
Naturcentrum, med utställning, kafé, 
besökscenter och olika aktiviteter. 
Stigarna är många och här kan du 
vandra både kort och långt. Färdiga 
barnpromenader, naturcentrum, en 
ravin. Underbar natur. Hyr en egen 
stuga i en vecka, natt eller helg.
Flera olika storlekar. Även vindskydd.

Var? Fulltofta Naturcentrum, Hörby
www.skanskalandskap.se/fulltofta

SNOGEHOLM NATUROMRÅDE
I Snogeholm möter du ett skiftande 
landskap med sandiga hedar, öppna 
fälader, blöta alkärr, skir lövskog 
och mörk granskog. Här finns stigar 
för korta promenader eller långa 
vandringar. Skåneleden går genom 
området och det finns fyra stugor att 
hyra. Nyrenoverat Besökscentrum 
(tors-sön) med café "Villa Vandra" i 
strövområdet. Gofika på helger!

www.skanskalandskap.se/strovomra-
den/snogeholm

KLÄTTRA I KLIPPOR I 
KLÅVERÖDS NATUROMRÅDE
Uppe på Söderåsen breder Klåveröds 
kuperade landskap ut sig med spek-
takulära klippor, skrevor och dalar, 
en svåråtkomlig grotta och en unik 
mosse. Skåneleden passerar genom 
området. Flera iordningställda rast-
platser och vindskydd i området.

Var? Klåveröds naturområde. 
Klåveröd ligger på Söderåsen, nära 
Söderåsens Nationalpark. 
www.skanskalandskap.se/strovomra-
den/klaverod

SÖDERÅSENS NATIONALPARK 
& NATURUM
Få inspiration och vägledning ut i 
nationalparken genom att titta in i 
naturum Söderåsen - besökscentrat 
vid huvudentrén i Skäralid. Här får 
du veta mer om områdets speciella 
natur och får tips på vandringar och 
sevärdheter. Flera grillplatser.

Var? Skäralid, ca 6 mil från Malmö
www.sverigesnationalparker.se

FRILUFTSFRÄMJANDET
Kul i skogen för alla åldrar. 
Skogsströvarna 7–9 år, Skogsmul-
le 5–6 år, Skogsknytte 2–4 år och 
Skogsknopp 1–2 år. Häng med oss 
ut! Vi erbjuder härliga naturupplevel-
ser genom en mängd små och stora 
friluftsäventyr! Tel. 040-27 11 21.

www.friluftframjandet.se

VANDRA MED BARN I SKÅNE
Ny bok som uppmuntrar till att uppleva 
vackra Skåne till fots med hela familjen.

I Vandra med barn i Skåne visar Kenneth Joelsson 
och Ina Hildeman hur härligt det kan vara för 
hela familjen att vara ute i naturen och dessutom 
komma hem varm, torr och sams. 

Skånes natur bjuder på storslagna lövskogar, 
öppna landskap och dramatiska kuststräckor, men 
kanske är ändå en snigel på vägen det som hänför 
den unga vandraren mest. 

Boken innehåller 15 vandringsturer för hela 
familjen, med varierande svårighetsgrad för alla 
storlekar på fötter, och även hjul för den delen. 
Med boken som underlag kan man planera en rolig 
upplevelse som är lagom utmanande för alla famil-
jemedlemmar. Innehåller massor med tips och råd!

Finns att köpa hos Adlibris, Akademibokhandeln, Bokus.

BOKTIPS !
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MALMÖS STRÄNDER 

VÄSTRA HAMNEN  
SCANIABADET
Stort soldäck med sittrappor och 
bryggor. Vattnet är djupt och kan 
vara strömt, så detta passar de äldre 
simkunniga barnen bäst. Toaletter.

HANDIKAPPBADET
Vid Ribersborgs strand med en mobil 
lift från bryggan till havet. Dusch, bas-
tu m.m. Grillning och andra aktiviteter 
på kvällarna.

RIBERSBORG  “RIBBAN”
En 3 km lång välbesökt strand med 
gott om sand och gräsmattor. Mycket 
långgrunt med badbryggor. Toaletter, 
kiosk, café, lekplats.

KLAGSHAMN STRAND
Bada med fin utsikt över Öresund 
och bron. Långgrunt och barnvänligt 
med bryggor och beachvolleyplan. 
Toaletter, dusch och kiosk.

SIBBARP, LIMHAMN
En liten långgrund strand vid Kall-
badhuset. Stora härliga gräsmattor 
närmare bron flera badbryggor. 
Skatepark, toaletter, café & kiosk. 
Stor fin temalekplats i närliggande 
Hammars park och minigolf på 
campingen.

LOMMAS STRÄNDER
Långgrunda barnvänliga stränder. 

HAMNHUSEN, LOMMA
Badplatsen med T-bryggan är en av 
Lommas mest välbesökta badplatser. 
Nära centrum, busshållplatser och det 
livfulla hamnområdet. 
Lommas välbesökta småbåtshamn 
med 500 båt-platser ligger intill. Till-
gängligheten till bryggan är god men 
inga handikappramper ner i vattnet. 

LOMMA NORRA BADPLATS
Norr om Höje å barnvänligt bad och 
närhet till matställen och service. 
Sanddyner. Innanför stranden ligger 
Strandfuret, ett populärt strövområde.

HABO LJUNGS CAMPING
Välbesökt fritidsområde med fin bad-
strand och olika aktiviteter. Stranden 
är populär bland traktens vind- och 
kitesurfare.

LÅNGA BRYGGAN, BJÄRRED
Strand och över 500 meter lång 
brygga med ett modernt kallbadhus,  
restaurang och plats att sola längst 
ut. Glasskiosken några hundra meter 
från stranden är vida känd för sin 
mjukglass.

VELLINGES STRÄNDER

KÄMPINGE BADSTRAND, 
Sandstranden är en del av ett stort 
naturreservat. Långgrunt. Kiosk och 
toaletter finns. Hos Kämpinge vatten-
sportklubb kan man åka vattenskidor, 
wakeboard, bananbåt.

FALSTERBO STRANDBAD
Kilometerlånga underbara sand-
stränder med fin, vit sand. Barnvänligt 
med långgrunt vatten. Toaletter.

SKANÖRS HAVSBAD
Stranden är känd för sin fina sand och 
de pittoreska badhytterna. Långgrunt. 
Fiskrökeri och affär med servering. 
Toaletter. Följ skyltar mot hamnen.

TRELLEBORGS 
STRÄNDER

SKÅRE SKANSAR
Beläget väster om Trelleborg. På 
stranden finns en badbrygga, och 
strax väster om ligger Skåre Hamn 
med tillgång till toalett.

DALABADET
Badplats öster om Trelleborg. Här 
finns en stor badbrygga med bänkar. 
Toalett och minilivs, minigolf och 
restaurang. Här finns även camping 
för tält och husvagnar och stugor att 
hyra.

GISLÖVS STRANDMARK
Öster om Trelleborg. Närhet till 
grönområden.

SMYGE HAVSBAD / ÄSPÖ
Strax öster om Smygehamn. Badbry-
gga finns. Badplatsen är i närheten av 
Sveriges sydligaste udde, Smygehuk, 
där turistbyrå, caféer med mera har 
öppet under sommartid. I Smyge-
hamn finns livsmedelsbutiker.

BEDDINGESTRAND
Badplats i närheten av en camping-
plats. 

SKATEHOLMS BADPLATS
Badplats i närheten av en camping-
plats.

FLER FINA STRÄNDER

BARSEBÄCKS SALTSJÖBAD
Badplatsen är barnvänlig med lång-
grund strand och lekplats. Brygga på 
120 m. Camping och stugby. Kiosk 
och restaurang. Toaletter. 

BORSTAHUSEN STRAND
Badplatsen är barnvänlig med varier-
ande baddjup, bryggor och lekplatser.  
Gott om gräsområden. Grillar. Camp-
ing. Kiosk och toaletter. 

DALBY STENBROTT
Knivåsen. Ca.1 km SO om Dalby 
samhälle. När det går höga vågor på 
havet, så är det lugnt och stilla här. 
Höga klippor att hoppa ifrån om man 
vågar! Ligger i fint strövområde.

YSTAD SANDSKOG
Lång fin vit sandstrand med fem bryg-
gor varav en med ramp. Restauranger, 
kiosk, minigolf m.m. finns i området.  
Härlig sommarmiljö.

Glöm inte glasspengar!
......och solcreme!
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VÄSTRA HAMNEN  
SCANIABADET
Stort soldäck med sittrappor och 
bryggor. Vattnet är djupt och kan 
vara strömt, så detta passar de äldre 
simkunniga barnen bäst. Toaletter.

HANDIKAPPBADET
Vid Ribersborgs strand med en mobil 
lift från bryggan till havet. Dusch, bas-
tu m.m. Grillning och andra aktiviteter 
på kvällarna.

RIBERSBORG  “RIBBAN”
En 3 km lång välbesökt strand med 
gott om sand och gräsmattor. Mycket 
långgrunt med badbryggor. Toaletter, 
kiosk, café, lekplats.

KLAGSHAMN STRAND
Bada med fin utsikt över Öresund 
och bron. Långgrunt och barnvänligt 
med bryggor och beachvolleyplan. 
Toaletter, dusch och kiosk.

SIBBARP, LIMHAMN
En liten långgrund strand vid Kall-
badhuset. Stora härliga gräsmattor 
närmare bron flera badbryggor. 
Skatepark, toaletter, café & kiosk. 
Stor fin temalekplats i närliggande 
Hammars park och minigolf på 
campingen.

LOMMAS STRÄNDER
Långgrunda barnvänliga stränder. 

HAMNHUSEN, LOMMA
Badplatsen med T-bryggan är en av 
Lommas mest välbesökta badplatser. 
Nära centrum, busshållplatser och det 
livfulla hamnområdet. Glasskiosk.
Lommas välbesökta småbåtshamn 
med 500 båt-platser ligger intill. Till-
gängligheten till bryggan är god men 
inga handikappramper ner i vattnet. 

LOMMA NORRA BADPLATS
Norr om Höje å barnvänligt bad och 
närhet till matställen och service. 
Sanddyner. Innanför stranden ligger 
Strandfuret, ett populärt strövområde.

HABO LJUNGS CAMPING
Välbesökt fritidsområde med fin bad-
strand och olika aktiviteter. Stranden 
är populär bland traktens vind- och 
kitesurfare.

LÅNGA BRYGGAN, BJÄRRED
Strand och över 500 meter lång 
brygga med ett modernt kallbadhus,  
restaurang och plats att sola längst 
ut. Glasskiosken några hundra meter 
från stranden är vida känd för sin 
mjukglass.

VELLINGES STRÄNDER

KÄMPINGE BADSTRAND, 
Sandstranden är en del av ett stort 
naturreservat. Långgrunt. Kiosk och 
toaletter finns. Hos Kämpinge vatten-
sportklubb kan man åka vattenskidor, 
wakeboard, bananbåt.

FALSTERBO STRANDBAD
Kilometerlånga underbara sand-
stränder med fin, vit sand. Barnvänligt 
med långgrunt vatten. Toaletter.

SKANÖRS HAVSBAD
Stranden är känd för sin fina sand och 
de pittoreska badhytterna. Långgrunt. 
Fiskrökeri och affär med servering. 
Toaletter. Följ skyltar mot hamnen.

TRELLEBORGS 
STRÄNDER

SKÅRE SKANSAR
Beläget väster om Trelleborg. På 
stranden finns en badbrygga, och 
strax väster om ligger Skåre Hamn 
med tillgång till toalett.

DALABADET
Badplats öster om Trelleborg. Här 
finns en stor badbrygga med bänkar. 
Toalett och minilivs, minigolf och 
restaurang. Här finns även camping 
för tält och husvagnar och stugor att 
hyra.

GISLÖVS STRANDMARK
Öster om Trelleborg. Närhet till 
grönområden.

SMYGE HAVSBAD / ÄSPÖ
Strax öster om Smygehamn. Badbry-
gga finns. Badplatsen är i närheten av 
Sveriges sydligaste udde, Smygehuk, 
där turistbyrå, caféer med mera har 
öppet under sommartid. I Smyge-
hamn finns livsmedelsbutiker.

BEDDINGESTRAND
Badplats i närheten av en camping-
plats. 

SKATEHOLMS BADPLATS
Badplats i närheten av en camping-
plats.

FLER FINA STRÄNDER

BARSEBÄCKS SALTSJÖBAD
Badplatsen är barnvänlig med lång-
grund strand och lekplats. Brygga på 
120 m. Camping och stugby. Kiosk 
och restaurang. Toaletter. 

BORSTAHUSEN STRAND
Badplatsen är barnvänlig med varier-
ande baddjup, bryggor och lekplatser.  
Gott om gräsområden. Grillar. Camp-
ing. Kiosk och toaletter. 

DALBY STENBROTT
Knivåsen. Ca.1 km SO om Dalby 
samhälle. När det går höga vågor på 
havet, så är det lugnt och stilla här. 
Höga klippor att hoppa ifrån om man 
vill och vågar! Ligger i fint strövom-
råde.

YSTAD SANDSKOG
Lång fin vit sandstrand med fem bryg-
gor varav en med ramp. Restauranger, 
kiosk, minigolf m.m. finns i området.  
Härlig sommarmiljö.

Glöm inte glasspengar!
......och solcreme!
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bryggor. Vattnet är djupt och kan 
vara strömt, så detta passar de äldre 
simkunniga barnen bäst. Toaletter.

HANDIKAPPBADET
Vid Ribersborgs strand med en mobil 
lift från bryggan till havet. Dusch, bas-
tu m.m. Grillning och andra aktiviteter 
på kvällarna.

RIBERSBORG  “RIBBAN”
En 3 km lång välbesökt strand med 
gott om sand och gräsmattor. Mycket 
långgrunt med badbryggor. Toaletter, 
kiosk, café, lekplats.

KLAGSHAMN STRAND
Bada med fin utsikt över Öresund 
och bron. Långgrunt och barnvänligt 
med bryggor och beachvolleyplan. 
Toaletter, dusch och kiosk.

SIBBARP, LIMHAMN
En liten långgrund strand vid Kall-
badhuset. Stora härliga gräsmattor 
närmare bron flera badbryggor. 
Skatepark, toaletter, café & kiosk. 
Stor fin temalekplats i närliggande 
Hammars park och minigolf på 
campingen.

LOMMAS STRÄNDER

Långgrunda barnvänliga stränder. 

HAMNHUSEN, LOMMA
Badplatsen med T-bryggan är en av 
Lommas mest välbesökta badplatser. 
Nära centrum, busshållplatser och det 
livfulla hamnområdet. 
Lommas välbesökta småbåtshamn 
med 500 båt-platser ligger intill. Till-
gängligheten till bryggan är god men 
inga handikappramper ner i vattnet. 

LOMMA NORRA BADPLATS
Norr om Höje å barnvänligt bad och 
närhet till matställen och service. 
Sanddyner. Innanför stranden ligger 
Strandfuret, ett populärt strövområde.

Glöm inte glasspengar!
......och solcreme!

Pst! Många bad har lite olika öppettider under för-/eftersäsong och 
högsäsong - allt får inte plats här. Dubbelkolla innan ni åker dit!

PLASKDAMMAR I 
MALMÖ
I Malmö finns det tre plaskdammar 
som är öppna under sommarlovet.

FOLKETS PARK
Ny fin plaskdamm. I närheten finns en 
stor, nyligen upprustad lekplats och 
dessutom alla Folkets Parks övriga 
aktiviteter. Toaletter.

ROSENGÅRDS VATTENLEK-
PLATS
Plaskdammen är riktigt spännande 
och du hittar den på västra Rosen-
gårdsfältet, söder om Hårds väg. Här 
kan du åka linbana över vattnet, leka 
med fontäner och alla andra redskap 
som finns på lekplatsen. Toaletter.

RÖRSJÖPARKEN
Malmös största plaskdamm, ligger i 
den östra delen av parken - Drott-
ninggatan stör mindre än man kan 
tro. I närheten finns en lekplats och 
gräsytorna är inbjudande stora för 
barn med mycket spring i benen. 
Toaletter/dusch.

VATTENKVALITET
Alla plaskdammar har daglig tillsyn, 
då bland annat klorhalten mäts och vid 
behov åtgärdas. Vattenkvaliteten (bakte-
riehalten) testas regelbundet. 
Läs mer: www.malmo.se/Plaskdammar

FRILUFTSBAD

SEGEVÅNGSBADET
Utomhusbad med 50-m.bassäng, 
undervisningsbassäng, plaskdamm, 
simskola, skolverksamhet. Andra akti-
viteter som volleyboll, fotboll, lekplats 
och minigolf.

När? tom 23/8, Vardagar 10-19, 
Helger  10-18.
Var? Segesvängen 1, Malmö
Tel. 040-28 81 67
www.skran.se/om-segevangsbadet/

LINDÄNGSBADET, MALMÖ
50-m.bassäng, undervisningsbassäng 
samt en lite mindre plaskbassäng. 
För öppettider se hemsidan. I år är 
omklädningsrummen stängda.

När? tom 16/8, Vard 10-19, Helg 10-18
Var? Koralgatan 51, Malmö
www.malmosim.nu
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ROSENGÅRDSBADET
Friluftsbad med 50-m.utomhus-
bassäng och separat plaskpool för 
de minsta barnen. Kiosk även med 
lättare mat. Bada, ha picknick, lek 
och ha det skönt.

När? tom 15/8, Vard kl. 11-17, Helg 
kl. 10-17.
Var? Von Rosens väg 33, Malmö
Tel. 040-34 68 91, www.malmo.se

PUDE SJÖ 
Kommunal badplats i vackra omgiv-
ningar med bryggor och hopptorn. 
Stora grönytor vid badet. Fri entré.

Var? Pude sjö. Utmed väg 108, 1 km 
söder om Klågerup. www.svedala.se

KÄLLBYBADET, LUND
Friluftsbad med 4 bassänger - sim-
bassäng, barnbassäng, plaskbas-
säng, hoppbassäng med hopptorn. 
Beachvolley/fotbollslplan, lekplats 
och kiosk.

När? tom 16/8, Vardagar kl. 10–19, 
Helg kl. 10–17.
Var? Badarevägen, Lund
046-35 51 88, www.lund.se

SVEDALA FRILUFTSBAD
50-m. och 25-m. bassäng samt 
plaskbassäng. Omklädningsrum, 
dusch och toaletter. Kiosk o grönytor. 
Kontantfritt.

När? tom 12/8. Vardagar kl 10-19, 
Helg kl 10-17. 13-23/8 Helger 10-17.
Var? Bökebergsgatan, Svedala
www.svedala.se/friluftsbad

VEBERÖDS FRILUFTSBAD
25-m.bassäng, undervisningsbas-
säng, barnbassäng, lekplats, beach-
volleyplan, badleksaker och kiosk.

När? tom 16/8. Mån-Tors kl 10-21, 
Fred kl 10-20, Helger kl 11-18.
Var? Näckrosvägen 6, Tel. 046-801 24
www.veberod.nu/veberodsbadet/

SANDBYBADET
25-m. bassäng (1,2 - 1,8 m djup), un-
dervisningsbassäng (0,8 m), babypool 
med rutschbana, dusch och bastu, 
volleybollnät, bollar och leksaker, 
lekplats. Kiosk.
När? tom 16/8. Vardagar kl 10-19, 
Helger kl 10-17.
Var? Hällestadsv 16, 046-582 32
www.lund.se

GENARPSBADET
25-m.bassäng, undervisningsbas-
säng, barnbassäng, lekplats, beach-
volleyplan, badleksaker och kiosk. 

När? tom 16/8. Vardagar kl. 10–19, 
helger kl. 10–17.
Var? August Wallins väg 18, Genarp
Tel: 040 - 48 23 78, www.lund.se

DALBYBADET
Friluftsbad med 50-m.bassäng, 
barnbassäng och plaskpool. Kiosk.

När? tom 16/8. Vardagar kl. 10–19, 
Helger kl. 10–17.
Var? Lögarevägen, Dalby
Tel. 046-35 66 44, www.lund.se

BARA BADSJÖ
Bassäng samt barnbassäng, 
omklädningsrum, dusch, toaletter, 
kiosk och stora gräsytor. Bassängen 
är rundformad och har sluttande 
golv. Även barnbassäng. Omkläd-
ningsrum, dusch och toaletter finns. 
Kontantfritt. 

När? tom 12/8. Vardagar kl 10-19, 
Helg kl 10-17. 13-23/8 Helger 10-17.
Var? Henriette Coyets gata, Bara
www.svedala.se/friluftsbad

BRÅHÖGSBADET - 
STAFFANSTORP
50 m-bassäng, 3 m hopptorn, 
plaskbassäng, grönytor, kiosk. 

När? Utebad 10/6-23/8, Vardagar kl. 
9-19, Helger kl. 10-18.
Var? Storgatan 8, Staffanstorp
www.staffanstorp.se

SKURUPS FRILUFTSBAD
Tre bassänger, bastu, stort grönom-
råde, lekplats, kiosk, beachvolley-
bollplan och minigolfbana. 

När? tom 30/8, Vard kl. 13-19, Helg 
kl. 10-17.
Var? Vaktgatan 10. www.skurup.se

ANDERSLÖVS FRILUFTSBAD
25-m.bassäng o barnpool sluttande 
botten. Duschar, omklädningsrum, 
boulebana, beachvolleybollplan, 
sandlåda, grill och grönområde. 
Tillgänglighetsanpassade omkläd-
ningsrum och ramp i bassängen.

När? tom 16/8. Mån-tors kl 10-19, 
Fre-Sön kl 10-18. Tel 0410-73 45 10.
Var? Idrottsvägen 6, Anderslöv
www.trelleborg.se
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Sigrid och draken
13-18/7 på flera olika platser

Insektsorkestern med Teater Sagohuset
7-11/7 på flera olika platser

Experimentexpressen
1-3/8 på flera olika platser

Skapa scenrum och figurer i papper 
och kartong
7/7, 4/8 på Skissernas Museum

Styra och ställa med Obanteatern
4-8/8 på flera olika platser

Turali med Trollmors sagor
27-31/7 på flera olika platser

Rymdrytmik med Karin och Pax
15/8 Lilla Vita, Stadsparken

Barnvisor allsång med Linda Lundqvist
21/7 på Kulturen

Anchors Away med SOJ
19/7 Sommarlunds dansbana

Se hela programmet på sommarlund.se

SOMMARLUND
27 juni  16 augusti

HELA LUND. HELA SOMMAREN.
Hundratals kulturupplevelser för alla åldrar i hela Lund hela sommaren. Vandringar, guidade turer 
och mindre föreställningar som vi genomför ute i friska luften är stommen i årets program. För att 
försäkra oss om att vi håller gränsen om 50 personer på varje evenemang kommer vi att använda 
oss av föranmälan till det mesta. Länken till föranmälan dyker upp i respektive evenemang i kalen-
dern nedan, två veckor innan programpunkten äger rum. Fri entré till nästan allt!

Ett litet urval ur programmet:



SOMMARLUND
27 juni  16 augusti

Massor av aktiviteter i kommunen 
under hela sommaren.

Fullständigt program hittar du på 
sommarlund.se
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BLÅ RÖD GUL - 
KREATIV PLATS FÖR BARN

BLÅ RÖD GUL är ett kreativt utrymme 
där barn kan skapa och hitta kärleken 
till konsten. Här kan du delta i konst-
kurser där barn kan använda, utveckla 
och fördjupa sin egen kreativitet. Det 
perfekta sättet att introducera barn till 
konstvärlden och inspirera deras kre-
ativitet, precis som riktiga konstnärer! 
Välkomna både barn och föräldrar!

SOMMARLOVSAKTIVITETER: 
29/6 - 3/7 och 6/7-10/7 
med tema Världen av färg.

ÖPPEN VERKSTAD:
Vi bjuder in till en kreativ workshop 
för barn och ungdomar att inspireras 
och uppmuntras till sin egen skapelse. 
(barn under 6 år endast i sällskap av 
en vuxen). Anmäl på hemsidan!
Söndagar kl 12-15
Juni: 7/6, 14/6 
Augusti: 16/8, 23/8, 30/8 
September: 6/12, 20/12, 27/9 

KURSER:
Upptäck, upplev och skapa! Här testar 
vi konstnärliga metoder och utforskar 
material, färger och former som kopp-
lar till koncept eller konstnär.
Vi delar in barnen i sex olika grupper 
baserat på ålder. Under året blir det 
olika kurser med olika ämnen, varje 
kurs varar i fem veckor och består av 
en kreativ timme/v.

Alla anmälningar görs på hemsidan!
Var? Sandbackegatan 7, Malmö
Tel: 0723333780, www.blårödgul.se

COOL MINDS
Cool Minds är ett science center för 
nyfikna barn och ungdomar.  Här kan 
man delta i vetenskapskurser, fira sin 
födelsedag mm. Välkommen på drop 
in varje dag. Dreja, skapa egna ljus, 
bygg med byggsatser, spela virtual 
reality, titta i mikroskop med mera! Lär 
dig programmera, bygga gadgets och 
dreja! Hos oss har vi mängder med 
olika kurser under skollov och kvällar. 
Läs mer på hemsidan!
Från och med 2020-06-12 till och 
med 2020-08-14 har vi öppet 10-19 
varje dag! Drop-in.
Skollovskurser som sträcker sig över 
flera dagar.

Var? Norra Parkgatan 2, Folkets Park, 
Malmö Tel: 0703095766
www.coolminds.se

KERAMIKMÅLNING
Made by Me - Keramikmålning och 
Café. Välj ett keramiskt föremål att 
måla. Färger, glasering, bränning och 
material ingår i priset. När du har må-
lat klart tar vi hand om alstret och den 
är färdig att hämtas en vecka senare. 
En aktivitet som passar alla åldrar. 
Pris från 139:-. Tel 0735-183685.

När? JUST NU endast förbokning
Var? Regementsgatan 66, Malmö

Det blir tyvärr varken  
SuperDuperSommar med 
Barnens Scen i Folkets Park 
i sommar  eller Sommar
scen runt om i stan - vi får 
leva på minnena från förra 
året. Men Barnens Scen 
planerar för en suverän 
comeback början på sep
tember. 

Håll utkik i våra kanaler!
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 MODERNA
 MUSEET   
 MALMÖ
 SOM 
 HILMA
 AF
 KLINTS
 TEMPEL
  FÖRLÄNGD     
 TILL DEN  
 21.2 2021 
FRI ENTRÉ FÖR ALLA UNDER 19 ÅR!  
TÄNK PÅ ATT ALLA MÅSTE FÖRBOKA  
BILJETT – ÄVEN BARN.  
BOKA VIA VÅR WEBB!

MODERNA MUSEET MALMÖ
WWW.MODERNAMUSEET.SEH
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MODERNA MUSEET
Ett av Europas ledande museer för 
modern och samtida konst, med en 
samling från 1900-talet och framåt. 
Moderna Museet Malmö visar samti-
dens mest betydande konstnärer och 
moderna klassiker varvat med urval ur 
Moderna Museets samling. Kopplat 
till utställningarna ges ett spännande 
pedagogiskt program för stora som 
små, samt en rik programverksamhet. 
För barn arangeras Familjeverstad, 
Familjevisning, Lovaktiviteter, Baby- 
måleri och Babyvisning - se hemsidan 
för program.

Öppet tis-fre kl 11-18, lör-sön 11-17. 
Stängt måndagar. Se hemsidan för 
tillfälliga öppettider denna sommar. 
Ola Billgrens plats 2–4, Malmö 
www.modernamuseet.se/malmo

MALMÖ KONSTHALL
SKAPANDE VERKSTAD PÅ
KONSTHALLSTORGET
Skapande verkstäder utomhus på 
Konsthallstorget. Vid dåligt väder är 
vi inomhus. Under ledning av våra 
konstpedagoger får ni skapa egen 

konst med inspiration av sommarens 
utställning Från dag till dag. Jobba 
med olika material och vi erbjuder 
handledning i olika tekniker – kom 
gärna med egna idéer så hjälper vi 
till! För alla åldrar! Begränsat antal 
platser. Väntetid kan uppstå. Inga 
föranmälningar. Varmt välkommen om 
du är frisk!

När? varje ons 10/6-12/8 kl 13–16.30
Var? Konsthallstorget vid Malmö 
Konsthall, S:t Johannesgatan 7

SKAPANDE VERKSTAD PÅ 
VARDA, I VÄNSKAPSPARKEN 
Arabisktalande pedagog på plats. 

När? tis 16/6 kl 13–15, mån–ons 
13/7–15/7  kl 13–15.
Var? Varda, Vänskapsparken, Ramels 
väg 41

SKAPANDE VERKSTAD PÅ 
STADSOMRÅDESBIBLIOTEKEN
Tors 6/8 kl 13–15, Oxiebiblioteket
Tors 6/8 kl 13–15, Stadsarkivet
Tis 11/8 kl 13–15, Husiebiblioteket
Ons 12/8 kl 13–15, Bellevuegårds-
biblioteket
Fre 21/8 kl. 13–15, Garaget

www.konsthall.malmo.se

MALMÖ KONSTMUSEUM
På Slottsholmen finns en av Sveriges 
största konstsamlingar på runt 40 000 
verk från 1500-talet fram till idag.  
Konstsamlingen består främst av 
konst, konsthantverk och konstindu- 
striföremål från Norden från 1500-talet 
fram till idag. Men även internatio-
nell konst. Ibland lovaktiviteter och 
workshops för barn - se hemsidan. 
Vuxna: 40 kr. Barn 0-19 år: gratis.
Entréavgiften gäller för både Malmö 
Konstmuseum och Malmö Museer.

När? Alla dagar kl. 10-17. 
Var? Malmö Konstmuseum, Malmö-
husvägen 6, Malmö. Tel: 040-34 10 00

SKAPA DIN EGEN SHAPESHIFTER
I sommar kan du träffa oss under 
Bästa Sommaren i Rosengård för att 
skapa din egen shapeshifter. 

När? 7/7, 8/7, 16/7, 17/7 kl 13-15
Var? Vänskapsparken, Herrgården, 
Rosengård, Malmö

MALMÖ MUSEER
Öppet alla dagar kl. 10–17. 
Malmöhusvägen. Tel. 040-34 44 00.
www.malmo.se/museer

Välkommen till Malmöhus Slott, Tekni-
kens & Sjöfartens Hus, Kommendant-
huset m.m. Entréavgift museiområdet 
på Malmöhusvägen (gemensam bil-
jett) med Slottsholmen och Teknikens 
och Sjöfartens hus. 

Barnvänliga 
Kulturen i Lund

• Historiska hus och interiörer 

• Elsa Beskows sagovärld 

   – en lekutställning

• Historiska uppdrag 14–24 juli

• Familjeverkstäder 28–31 juli

• Stafflimålning för barn 4–7 augusti

• Styltor, trädsvärd, dragkampsrep

• Lekplats

• Gratis inträde 0–18 år!

www.kulturen.com



Olika kreativa aktiviteter för barn 
på helger och skollov. Akvariet. 
Båtlekrummet. Vattenvetarklubben. 
Idéplaneten. Ubåt och mycket annat. 
Entré: Barn/ungdom t.o.m. 19 år fri 
entré, vuxen 40 kr.

TEATER: SANKT GÖRAN OCH 
DRAKEN, för barn ca 8-11 år.
Biljetter finns att hämta i entrén på 
Slottsholmen från och med den 7/8. 

När? 11-12/8 kl 11 och 13 
Var? Slottssalen, Slottsholmen, 
Malmö Museer

STATARMUSEET I TORUP
Restaurerade miljöer. Här kan ni se 
hur människor bodde och arbetade 
förr. Här finns en lekmiljö utomhus 
med utespel, sanddäck, balansstig, 
styltor mm. Höns, tuppar, gris & 
kaniner. Inomhus i Tidevarvet finns en 
lekhörna och i Orangeriet har vi fyllt 
träskåpet med spel, pussel och något 
läsbart. Mysigt gammaldags café.
OBS! i sommar är det inte som vanligt 
hos oss men välkommen ändå!

När? Se hemsidan för öppettider o info
Var? Torupsvägen 606-59, Bara (nära 
Torups slott) www.statarmuseet.com

KULTUREN I LUND
Kulturen, Tegnérsplatsen, Lund
Tel. 046-35 04 01
www.kulturen.com

Kulturen är två kvarter i centrala Lund 
fyllda av kulturhistoriska hus och 
trädgårdsmiljöer som du kan besöka. 
Stig in i husen och upplev livet i 
staden och på landet, från medeltiden 
och fram till 1930-talet. Välj bland ett 
tjugotal utställningar. Barnaktiviteter.

LEKUTSTÄLLNING
Elsa Beskows sagovärld - böckerna 
utspelar sig i en svensk småstad på 
1840-talet. Barnen kan gå in och hälsa 
på hos Tant Gredelin där man kan klä 
ut sig, hos Tant Brun där man kan laga 
mat och i Tant Gröns trädgård där man 
kan plantera grönsaker. Man kan även 
vara elev i Farbror Blås skola. Mellan 
interiörerna finns både dörröppningar 
och små kryphål, så man kan ta sig in 
och ut på flera olika sätt. 
Exteriörerna i lekutställningen blir mer 
magiska, med inspiration från Sol-
ägget, Tomtebobarnen, Blomsterfes-
ten i täppan och Lasse-liten i Träd-
gården. Barnen kan leka, klättra, åka 
rutschkana och gå på upptäcktsfärd!

FAMILJEVERKSTAD-TEMA ELSA 
BESKOWS SAGOVÄRLD
Välkommen på drop in-pyssel!
Vi klipper siluetter, inspirerade av Elsa 
Beskows böcker. Ingen förbokning, 

drop-in. Lämpligt för barn från 5 år. 
I Verkstan.

När? 7-10/7 kl 10.30-11.30

HISTORISKA UPPDRAG FÖR 
BARN
Lös uppdrag med hjälp av historiska 
karaktärer som du möter på vägen! 
Det är en fin dag på 1700-talet och 
prästfrun ska fika ute i bersån. Om pi-
gorna ska hinna baka och ordna med 
te måste de få hjälp att införskaffa 
ingredienser. Barnen får i uppdrag att 
hitta ingredienserna innan gästerna 
kommer. Till hjälp får alla en karta 
att följa. Längs vägen möter barnen 
historiska karaktärer. För barn från 6 
år, i vuxnas sällskap. Ingen förbok-
ning, ingår i entréavgiften. Samling i 
Trädgårdsrummet.
Barnen kan göra uppdragen i snabb 
eller långsam takt, men måste vara 
klara senast kl 16.00 (oavsett om de 
börjar kl 13.00 eller 14.30).

När? 14-17/7, 21-24/7, kl 13-16 och 
14.30-16

ALLSÅNGSFEST BARNVISOR 
med Linda Lundqvist. Boka biljett!

När? 21/7 kl 15.15

FAMILJEVERKSTAD
TEMA BLOMSTERKRANSAR
Välkommen på drop in-pyssel!
Vi gör blomsterkransar av papper och 
kartong. Ingen förbokning. Lämpligt 
för barn från 5 år. 
I Verkstan.

När? 28-31/7 kl 10.30-11.30

STAFFLIMÅLERI I PARKEN
Lär dig grunderna i akvarellmålning! 
Pedagog Olle Ekström lär ut grunder-
na i akvarellmålning och barnen får 
måla vid stafflin i museiparken. Mate-
rial ingår, målarskjortor finns att låna.
Lämpligt för barn 5-12 år. 
Drop-in, ingår i entréavgiften.

När? 4-7/8 kl 10.30-12

FAMILJEVERKSTAD
TEMA TYGTRYCK
Välkommen på drop in-pyssel!
Med en dag kvar tills utställningen 
Carl Johan De Geer – Den stora 
missuppfattningen stänger, tar vi 
inspiration från Carl Johan De Geers 
tyger och skapar våra egna textiltryck. 
Lämpligt för barn från 5 år. Ingen 
förbokning, ingår i entréavgiften. 
I Verkstan, intill lekutställningen.

När? 29/8 kl 13.30-15.30

LEKUTSTÄLLNING PÅ 
LIVETS MUSÉUM, LUND
I utställningen Lek och aktivitet får 
man dra, röra eller lyfta på det mesta.

Kanske kan dessa sjukdomar botas 
inne på lekutställningens mottagning, 
där man inte bara kan röntga sina 
patienter utan även titta på röntgen-
bilderna i ett ljusskåp. Här kan man 
även sätta på sig doktorsrocken och 
undersöka sina kamrater med steto-
skop. På spädbarnsvågen kan de allra 
minsta, det vill säga dockorna, vägas 
och tas om hand. Fri entré.

När? se hemsidan för öppettider
Var? Lasarettsgatan 5B, Lund
www.kulturen.com/vara-besoksmal

KULTURENS ÖSTARP
På Kulturens Östarp kan du uppleva 
en lantbruksmiljö från 1800-talets 
mitt, med byggnader, djur och 
trädgård i ett gammalt kulturlandskap. 
Från maj till augusti är fyrlängade 
korsvirkesgården Gamlegård öppen 
och bemannad med en värd, och vi 
arrangerar flera olika temadagar. På 
egen hand kan du besöka området 
året runt. Fri entré. Ca 30 min bilresa 
från Malmö.

SLÅTTERDAGEN, höskörd på gam-
malt sätt med lie, kratta och hässjor 
- kom och titta/prova. 

När? sön 26/7 kl 11-16.

VISNING: BARNEN PÅ GAMLEGÅRD, 
om barnen som växte upp på Gamle-
gård på 1800-talet. 

När?  lör 8/8 kl 12.30-13

Kulturens Östarp har öppet t.o.m . 
16/8, tors-sön kl 11-16 med visning 
kl 14.
Var? Mellan Veberöd och Blentarp

ESLÖVS LEKSAKSMUSEUM
Roar såväl gammal som ung. Vuxna 
kan gå på upptäcktsfärd och hitta de 
leksaker man själva minns från sin 
barndom.
Vuxna 60 SEK, Barn & ungdom (5-15 
år) 30 SEK, Barn 0-4 år fritt.

När? Varierande öppettider 
Var? Kvarngatan 25, Eslöv
Tel. 0413-149 90 eller 0738-29 48 40
www.eslovsleksaksmuseum.se

TOY WORLD HELSINGBORG
Blandning av miniland och monter-
utställningar. 500 kvm med tusentals 
leksaker från 1960-talet till idag, 
tåg- och bilbanor, musik, ljud, ljus och 
rörliga effekter. 85 kr. för vuxen. 65 kr. 
för barn (2-12 år). 

När? Ons-Sön kl.12-17. 
Var? Hävertgatan 21, Helsingborg. 
Tel 042-453 97 00
www.toyworldsweden.com
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LEK & KUL INNE

KUL I MALMÖ
Kul i Malmö är en sajt med gratisakti-
viteter för barn och unga! Aktiviteterna 
arrangeras av Malmös föreningsliv
och av Malmö stad. Det finns massa
kul att göra året runt och malmöbor
prioriteras som deltagare. Massor
med lovaktiviteter!

När? Se hemsidan för mer info
Var? Olika platser i Malmö
www.kulimalmo.se

LEOS LEKLAND 

STADIONGATAN & 
STORA BERNSTORP

NYHET! boka upp er lektid i förväg 
för att därmed undvika att för många 
gäster kommer samtidigt. Det går 
även bra att komma som drop-in om 
inte alla pass är fulla.

Leos Lekland är Nordens största och 
mest besökta leklandskedja. På Leos 
Lekland hittar du alltid nya äventyr. 
Kör ett pass med tusentals kvadrat-
meter lek, bus och äventyr – kör järnet 
i tigerrutschen, klättra uppför vulka-
nen och testa våra andra attraktioner! 
Vi har dessutom en minivärld för de 
allra minsta gästerna.

På Leos Lekland finns det en stor 
restaurang med plats för upp till 
hundratals gäster, fräsch meny och 
kalasrum som är något alldeles extra. 
Hos oss är det alltid gratis för vuxna 
och vi har öppet årets alla dagar!

PEP-DAGEN - 99:- PÅ TISDAGAR*
För dig som är medlem i Leo’s Family
Upp och hoppa! Alla tisdagar har vi 
sänkt pris*. Vi gör det för att vi brinner 
för att barn ska röra på sig mer. Och 
det gör också organisationen Genera-
tion Pep, som vi samarbetar med.
* Erbjudandet gäller alla tisdagar utom 
när det är lov eller helgdag för med-
lemmar i Leo’s Family och kan inte 
kombineras med andra erbjudanden. 
Lokala avvikelser kan förekomma.
Läs mer på vår hemsida!

Vuxna och barn under 1 år gratis
Barn 1 år 89 kr (Årskort: 1590 kr)
Barn 2-17 år 159/179 kr (5-kort: 760 kr, 
10-kort: 1430 kr) Årskort: 2490 kr.
Entrén gäller hela dagen. 
När? Vardagar 10-19, helger/lov 9-19  
www.leoslekland.se/

BOUNCE MALMÖ
2 800 kvadratmeter stor adrenalin- 
arena med flera olika aktiviteter. Här 
finns bl.a. trampoliner, en ninja warrior 
bana, big bag, slam dunk, och ett 
freerun område. Vi rekommenderar att 
boka innan. Under 110 cm 120:- . Över 
110 cm 150:-.

När? Se hemsidan för öppettider
Var? Toftanäs, Malmö
www.bounceinc.se 

BUSFABRIKEN LEKLAND
Hoppa, leka, busa, stoja, springa, 
pyssla, mysa och knasa sig så mycket 
du vill. Priser: Vuxna gratis. 1 år 85:-.
2-17 år vard. 139:-/helger o lov 159:-.  

När? lör-sön kl 10-18
Var?  Jägersrovägen 202, Malmö
www.busfabriken.se

JUMP TRAMPOLINPARK
Trampolinpark på nästan 3000 kvm 
- för nybörjare som proffs, liten som 
stor. Boka gärna i förväg. 
0-6 år 75:-. Från 7 år 149:-. Vardagar 
gäller priset 3 tim, helger 1 tim.

När? Tillfälligt stängt men planerar att 
öppna snart.
Var? Jägersrovägen 177, Malmö
www.jump.se

KLÄTTRA – CLIP ’N CLIMB!
Clip‘n Climb erbjuder en ny form av 
inomhusklättring som sätter ditt mod 
och din smidighet på prov. Kom och 
upplev färgglada klätterväggar och 
hisnande utmaningar. Vi arrangerar 
barnkalas, events, kickoff, möhippor 
mm. Minimiålder för att klättra är 
fyra år. 150 kr för 60 min. Boka alltid 
i förväg.

När? Fre 17-19, helger 11-17. Övriga 
dagar kan bokas för grupper/event.
Var? Marknadsvägen 8, Lödeköpinge
Tel. 046-260 10 60
www.clipnclimb-löddeköpinge.se 

RUNDOSUND
Hälsoaktiviteter för blivande och 
nyblivna föräldrar med barn.
På Hälsocentret finns en härlig varm-
vattenbassäng och en träningshall. 
Här erbjuds profylaxkurser, vatten-
gymnastik för gravida, baby – och 
minisim, olika former av träning för 
nyblivna föräldrar, barnvagnsgympa, 
första hjälpen kurs och mycket mer.

När? För kurser och tider se hemsida
Var? Jan Waldenströms gata 7, Malmö
Tel. 040-91 05 02
www.rundosund.com

LEKLANDSFABRIKEN, 
LÖDDEKÖPINGE
Stor lekställning med 7 st rutschkanor 
som har 11 nedfarter totalt. Sveriges 
högsta inomhusrutschkana som 
startar på 13 meter. Många av aktivi-
teterna som är i vår stora lekställning 
hittar ni inte på andra lekland. Säker-
heten är väldigt viktig! Boka gärna ert 
barnkalas hos oss - våra kalasrum är 
helt nymålade med fantastisk dekor.
Priser: 0-1 år Fri entré,
1-2 år 85 kr, 2 år och över 130 kr
Entrén gäller för hela dagen och för-
äldrar har alltid fri entré. Kontantfritt.

När? Mån-tors 11-17, fre 11-18, helg 
10-17. 
Var? Center Syd, Löddeköpinge

MORMORS SKATTKAMMARÖ
Här finns klätterställningar, bollhav, 
trampoliner, tunnlar, bollkanoner, 
rutschkanor och mycket mer. I vårt 
lagom stora lekland kan barnen leka 
i timmar sedan kan hela sällskapet 
njuta av en av Mormors goda bakverk 
eller utsökta maträtter. Olika kalas-
paket. Entré: Barn 1 år: 100 kr, Barn 
2-15 år: 120 kr, Vuxen & barn under 1 
år: Gratis.

När? fre-sön 10-18
Var? Fältspatsvägen 1a, Lund
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EXTREMEZONE
Vi tar emot max 50 deltagare varje timme 
och uppmanar er med symtom att stanna 
hemma. Ni kan även boka hela Extreme-
zone för er själva under sommarlovet efter 
18.00 varje dag!
Extremezone är ett ca 4000 kvm actioncen-
ter med parkour, klättring, foampit, extrem-
trampoliner, ninjabanor och VR Arena på 
Entré i Malmö. Extremezone är byggt för att 
attrahera barn, ungdomar och vuxna! 
Trampolinstrumpor ska användas (kan 
köpas på plats om du inte har egna).
Du skall vara minst 7 år för att använda vår 
utrustning utan vuxen.
Ha ditt Ninja eller Mega party hos oss!
VR Mixed Arena åldersgräns 12 år.

SUMMER CAMP – 2020
Sommarens roligaste dagar!
6-9 år resp 10-14 år.
Under 4 fantastiska dagar får barnen testa 
på och utveckla grunderna inom parkour, 
trampoliner, klättring och andra häftiga 
aktiviteter med våra coola sommarledare! 
Vårt fokus är att lära känna varandra och 
ha riktigt kul tillsammans!

Entré: Vard. 3 tim: förbokning 145 kr,  drop-
in 160 kr. Helger/Lov: 1 tim: 145/160 kr.
Boka online för lägre pris!

När? Sommarlovsöppet kl 10-18 varje dag
Var? Köpcentrat Entré, Malmö
www.extremezone.se
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MUSEER & UTSTÄLLNINGAR

DJUR

TEATER & MUSIK

SAGOR PÅ BIBLIOTEKEN

MUSIK

VIKINGAR & RIDDARE

KOM & SE!

SPORT & RÖRELSE

SPORTIGT NÖJE

BESÖK KÖPENHAMN 

CIRKUS & TROLLERI

KREATIVT! SKATEBOARD

HÖSTMARKNADER & MÄSSOR

FÖR FÖRÄLDRAR

PÅ STRANDEN UTFLYKTER I SKÅNE

FESTIVALER & MARKNADER

KOM & HEJA NÖJEN

FILM

PÅ BÖLJORNA BLÅ
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HÄSTKUL
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PÅ STRANDEN

LEKPLATSER
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BILAR & MOTORER

VIKINGAR & RIDDARE

BARNENS VECKA PÅ 
FOTEVIKENS MUSEUM
Gör en tidsresa och möt hantverka-
re, krigare, handelsfolk kloka män, 
duktiga kvinnofolk och sagoberättan-
de skalder. Aktiviteter för alla åldrar, 
allt från spännande vikingasagor till 
historiska lekar och olika hantverk 
som du kan se och lära dig av. Prova 
på lekar och träningsaktiviteter för att 
bli en bra viking tex bågskytte. Besök 
smeden som kanske smider pilspet-
sar, träsnidaren, pärlmakaren, skinn- 
och textilhantverkare, se silversmeden 
Olof Gjutare slå mynt i sin verkstad, 
lyssna på munkens visdom och möta 
skalden med sin slipade tunga.
Entré vuxen 110:-, barn 6-15 år 40:-, 
familj 250:-

När? 13-19/7 kl 10–17, aktiviteter 
11-15
Var? Foteviken Vikingamuseum
www.fotevikensmuseum.se

FAMILJEVECKA PÅ 
FOTEVIKENS MUSEUM
Denna vecka kommer det att vimla av 
aktiviteter hela dagen, för hela famil-
jen. Möt stadens befolkning, se hur de 
levde, roade sig och verkade på sina 
gårdar en helt vanlig dag då Harald 
Blåtands släkt härskade. Dagligen 
har vi Family Games Open så samla 
familjen och tävla i de historiska 
vikingalekarna. Det blir spännande 
vikingasagor i Tinghöll och olika 
hantverk som man kan se och lära sig 
av. Entré vuxen 110:-, barn 6-15 år 
40:-, familj 250:-

När? 3-9/8 kl 10–17, aktiviteter 
10.30-16
Var? Foteviken Vikingamuseum
www.fotevikensmuseum.se

TORNERSPEL GLIMMINGEHUS
Riddarna från Silfverfalken kommer 
att med ystra hästar och blanka vapen 
bjuda upp till tornering på Glimminge- 
hus! Vem håller du på? Gycklare och 
musiker underhåller också under 
kvällen. Försäljning av mat och kaffe!
Inget förköp, inga bokningsbara plat-
ser. Pris: Vuxna 150 kr, barn 3-16 år 
50 kr. Det går bra att betala med kort 
och swish. Biljetten berättigar också 
till besök i borgen som är öppen till kl. 
19 denna kväll.

När? 4/8 kl 19 - ca 20.30
Var? Glimmingehus, Hammenhög
www.raa.se/glimmingehus

VIKINGATIDA SKÖRDEFEST PÅ 
FOTEVIKENS MUSEUM
Aktiviteter för alla åldrar. Försäljning 
av hantverksprodukter, årets skörd, 
mat, vikingatida lekar, fackeltåg och 
ett höstbål på lördagen som avslut-
ning på årets säsong.
Barn & familjeaktiviteter, hantverk och 
försäljning, bågskytte för alla och 
lekar för barnen (även vuxna barn).
15.30 Samling framför runstenen och 
utdelning av facklor.
16.00 Avmarsch med fackeltåg för att 
tända bål 

När? 5-6/9 kl 10–17
Var? Foteviken Vikingamuseum
www.fotevikensmuseum.se

VIKINGATIDER
Livet på den skånska landsbygden för 
1000 år sen. Bli viking för en dag! Tes-
ta på olika hantverk, hjälp gårdsfolket 
med de dagliga sysslorna eller slå dig 
ner i långhuset och lär dig mer om 
vardagslivet på vikingatiden. Bland 
våra aktiviteter erbjuder vi sagor och 
myter, pilbåge, smide, brödbak och 
mycket mer.  Entré: 60 kr vuxna, 30 kr 
barn (upp till 13 år), 0-3 år gratis.

När? tors-sön 2/7-30/8 kl 11-16
Var? VikingaTider, Löddeköpinge
Tel. 046 – 70 62 10
www.vikingatider.se 

MEDELTIDSBORGEN
GLIMMINGEHUS
Att gå in på området är gratis men 
för att komma in i borgen måste man 
betala entré som är 70 kr för vuxna 
och gratis för barn upp till 18 år. 

Då får man följa med på en guidad 
visning med max 20 personer. Dessa 
startar kl 11 och varje heltimme till kl 
17. Betala entré i god tid innan. Social 
distans kommer att betonas under 
visningen. Man följer guiden in i och 
ut ur borgen, dvs man får inte stanna 
kvar sedan. Efter varje grupp torkas 
alla räcken, ledstänger etc av inför 
nästa grupp. 
Butiken håller öppet 10-16, max 10 
personer samtidigt. I butiken kan man 
köpa en kopp kaffe, glass etc.
Café Borggården är tyvärr stängt.

Var? Glimmingehus, Hammenhög
www.raa.se/glimmingehus

TRELLEBORGEN
Välkomna till vikingarnas borg. Vikinga- 
museum, utställning, café och butik.
I år är tyvärr Slaget om Trelleborgen 
inställt. Entré 40 kr. Sommarentré 60 
kr, då ingår entré till vikingagården. Fri 
entré för alla under 20 år. Barn går i 
vuxet sällskap.

När? tom augusti öppet kl 10-17 alla 
dagar. September tors-mån kl 12-16
Var? Trelleborgen, Trelleborg
www.trelleborg.se/trelleborgen

Glimmingehus - en riktig riddarborg!

FACEBOOK.COM/GLIMMINGEHUS    
TFN 072-7025990    
RAA.SE/GLIMMINGEHUS

Visningar varje hel timme, start
från kl 11till kl 17. 
Kl 14 engelsk visning. 
Max 20 pers./grupp, inga förköp
Bara de som går på visning får 
gå in i borgen. 
Gratis inträde till området

Ovanstående gäller 1 juli - 16 augusti med anledning av 
Coronapandimin. Läs mer på raa.se/glimmingehus
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BAD

LEK & KUL INNE

JULMARKNADER VINTERKUL

SPORTLOV

DANS

I NATUREN

MUSEER & UTSTÄLLNINGAR

DJUR

TEATER, DANS & MUSIK

PÅ BIBLIOTEKEN SAGOR, FILM & SÅNT

MUSIK

KREATIVT

KOM & SE!

SPORT & RÖRELSE

SPORTIGT NÖJE

BESÖK KÖPENHAMN 

CIRKUS & TROLLERI

SKATEBOARD

HÖSTMARKNAD & MÄSSOR 

FÖR FÖRÄLDRAR

PÅ STRANDEN UTFLYKTER I SKÅNE

FESTIVALER & MARKNADER

KOM & HEJA NÖJEN

FILM

PÅ BÖLJORNA BLÅ

GOLF

HÄSTKUL

MARKNADER, 
MÄSSOR & LOPPIS

VÅRSTÄDA OCH SÄLJ PÅ LOPPIS!

LOPPIS

PÅ STRANDEN

BABY

LEKPLATSER

PÅSKLOV

BILAR & MOTORER

Det finns alltid 
något att fira!
17/7  Emojins dag
19/7  Skånska flaggans dag
23/7  Varmkorvens dag
25/7  Trä nålen-dagen 
27/7  Gå på styltor-dagen
31/7  Dagen för ovanliga 
          instrument  
1/8    Alla flickvänners dag

2/8  Världsvänskapsdagen
3/8  Vattenmelonens dag
4/8  Alla systrars dag
8/8  Lyckans dag
9/8  Rulltårtans dag
12/8 Int. ungdomsdagen
13/8 Vänsterhäntas dag
16/8 Berätta ett skämt-dagen
23/8 Köttbullens dag
26/8 Alla hundars dag
27/8 Polisens dag
1/9 Fluortantens dag

RUNDAN SIGHTSEEING
Följ med oss på en båttur genom 
kanaler och under broar och se 
Malmö från ett annat perspektiv. 
Med personlig guide ges du en livfull 
guidning om historia, personligheter, 
byggnader och anekdoter. På bryggan 
vid båthuset har vi uteservering under 
hela sommaren. Café med nybakade 
kakor, pannkakor med grädde och 
sylt och mycket mera. Du kan själv 
komponera en fikakorg av det vi har 
att erbjuda. Korgen får du gärna ta 
med på turen.
Tid 50 min - guidas live på svenska 
& engelska. Biljetter: Vuxen 165 SEK, 
barn 6-15 år halva priset, barn 0-5 
år gratis

När? Dagligen, ca 1 tur/tim under 
högsäsong.
Var? Norra Vallgatan, mitt emot Cen-
tralstationen i Malmö
Tel. 040-611 74 88
www.stromma.se/malmo/batsightse-
eing/rundan/

GOBOAT I MALMÖS KANALER
Hyr en båt och ta med familj och 
vänner på en mysig dag i Malmös 
kanaler. Föraren av båten ska vara 
minst 18 år fyllda. Våra GoBoats har 
plats för upp till 8 gäster.
1 tim 499:-, 2 tim 899:-, 3 tim 1199:-

När? boka på www.goboat.se
Var? Vid Rundan Sightseeing, Norra 
Vallgatan 60, 040 611 74 88
www.goboat.se

UPPTÄCK MALMÖ VIA ELBÅT - 
BOOK A BOAT
Ett kul äventyr med miljövänliga 
elbåtar som man kör själv i Malmös 
kanaler - kanske gör ni ert eget pirat- 
äventyr? Ta med picknick, några goa 
vänner och ge er ut - Skepp o'hoj! 
Kul förslag om "Piratäventyr" finns på 
hemsidan bookaboat.se/pirataventyr. 
Upptill 12 personer om det är barn 
med. Självbetjäning – boka och åk 
som det passar er.
Pris från 590:-/h och båt.

Var? Norra Vallgatan 93, Malmö
040 – 643 48 81
www.bookaboat.se

KANOTSKOLA, 
MALMÖ KANOTKLUBB
Malmö Kanotklubbs kanotskola är en 
välbesökt aktivitet under Kul i Malmö. 
Hos oss får du lära dig att paddla 
kajak under en veckas grundkurs i fin 

miljö med utbildade ledare.
Kanotskolan vänder sig framförallt till 
ungdomar som är i åldern 9-13 år.

Var? Malmö Kanotklubb, Malmöhus-
väg. Tel. 040-97 20 47
www.kulimalmo.se 
www.malmokanot.se

HYR KANOT,
MALMÖ KANOTKLUBB
Vi hyr ut stabila canadensare. En tur 
runt kanalerna tar dig genom eller 
förbi 4 parker, under 20 broar och 
runt Malmö gamla stadskärna. Paddel 
och flytväst ingår, specialsits för rö-
relsehindrade finns att låna. Hyra per 
timme: 150:-/kanot. Veckoslut, Fre. 
kväll – Sön. kväll: 800:-/kanot
Bokning och information: hemsidan 
eller tel 040 97 20 47.

Var? Malmö Kanotklubb, Malmöhus-
väg, Tel. 040-97 20 47
www.malmokanot.se

FLOTTEN I MALMÖS KANALER
Vi kör i sommar men med färre pas-
sagerare. Ta med matkorg och njut av 
en musikalisk färd på kanalerna. Alltid 
med levande musik. Ni kan själva ta 
mat och dryck, eller så kan vi ordna. 
Turen tar cirka 1 tim o 45 minuter. 
Vuxen 200 kr, barn under 12 år 100 kr, 
Långtur fre-lör 260:- (gäller även barn)

När? Ons–lör kl. 18 & 20. Kl 20 på 
fre-lör under juni-augusti har vi 
extra lång tur med dans på bryggan 
i parken. Vi seglar från mitten av maj 
till mitten av september. 
Var? Södertull, Malmö
Tel. 070-662 28 18
www.flottenmalmo.se

TRAMPBÅTARNA I MALMÖ
Trampa båt på kanalen genom Mal-
mös vackra parker. Ta med egen pick-
nick. Pris per båt (max 4 personer):
30 min: 120 kr, 60 min: 180 kr, 90 min: 
240 kr, 120 min: 300 kr.

När? Alla dagar vädret tillåter:  
Juni-Aug: kl 11-19, Sep: kl 12-18 helger
Var? Amiralsbron, Raoul Wallenbergs 
Park, Malmö, Tel. 0704-71 00 67
www.cityboats.se

WAKEBOARD, MALMÖ
Malmö Wake Park, en wakeboard-
anläggning i Västra Hamnen. För alla 
åldrar så länge man är simmkunnig. 
Vill ditt barn "gå på wakeboard"? Då 
har de möjlighet till det i sommar.
Vi kommer ha både wakeskola, 
prova-på samt girls-on-board. Besök 
hemsidan för mer info och bokning.
Hyr ut SUP-brädor.

Var? Västra Hamnen
Tel. 0704-12 54 31
www.malmowakepark.se



100 UTFLYKTSIDÈER i SKÅNE och närheten!

Nya världar 
öppnar sig!

1 juni–31 augusti
malmo.se/sommarboken

Läs tre böcker
och få en.

Biblioteken i Malmö 



100 UTFLYKTSIDÈER i SKÅNE och närheten!
4H-gårdar på flera platser - gosa med djuren
Ale Stenar, skeppssättning m utsikt, Kåseberga
Alnarpsparken, picknick och ta med tex boll
Alpackatrekking, vandra med en egen alpacka
 Alpacka & Älg Ekofarm, Västra Torup
Barnens gård, Lyckeby
Bokskogens Hitta Vilse, Torup Bara
Borgarparken i norra Lund, stor plaskbassäng 
Borstahusen i Landskrona – fiska krabbor
Botaniska trädgården i Lund, regnskog o öken
Båt - hyr elbåt i Malmös kanaler
Christinehofs slott - fladdermussafari
Dalby Stenbrott – hoppa fr klippor, bada, grilla
Dalby Söderskog, vacker lövskog
Denningarums Gård, Broby - sommaräventyr
Dressincykling i Björnstorp, Klippan el. Tomelilla
Eriksgårdens bärbuffé, Sjöbo
Falsterbo strandbad - naturrum o aktiviteter
Flygmuseet i Ängelholm (Valhall)
Folkets Park Malmö - massor med kul
Fotevikens Vikingamuséum
Fredriksdals Friluftsmusém, Helsingborg
Friluftsbad finns det många - testa något nytt
Frostavallen sjö, fin natur för aktiviteter
Fulltofta Naturcentrum - sov i vindskydd
Glimminge station - bo i tågvagn, fiska
Glimmingehus - känn historiens vingslag
Hallamölla, Skånes högsta vattenfall
Hallongården, Trelleborg, plocka bär o fika
Helsingborgs Djur- och Lekpark
Hembygdsparken i Ängelholm
High Chaparall - lek cowboys för en dag
Hovdala slott
Hovs Hallar, Båstad
Ivö klack, Kristianstad – kolla fossiler
Järnvägsmuséer i Ängelholm o Kristianstad
Kannibalmuséet i Önneköp
Karlshamn Kreativum Science Center 
Karlslunds djurpark, Landskrona
Kiviks Musteri, äpplen i alla former
Krageholmssjön, fin promenad
Kristianstad naturrum Vattenriket - lär om fiskar
Kullaberg naturreservat - hisnande branter o vyer
Kulturen i Lund med hus från förr,  lekutställning
Kungsbygget Äventyrspark, sommarrodel o zipline
Kungshaga gård med djur och café i Höllviken
Laveldelmorgon på Österlenkryddor i Köpingebro
Lekoseum Brio, Osby - lekstationer för leksugna
Leksaksmuseet Eslöv, nostalgi för vuxna
Leos Lekland - skojigaste stället en regnig dag
Livets museum, medicinskhistoriskt, i Lund
Lödde å, paddla från Löddeköpinge
Löddeköpinge tisdagsträffar - för bilentusiaster

Malmö muséer med tekniska museet o akvariet
Malmö Reptilcenter, Folkets Park
Marsvinsholms slott, ro 
Mossagården i Veberöd - handla ekologiskt
Naturum i Kristianstad
Nimis, The Royal Republic of Ladonia, Mölle
Norrvikens Trädgårdar
Odensjön, Röstånga
Palmbussen, röd dubbeldäckare som i London, kör   
 Trelleborg - Smygehuk
Pannkaksladan, Höganäs - gottgottigottgott
Piratsegling med T/S Sarpen i Simrishamn
Plaskdammar: Folkets Park, Rosengård, Rörsjöparken
Plaskdammen på Klostergården i Lund
Rundan i Malmö, båttur genom kanaler och under broar
Rönne å, padda från Stockamöllan
Rövarkulan vid Rolsberga, grilla
S:t Hans backar i Lund m Sankt Hans gården - djur
Sandhammaren - spring barfota i sanddynerna
Skrylle - boka grillplats m tillhörande vindskydd
Skånes djurpark, titta på djuren och hälsa på Shaun 
Sofiero slott, Helsingborg
Stall Stingsons hästäventy i Osby
Statarmuseet i Torup med djur och fika
Stenshuvud med naturum & Annorlunda café
Svaneholmssjön, ro ut och fiska
Söderåsens Nationalpark
Sövde Musteri - lämna era äpplen för mustning 
Tirups Örtagård, Staffanstorp  - naturlekplats
Tosselilla, Tomelilla - Skånes största nöjespark
Trolleholms slott
Trollskogen i Torna Hällestad
Tropikariet Helsingborg, klappa läskiga djur
Tykarpsgrottan - ge er ner i underjorden
Upzone höghöjdsbana i Ängelholm
Wanås - cool skulpturpark i Knislinge
Vellingeblomman, hälsa på Bamse och dinosaurier
Ven, hyr cyklar och cykla på upptäcksfärd
Vikingatider, Löddeköpinge
Vångabacken - Hill Rolling i slalombacken
Ystad Djurpark - titta på djuren och bada
Ångtåget Brösarp - St Olof
Ängavallen Vellinge, grisar och mat
Äventyrscampen i Sövde - drop-in 
Gå barfota och bada i Kronoskogen, Tjörnedala eller 
 Vitemölla strövområden
Fågelspana i Möllerödssjö strövområde
Vandra och kika efter vilda djur på mossen i 
 Djurholmens strövområde
Kvällspicknick i Arriesjön med grillplats, bad,  hinderbana
Klättra i klippor i Klåveröds strövområde

MEN kolla innan så det är öppet och möjligt att besöka!

BARNiMALMO.SE 21



BILNUMMERJAKTEN
Spana efter bilnummer som har tre likadana siffor - tex 
111, 222 osv. Tre lika nummer ger 1 poäng. Om den 
sammanlagda summan av de tre siffrorna på nummersk-
ylten blir 21 får man 3 poäng och tre lika bokstäver ger 1 
poäng.

ALFABETSBERÄTTELSEN
Första personen börjar med att komma på ett ord på 
alfabetets första bokstav, A. Nästa person får komma på 
ett ord på B som ihop med ordet på A bildar början på 
en berättelse. Tredje personen får bokstaven C och så 
vidare. Exempel: Ankan Började Cykla. 

GÖR ORD AV ORTSNAMN
Titta efter ortsskyltar längs vägen och välj ett ortsnamn. 
Alla deltagare ska ha papper och penna och sedan hitta 
så många ord som möjligt genom att använda bokstäver-
na som finns i det valda ortsnamnet. Ha radion på eller 
spela en skiva samtidigt - omgången varar så länge låten 
varar. Därefter får alla deltagarna läsa upp sina ord och 
de andra godkänna eller underkänna orden på respektive 
lista. Flest ord vinner!
 

BILMÄRKESBETTING
Varje person i bilen väljer ett bilmärke. Håll sen utkik 
utanför fönstret. Titta efter vilket märke bilarna som åker 
förbi, eller som ni möter, har. Den som först ser 15 bilar av 
det märke som man har satsat på vinner! Eller räkna bilar 
med en speciell färg.

REGISTRERINGSSKYLTJAKTEN
Kolla registreringsskyltar på mötande eller passerande 
bilar. Hitta alfabetets alla bokstäver eller alla siffror i första 
bokstaven eller siffran på registreringsskyltarna.

TYSTA LEKEN
En klassiker. Den som är tyst längst vinner.

SHOPPINGLISTAN
Vem som helst i bilen börjar med att säga något man kan 
köpa i den livsmedelsbutik där man oftast handlar. Sedan 
ska nästa person säga något annat man kan handla som 
börjar på bokstaven som föregående ord slutade på.
Tex: tomat, torsk, klister, ris, soppa, ananas, skorpor osv. 
Den som inte kommer på nästa ord inom 10 sekunder 
åker ut. Sist kvar i leken vinner!

RÄKNA KOR
Välj varsin sida av vägen och räkna kossor. Sätt antin-
gen en tidsgräns eller ett mål tex. "först till 20 vinner". 
Går ju nte så bra på vintern förstås... 

SÅNGSTAFETT
En deltagare sjunger en stråf från en låt man kan. Nästa 
deltagare ska sedan sjunga en sång som börjar på det 
ord som den förra sången slutade med. Tex: (1) "Du ska 
inte tro det blir sommar" (2) "Sommar, sommar, som-
mar..." (3) "Sommaren är kort, det mesta regnar bort"

RES FRÅN A TILL Ö
Gå laget runt och säg vart ni ska resa i bokstavsord-
ning. Tex: (1) Jag ska resa till Abbekås (2) Jag ska resa 
till Borlänge (3) Jag ska resa till Chicago... Kom överens 
om ni ska resa runt hela jorden, bara i Sverige, bara till 
huvudstäder, till länder osv. Den som inte kan komma 
på något är ute ur leken.

PIPLEKEN
En person väljer ut en sak som rimligen kan passera 
utanför fönstret lite då och då, tex en kossa eller en viss 
vägskylt - men håller sitt val hemligt.
Varje gång saken passerar piper "piparen". De andra i 
bilen ska nu gissa vilken sak det är som piparen valt ut. 
Den som först gissar rätt blir nästa pipare och får välja 
en ny hemlig sak.

NYNNA LÅTEN
Första spelaren sätter på sig en musikspelare med hör-
lurar. Spelaren väljer en låt och börjar nynna med, utan 
att sjunga orden. När någon av de andra spelarna tror 
sig veta vilken låt det är, säger den sitt namn. Bestäm 
på förhand om man ska säga artist, låttitel eller både 
och för att få rätt på sin gissning. Har den som gissar 
rätt, får den nynna nästa låt. Är gissningen fel, fortsätter 
den första spelaren att nynna.

APELSIN ELLER CITRON
Välj först om ni håller på Apelsin eller Citron. Vinka 
sedan till människorna i bilarna ni möter.
De som vinkar tillbaka är "apelsiner" och de som inte 
gör det är sura "citroner".
Först till 20 vinner. 

STEN SAX PÅSE 
Räkna till tre, sten vinner över sax, sax vinner över påse, 
påse vinner över sten

Är vi framme snart? 

PASSA PÅ ATT UMGÅS OCH HA KUL NÄR NI 
SITTER DÄR I BILEN TILLSAMMANS! 
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BIL BLACK JACK
Spela Black Jack (eller 21) med hjälp av registre-
ringsskyltar. I den här varianten använder upp till 
tre spelare samma registreringsskyltar. Spelare 1 
använder registreringsskyltarnas första siffra.
Spelare 2 spelar med den mittersta siffran. Spelare 
3 använder den sista. Spelarna adderar sina 
nummer på alla bilar man möter. Man får stanna när 
man vill. Den som får 21 eller närmaste tal under 21 
vinner. Kommer man över 21 blir man "tjock", och 
är ute.

BOINK
Första spelaren säger "ett". Andra spelaren säger 
"två". Gå runt medurs i bilen och säg en siffra var.
När ett tal är delbart med fem, ska man säga "bo-
ink" istället. Den som säger fel åker ut. 
Alternativ 1: Prova med andra siffror. Fem är det lät-
taste.  Alternativ 2: I varianten Fizz Buzz byter man 
ut alla tal som är delbara med tre mot fizz, alla som 
är delbara med fem mot buzz, och de som är del-
bara med både tre och fem mot fizz buzz. Alternativ 
3: Byt håll varje gång någon säger boink. 

HUR LÅNGT BORTA?
Bilens föraren bestämmer något som syns långt borta 
och ställer frågan - de andra i bilen blundar nu. Var 
och en ropar när de tror att man är framme vid grejen. 
Närmast vinner!

> BILLEKAR <
FARFARS ROSTADE KALSONGER
Någon börjar och ställer en fråga till valfri person i bilen, 
t ex "Vad använder du som örngott?".
Den som får frågan ska nu hålla sig för skratt och svara 
"Farfars rostade kalsonger", samma svar på alla frågor.
Klarar personen att hålla sig för skratt så fortsätter man 
ställa frågor tills någon brister ut i skratt.
Om man skrattar när man blir tillfrågad är det ens egen 
tur att ställa en fråga. 

REGISTRERINGSSKYLTS-
FÖRKORTNING
Föraren väljer en registreringsskylt, t.ex. ABS 123. 
Spelarna ska nu individuellt hitta på vad de tre bok-
stäverna är en förkortning av, t.ex. Apans Blyga Syster. 
När alla är klara, går man laget runt och berättar för 
varandra. Bästa/knäppaste förkortning vinner genom 
omröstning. 

GALENPANNA
Alla spelare skriver ett namn på en person på varsin 
lapp. Fäst lappen i pannan, med pannband, gummib-
and, tejp eller liknande på personen till vänster. I tur 
och ordning ska nu spelarna, genom att ställa ja och 
nej-frågor till sina medspelare, försöka lista ut vem de 
är.  Den som först gissar rätt vinner. Spelarna ska svara 
utan att använda orden ja eller nej. Försäger man sig 
eller tvekar, får man en prick. Efter tre prickar är man 
ute.

VAD HÄNDER SEN? 
Föraren börjar en berättelse, när det är som mest spän-
nande slutar han/hon berätta och nästa person tar över 
berättelsen

VÄLJ BORT
Tänk om du var tvungen att välja mellan två hemska grejer. 
Vill du äta mask eller myra? Eller vill du sova i koskit på en 
äng eller på en äng av brännässlor? Fråga varandra om de 
mest konstiga saker ni kan komma på.

TREVLIG BILRESA!
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Vi begränsar antalet gäster per pass för er trygghet. 
Med färre besökare på plats får ni möjlighet att på ett 

tryggt sätt busa loss! 

Läs mer om hur vi arbetar för en omsorgsfull öppning på leoslekland.se 

Biljetter kan endast köpas via web/app inte 

via kassan. Köp drop-in biljett i mån av plats 

på leklandet eller förköp via hemsidan.

Välkommen! 

ÄNTLIGEN HAR 
VI ÖPPNAT!


