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FÖR FAMILJER MED BARN 0–13 ÅR
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BILJETTERNA  
ÄR SLÄPPTA!

Under ledning av: 
Josefin Johansson

27 oktober 2018
Sparbanken Skåne Arena Lund

Köp dina biljetter på www.barngala.se 
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FILM SOM SYNS – TILL DITT FÖRETAG!

Bästisar:

Arrangör: Till förmån för:



Justeringar på öppettider/
speltider och priser 
förekommer. Kolla alltid 
hemsidorna eller ring 
arrangören!
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BIG FIVE FESTIVAL I MALMÖ

SOMMARSCEN MALMÖ

SOMMARLUND I LUND

BAD

TEATER & MUSIK, KREATIVT

I NATUREN

SPORT & RÖRELSE

MUSÉER & VATTENHALLEN

BÖLJORNA BLÅ

VIKINGAR & RIDDARE

FESTIVALER & MARKNADER, FILM

BiM's 111 UTFLYKTSTIPS

BiM's GOFIKAKARTA

30

07

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

BARNiMALMO.SE 3



Sommaren är tiden för att varva ner, men också en tid då vi ska 
fylla oss med inspiration och energi inför kommande säsong 
- det kan utflykter och sommarföreställningar ge nu när vi 
äntligen har lite mer tid att uppleva saker tillsammans! Även 
när det inte är semester eller lov så känns det som man hinner 
och vill så mycket mer, det måste vara ljuset och värmen som 
gör sin magik med oss. 

Skåne är fullspäckat med aktiviteter – det är bara att ta för sig! 
Det kryllar av sommaraktiviteter och sommarscenerna i Malmö 
och Lund har fantastiska program. Är ni sugna på något nytt 
utflyktsmål ska du inte missa våra 111 tips, och lite fika vill man 
ju också hinna med, se vår gofika-karta med 50 sommarfik att 
upptäcka. Det finns så mycket i Skåne som väntar på oss alla så 
ta för er!

Och glöm inte kika in på vår hemsida och Facebook där vi 
uppdaterar med nya kul tips hela tiden.

Glad sommar alla fina familjer!

Tjingeling!
Agneta Hammarlund, Redaktör 

Missa inte alla våra TIPS och  
TÄVLINGAR på FACEBOOK!

www.facebook.com/BARNiMALMO

Sommmmmmmmar!!!

BARN I MALMÖ
 
Postadress:  
AHA Kommunikation 
Krukmakaregatan 66 
S-234 37 Lomma 
www.barnimalmo.se

Annonser: Agneta Hammarlund 
agneta@barnimalmo.se 
annons@barnimalmo.se
Redaktion: red@barnimalmo.se
Redaktör & ansvarig utgivare:  
Agneta Hammarlund
agneta@barnimalmo.se
Tryckeri: Holmbergs, Malmö  
Upplaga: 13.000

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.
På www.barnimalmo.se  
hittar du en komplett lista. 

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

HELGTIPS! 
Helgtips får du enkelt via 
Facebook: BARNiMALMO

3041 0140
TRYCKSAK
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Biblioteken i Malmö

Biblioteks-

Du hittar oss här:
• Hermodsdals allaktivitetshus

• Lyktan
• Vänskapsparken
• Folkets park

... och på alla stadsfestivaler:
• Lindängens IP 13–15 juli

• Mölleplatsen 3–5 augusti 

• Malmöfestivalen 10–18 augusti

Läs mer om dagar och tider på:

malmo.se/biblioteksbussen

bussen
På sommartur runt hela Malmö! 
Med läsning, pyssel, bokbyte och annat skönt 

sommarhäng!



Massor av kul att göra hela sommarlovet!

kulimalmo.se

SOMMAR!
Äntligen



Massor av kul att göra hela sommarlovet!

kulimalmo.se

SOMMAR!
Äntligen

Kul i Malmö  -  Big Five Festival  !!!

Barnteater och annat skojs!  
Hela sommaren i hela Malmö. Alltid 
med fri entré och under bar himmel.

16 juni – 9 augusti
www.sommarscen.se
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BIG  FIVE  FESTIVAL - KL 12-19:
6-8 juli, Enskifteshagen
13-15 juli, Lindängens IP
20-22 juli, Mellanhedsparken
27-29 juli, Kullarna Holma Kroksbäck 
3-5 augusti, Mölleplatsen 

En turnerande JÄTTEFEST - allt är GRATIS!!!
Här finns en 250 m lång uppblåsbar hinderbana, ”The Beast” (Europas största), pumptrack 
och ett dansgolv med workshops, akrobatik och uppvisningar. Du kan gå in i magiker-
gränd, spela E-sport, programmera en robot eller visa dina talanger för publik. Du kan 
rappellera ner för en 9 meter hög vägg och kasta dig rakt ner i en hoppkudde från 4 m 
höjd och öva upp dina cross fit-skills på samma sätt som 
brandmän gör. Du kan testa VR (Virtual Reality), bygga 
konstverk, ha snöbollskrig, göra en tidning och sända radio.  

HUUUUR HÄFTIGT SOM HELST!!! 
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Drömjägaren
Komisk, storslagen och dramatisk musikteater-
saga med Drömmarnas Hus. På scen samsas 30 
ungdomar med skådespelare, musiker, akrobater 
och dansare.  Från 5 år.
Lör 16 juni  kl 14 Vänskapsparken, vid Ramels v
Sön 17 juni kl 14 & 16  Vänskapsparken
Mån 18 juni kl 14 Vänskapsparken, vid Ramels v
Tis 19 juni   kl 14 Vänskapsparken, vid Ramels v

Trupp Trunk
Tre entusiastiska akrobater ska göra en cirkusföre-
ställning, men allt går inte riktigt som de tänkt sig. 
Humor, magi och förstklassiga cirkustricks för 
alla åldrar.
Mån 18 juni kl 17 Lindängeparken
Tis 19 juni kl 10 Enskifteshagen
   kl 14 Sevedsplan
Ons 20 juni kl 10 Kroksbäcksparken
    kl 14 Beijers park, vid lekplatsen
Tor 21 juni kl 10 Mellanhedsparken
    kl 14 Videdalsparken

Hipp Family
Extremt fartfylld sommarshow med liveorkester, 
artister, drama, cirkus, humor och allsång. 
Hisnande och magiskt. En succé av Unga 
Teatern/Malmö Stadsteater. Från 6 år.
Tis 19 juni kl 19 Pildammsteatern
Ons 20 juni kl 19 Pildammsteatern

Frö  med  Teater  Tre
Humoristisk och poetisk barnteater. 
En berättelse om livets gång och fascinationen 

för allt som växer. Kritikersuccé som spelats 
internationellt. Från 2 år.
Tis 26 juni kl 10 Ellstorpsparken
     kl 14 Augustenborgsparken
Ons 27 juni kl 10 Elinelunds sommarstad
    kl 14 Beijers park, vid lekplatsen
Tor 28 juni kl 10 Nydala amfiteater
    kl 14 Grevens park
Fre 29 juni kl 10 Kroksbäcksparken
    kl 14 Gyllins trädgård, lekplatsen
Lör 30 juni kl 14 Kungsparken, bakom Casinot

Färgerna
Humorfylld musik-, dans- och teaterföreställning
för de yngsta. Aktiverar alla sinnen. Om kommu-
nikation, identitet, tolerans och allas lika värde. 
Från 2 år.
Tis 3 juli kl 10 Augustenborgsparken
 kl 14 Kroksbäcksparken
Ons 4 juli kl 10 Grönalund, Limhamn
 kl 14 Rörsjöparken
Tor 5 juli kl 10 Mellanhedsparken
 kl 14 Videdalsparken
Fre 6 juli kl 10 Nydala amfiteater
 kl 14 Beijers park, vid lekplatsen
Lör 7 juli kl 14 Kungsparken, bakom Casinot

Då   fåglar   byggde   bon   i   gamla 
gubbars   skägg
Berättaren Mikael Björk trollbinder alla med 
kända och okända folksagor på tidlösa teman. 
Du känner doften av granskog och stirrar 
vargen i vitögat.  Från 3 år.

Sommarscen Malmö
Alltid fri entré och alltid under bar himmel!

Drömjägaren Trupp Trunk
Hipp Family Frö

Vissa föreställningar syn- resp teckenspråktolkas - se sommarscen.se.

16 juni - 9 augusti  2018

Då fåglar byggde...

www.sommarscen.se

Färgerna



Tis 10 juli kl 10 Lindängens amfiteater
  kl 14 Risebergaparken
Ons 11 juli kl 10 Enskifteshagen
  kl 14 Tyelseparken, Tygelsjö
Tor 12 juli kl 10 Elinelunds sommarstad
   kl 14 Vänskapsparken, Ramels v 41
Fre 13 juli kl 10 Mellanhedsparken
   kl 14 Gubbabackens amfiteater 
Lör 14 juli kl 14 Kungsparken, bakom Casinot

Coco
Oscarsbelönad animerad film om pojken Miguel 
som vill bli en stor gitarrist, men vars familj i 
generationer har förbjudit all musik. Älskas av 
stora och små. Från 7 år.
Fre 13 juli kl 22–23:45  Vänskapsparken vid   
   Ramels väg 41
Fåren
Galet rolig föreställning som gjort succé över 
hela världen. Gruppen Corpus från Kanada lyck-
as utan ord dra in stora som små i en dramatisk 
skildring av en skock får.
Tis 17 juli kl 10 och kl 13 Folkets park
Ons 18 juli kl 10 och kl 14 Pildammsparken 
   vid teaterlekplatsen
Tor 19 juli kl 10 o kl 14 Hammars park,  
   Sibbarp
Fre 20 juli kl 10 och kl 14 Rosengårdsfältet 
   vattenlekplatsen
Lör 21 juli kl 10 och kl 14 Riberborgsstranden 
   vid kallbadhuset

Vi   hittade   en   hatt 
med   Obanteatern 
Tankeväckande barnteaterföreställning om 
vänskap. Är den värd att offras för rättvisan? 

16 juni - 9 augusti  2018

Baserad på prisbelönte författaren Jon Klassens 
senaste bok. Från 4 år.
Tis 24 juli   kl 10 Enskifteshagen
    kl 14 Pildammsparken, lekplatsen
Ons 25 juli kl 10 Risebergaparken
    kl 14 Blekeparken
Tor 26 juli  kl 10 Sevedsplan
    kl 14 Hammars park, Sibbarp
Fre 27 juli  kl 10 Augustenborgsparken
    kl 14 Gubbabackens amfiteater
Lör 28 juli  kl 14 Ribersborgsstranden, Kallis

Trumdans   för   alla
En lekfull trum- o dansföreställning som drar in 
barnen i rytmer och musik från både Senegal och 
Sverige. Alla får dansa, alla får trumma. Från 3 år.
Tis 31 juli kl 10 Ellstorpsparken
  kl 14 Grevens park
Ons 1 aug  kl 10 Kroksbäcksparken
  kl 14 Rörsjöparken
Tor 2  aug  kl 10 Grönalund, Limhamn
  kl 14 Vänskapsparken, Ramels v 41
Fre 3 aug kl 13 Sevedsplan
  kl 17 Gubbabackens amfiteater
Lör 4 aug kl 14 Ribersborgsstranden, kallis

Aylas  sång   från   en   luftballong
Vild och rolig familjekonsert med Ayla från SVT:s 
barnkanal. Liveband, humor och sing-a-long om 
allt från spindlar till astronauter. Från 4 år.
Tis 7 aug   kl 10      Lindängens amfiteater
   kl 14 Blekeparken
Ons 8 aug kl 10 Gyllins trädgård, lekplatsen
   kl 14 Sevedsplan
Tor 9  aug kl 10 Kroksbäcksparken
   kl 14 Vänskapsparken, Ramels v 41

Då fåglar byggde... Fåren Vi hittade en hatt

Trumdans
Aylas sång

Coco

www.sommarscen.se

www.sommarscen.se



Zun Zun - det låter!

Operacykeln

Jecko & Jessie

Teater, ljudlekplats, fjärilssafari, allsång, trumattack, lär dig smyga, 
ät växter, experiment, humlesafari, skapa i lera, måla, trollerishow, 
skaparverkstad och MASSOR med mera KULIGHETER!!!

Du ska inte tro det blir sommar
ifall inte nån sätter fart.

Sommarlund bjuder på massvis av roliga 
saker som passar när barna är små. Kolla in 
vårt fullständiga program på sommarlund.se.
 

SOMMAR 
LUND 
2018
15/6–10/8

15/6
-

10/8

sommarlund.se

SommarLund
HELA LUND. HELA SOMMAREN.

Hundratals kulturupplevelser för alla åldrar i hela Lund, 
hela sommaren. Nästan allt är gratis och det mesta är utomhus.



Pst! Dubbelkolla öppettider så de inte har ändrats!

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/Kultur--fritid

FRILUFTSBAD

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

När? 2/6 - 26/8, 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.

När? Juni-Augusti, alla dagar 10–16.
Var? Koralgatan 51, Malmö
www.malmosim.nu

BAD

LEK & KUL INNE

JULMARKNADER VINTERKUL

SPORTLOV

DANS

I NATUREN

MUSEER & UTSTÄLLNINGAR

DJUR

TEATER & 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

ROSENGÅRDSBADET
Friluftsbad med 50-m.utomhus-
bassäng och separat plaskpool för 
de minsta barnen. Kiosk även med 
lättare mat. Spontanfotboll/basket, 
fredagsgrillning, spontandisco och 
funballz.

När? Sommarlovet, Vardagar kl. 11-
18, Helger 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

HÖGEVALL –  LUND (INNE/UTE)
Äventyrsbad bl.a. vattenrutchbanor, 
vildfors och vågbassäng. Djungelbad 
för de minsta. Simbassänger o bub-
belpool. Servering m mat och dryck. 

Var? Högevallsgatan 1, Lund
www.hogevall.se

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

När? 16/6-18/8, 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 plask-
bassäng. Omklädningsrum, dusch 
och toaletter. Kiosk o grönytor . 

När? Sommarlovet prel. 10/6–20/8. 
Vardagar Kl 10-19, Helger kl 10-17.
Var? Bökebergsgatan, Svedala
www.svedala.se/friluftsbad

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

När? Prel. sommarlovet, Mån-Tors kl 
10-21, Fre 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 meter djup), 
undervisningsbassäng (0,8 m), 
babypool med rutschbana, dusch 
och bastu, volleybollnät, bollar och 
leksaker, lekplats. Kiosk.

När? 4/6-31/8, fr 18/6 öppet varda-
gar 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? 4/6-31/8. Tider from 18/6 var-
dagar kl. 10–19.30, 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? 4/6-31/8,öppettider from 18/6 
vard kl. 10–19.30, 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. 

När? 16/6 - 15/8, Vard kl 10-19, 
Helger kl 10-17.
Var? Henriette Coyets gata, Bara
www.svedala.se

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

När? Utebad 26/5–26/8, Mån–fre 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? 2/6 – 26/8, Vard kl. 12-19, 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? Prel öppet 4/6 - 2/9. Sommar-
lovet Vard 10-19, Helger 10-18.
Var? Idrottsvägen 6, Anderslöv
0410-73 45 10, www.trelleborg.se

Jecko & Jessie

HELA LUND. HELA SOMMAREN.
Hundratals kulturupplevelser för alla åldrar i hela Lund, 

hela sommaren. Nästan allt är gratis och det mesta är utomhus.
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BAD

LEK & KUL INNE

JULMARKNADER VINTERKUL

SPORTLOV

DANS

I NATUREN

MUSEER & UTSTÄLLNINGAR

DJUR

TEATER & MUSIK

SAGOR PÅ BIBLIOTEKEN

MUSIK

KREATIVT

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

MINIGOLF & BOULE

HÄSTKUL

MÄSSOR & MARKNADER

VÅRSTÄDA OCH SÄLJ PÅ LOPPIS!

LOPPIS

PÅ STRANDEN

LEKPLATSER

ROLIGT PÅ HÖSTLOVET!

BILAR & MOTORER

DRÖMJÄGAREN - 
DRÖMMARNAS HUS
Den vilde ”Drömjägaren” har bestämt 
sig för att göra en "sjukt bra show" 
mitt i Vänskapsparken. Agnes som 
precis har upptäckt sin häpnadsväck-
ande talang. Hon gör allt för att dölja 
det. Man vill ju inte ”sticka ut”. 30 
medverkande, amatörer och professi-
onella. Medtag något att sitta på. En-
bart gräsmatta för publiken. Vi ställer 
endast in vid KRAFTIGT oväder. Före/ 
efter föreställningarna finns Kul på 
hjul, Tjejer i förening och Drömmarnas 
hus på plats och arrangerar olika 
prova på-aktiviteter för barn.

När? 16/6 kl 14, 17/6 kl 14+16, 18/6 kl 
14, 19/6 kl 14
Var? Ramels väg 41, Vänskapsparken
www.drommarnashus.se/dromja-
garen

ZUN ZUN – DET LÅTER!
En bubblande föreställning av och 
med Teater Sagohuset och dans- 
kompaniet Memory Wax som förenar 

dans och teater i rörelsens värld. 
Vardagsljuden får nytt liv och nya 
ansikten som skapar oväntade och 
lekfulla situationer. I en Zun Zun-värld 
är allting möjligt! För 1-3 år. Gratis.

När? 16/6 kl 14
Var? Dansbanan Stadsparken i Lund
www.sagohuset.nu/

FINAL I BARN-VISFESTIVALEN
PÅ KULTUREN
Visfestivalens vistävling för nyskrivna 
barnvisor. Kom och rösta fram den 
bästa! Alla föräldrar, barn och intres-
serade går in fritt på Kulturen från kl 
15.15, ange i entrén att ni ska besöka 
barnvistävlingen. Framträdande av 
förra årets vinnare.
DU SOM VILL DELTA I TÄVLINGEN: 
sänd in ditt tävlingsbidrag som mp3-
fil eller länk till ivarsjogren@gmail.
com senast 1 juli. Märk mailet med 
”Barnvisa 2018” 
Läs mer: www.visfestivalenilund.se

Var? Dansbanan på Kulturen
När? 26/7 kl 15:30

SOMMARLOV I LUND
I sommar kommer det att hända en 
massa kul för dig som har lov i Lund. 
Allt är gratis! Besök hemsidan för 
mer info.
www.lund.se/lovilund

TEATERKOLLO
Välkommen till Teater Sagohusets 
teaterkollo för barn och unga med 
funktionsvariationer. Vi spelar teater 
och gör en föreställning tillsammans. 
Kolloveckan avslutas med ett uppspel 
inför publik. Vi bjuder på fika och 
aktiviteterna är kostnadsfria! För mer 
information ring 046- 12 21 41 eller 
maila till teater@sagohuset.nu

När? vecka 25 & 32
Var? Revingegatan 8 i Lund
www.sagohuset.nu

RESAN TILL DÖDSRIKET – 
TEATER SAGOHUSET
En lekfull och humoristisk berättarfö-
reställning ur den Grekiska mytologin 
för alla från 9 år. Skånes i särklass 
populäraste scenkonsttrio för barn 
och unga. Gratis.

När? 13/8 kl 16
Var? barnlandet på Malmöfestivalen 
(i parken mitt emot Stadsbiblioteket)

ZUN ZUN 
det låter! 
16/6 kl. 14.00 SommarLund
en fanatsifull föreställning för 
de allra minsta i samarbete 
mellan Teater Sagohuset och 
Memory Wax

TEATERKOLLO för  
barn och unga med 
funktionsvariationer 
under vecka 25 och 32
Anmälan och info: 
teater@sagohuset.nu

13/8 kl.16.00 Barnlandet på 
Malmöfestivalen
En lekfull och humoristisk 
berättarföreställning ur den Grekiska 
mytologin för alla från 9 år.
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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
kulimalmo.se 

FAMILJEVERKSTAD
MODERNA MUSEET
I Verkstan skapar barn och vuxna 
tillsammans. Med utgångspunkt i 
någon av de aktuella utställningarna 
experimenterar vi med olika material 
i Verkstan. Drop-in. Först till kvarn 
gäller. Begränsat antal platser. Varmt 
välkomna! Från 4 år.

När? 24/6 kl. 11.15-15
Var? Ola Billgrens plats 2–4, Malmö
www.modernamuseet.se/malmo

PYSSELVERKSTAD - KULTUREN
Välkommen på pysselverkstad. Vi 
klipper och klistrar på temat Alice i 
Underlandet. Från ca 5 år – drop in. 
Passa gärna på att besöka vår lekut-
ställning också!

Pris: 30 kr/barn, vuxna betalar entré.
När? 10-13/7 kl 10.30-11.30, 7-10/8 
kl 13-15
Var? Kulturen, Tegnérsplatsen, Lund
www.kulturen.com

STAFFLIMÅLNING PÅ KULTUREN
Lär dig grunderna i akvarellmålning! Vi 
målar tavlor på staffli utomhus, i vår 
fina park. Drop in – för barn 5-12 år. 
Olle Ekström är lärare. Vid ihållande 
regn, är vi inomhus.

När? 31/7-3/8 kl 13-15
Var? Kulturen, Tegnérsplatsen, Lund
Tel. 046-35 04 01
www.kulturen.com/program

DROP-IN PÅ COOL MINDS
Cool Minds är ett lek- och veten-
skapsland i Malmö. Här hålls olika 
kurser men också drop-in. 

Var? Stadiongatan 40B, Malmö
Tel: 070 999 1640
www.coolminds.se/

MADAME MARZIPAN – KURSER
Gå en rolig marsipankurs, både för 
barn och vuxna! Madame Marzipan 
tillverkar och säljer hela året marsi-
panfigurer, marsipanbröd, och kakor 
i den lilla butiken i Arrie. Här kan du 
också gå en rolig marsipankurs, både 
för barn och vuxna. Se hemsidan.

Var? Arrie Byahus, 070-670 03 32
www.madamemarzipan.se

WANÅS KONST - KNISLINGE
En plats där konst, natur och historia 
möts. Här finns gott om plats för 
barn med spring i benen och vissa av 
skulpturerna får man även klättra på! 
Café och shop.

Vuxna 140 kr, barn under 18 år fri entré
Pensionär & student 120 kr
När? tom 30/9 kl 10–17
Tel. 044-661 58, www.wanaskonst.se

bamse och hans vänner framför klassiska barnvisor!

BÅSTAD, TENNISSTADION, 29 JULI
HELSINGBORGS KONSERTHUS, 10 NOV

BOKA PÅ WWW.BAMSELIVE.SE

BAMSES SÅNG & DANSFÖRE-
STÄLLNING
Nu åker Bamse och hans vänner på 
turné med en ny bubblande barnföre-
ställning. Det kommer bli omöjligt att 
sitta still! I föreställningen får vi träffa 
häxans dotter Lova som tillsammans 
med Bamse och hans vänner låter 
oss dansa och sjunga tillsammans till 
kända barnsånger. Föreställningen 
passar liten som stor med sing-a-long 
sinnet redo! Efter föreställningen är 
det Meet n’ Greet med karaktärerna, 
kanske vill ni passa på att få en bild 
eller två tillsammans?

När? 29/7 Båstad, 10/11 Helsingborg
Boka: www.bamselive.se
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MUSIKMASKINEN
En musikalisk spelglädje för barn 
från 3 år och uppåt. Erik har hittat 
en märklig låda och har försökt få 
den att fungera men inte lyckats, då 
Kristin kommer på besök med sin fiol. 
Tillsammans med barnen får de fart 
på maskinen. 

När? 12/6 kl 13
Var? Ridhuset

DUNDERPOJKEN
En musikteatersaga för barn från 5 år. 
Handlar om hur en liten trollpojk med 
sin godhet och vishet räddar trollriket 
från de naturkatastrofer som följer i de 
maktgalna stortrollens fotspår. 

När? 13/6 kl. 13
Var? Ridhuset

EVERT TAUBE SEGLAR ÖSTERUT
En interaktiv konsert för barn och 
vuxna där Everts musik fungerar som 
en bro mellan världar, kulturer och 
åldrar. Vi låter Evert Taubes visskatt, 
möta den arabiska musikens sound, 
rytmer och instrument.

När? 14/6 kl. 13
Var? Ridhuset

PHÖNIX
Ett unikt musikaliskt kulturmöte 
med den danska folkmusikgruppen 
Phønix, för barn och familj fr. 6 år. En 
färgsprakande introduktion till nordisk 
och dansk folkmusik. Här samsas 
gamla sånger, sällsynta rytmer och 
medryckande melodier.

När? 19/6 kl. 13
Var? Ridhuset

TRALLSÅNG MED 
MAMMA MÅD TRIO
Glad musik ger glada barn! Mamma 
Måds roliga men också tänkvärda 
låtar får barn att ryckas med både 
av rytmerna och texterna. Snabbt 
kan barn i alla åldrar sjunga med i de 
trallvänliga sångerna, även vuxna med 
barnasinnet kvar.

När? 20/6 kl 13
Var? Ridhuset 

HÖGA FLÖJTEN
Blockflöjt och styltor för barn och 
familj från 5 år och uppåt! Välkomna in 
i kontrasternas paradis, till ett magiskt 
rum fullt av stora känslor och små be-
rättelser. Där inne möts två avlägsna 

världar – den klassiska musikens och 
den kringvandrande gycklarens. 

När? 21/6 kl 13
Var? Ridhuset

JAG VILL HA MIN HATT
Med Obanteatern, för barn och familj 
från 5 år. En björn ger nästan upp 
sitt letande efter sin försvunna hatt 
när han plötsligt kommer ihåg något 
viktigt... En mycket kärnfull berättelse 
som visar på vikten av att inte ljuga. 

När? 26/6 kl 13
Var? Ridhuset

VI HITTADE EN HATT
För barn och familj från 5 år. De två 
vännerna hittar tillsammans en hatt. 
Den ser bra ut på dem båda men det 
vore inte rättvist om bara den ene har 
hatt och inte den andre. Är det värt att 
offra vänskapen för en hatt?

När? 27/6 kl 13
Var? Ridhuset

KING OF THE JUNGLE
En lek med situationer, konventioner 
och med hjälp av dans och akrobatik 
skapas bilder som är vanligt förekom-
mande om ovanliga och oväntade si-
tuationer och reaktioner, en gatushow 
för barn och familj från 6 år.

När? 3/7 kl 13
Var? Ridhuset

BESSER OCH WISSER
En slapsticksföreställning från 3 år 
med mycket värme och humor. När 
Besser och Wisser bygger saker 
behöver de inga ritningar, för de vet ju 
ändå precis hur man ska göra… eller?

När? 4/7 kl 13
Var? Ridhuset

NÄR HJÄRTAT SVÄMMAR ÖVER
En varm föreställning om känslor för 
alla som vågar och inte vågar, barn 
och familj från 4 år. I Etiopien finns 
ett talesätt om sång som översatt 
blir: ”När hjärtat svämmar över, så 

i sällskap av betalande barn
Fri entré  för pensionärer 

I Malmö Folkets Park ligger ett gult, runt hus. Förr en dansbana men nu används 
huset för barnkultur. Under sommaren flyttar vi ut vår verksamhet i parken. 

Bokning:  Vardagsföreställning bokas på www.barnensscen.nu Tel: 040-709 91 
 Helgföreställning bokas på www.kulturcentralen.nu Tel: 040-10 30 20

Superdupersommar      på Barnens Scen!
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Superdupersommar      på Barnens Scen!
kommer det ut genom munnen”. 
Arg, ledsen, rädd eller glad? Sjung! 

När? 5/7 kl 13
Var? Ridhuset

JANNI HITTAR HEM
En musiksaga för de yngre barnen, 
barn och familj från 3 år. Följ med den 
hemlösa henkaraktären, hunden Jan-
ni, som söker sig en familj. På vägen 
möter vi tok-roliga karaktärer som 
formas av bubblande musik, teater, 
illustrationer, rörelser och historier. 

När? 10/7 kl 13
Var? Ridhuset

MUSIK I RÖRELSE
Musik och rörelse för alla (med eller 
utan rullstol) Barn och Familj från 
1-5 år med funktionsvariationer. Här 
får var och en utforska dansen i sin 
kropp. Enkla instruktioner, som: ”Ska-
ka handen!”, ”Stampa med foten!” 
leder till en mångfald av olika rörelser. 
Kanske behövs assistans för att röra 
kroppsdelar? Kanske blir rörelsen 
liten eller stor eller mer på insidan 
än på utsidan? Efter varje deltagares 
förmåga, rör vi oss på alla möjliga sätt 
i ett fyrflätat samspel mellan rytmik 
och musik.

När? 11/7 kl 13
Var? Ridhuset

MALLKU OCH LULLI
Sagan om den stora kondoren och 
den lilla kolibrin för 3 år och uppåt. 
En interaktiv musiksaga om hur man 
tillsammans kan nå sina drömmars 
mål oavsett om vingarna är stora 
eller små. 

När? 12/7 kl 13
Var? Ridhuset

LES MOUTONS
Ett internationellt gästspel från 
Canada, för hela familjen. Kom och 
studera fåren i en alldeles speciell 
levande installation, där verkligheten 
möter fantasin. Föreställningen ger 
dig möjlighet att leva dig in i fårens 
värld och fårens beteende. 

När? 17/7 kl 10 & 13
Var? Framför Stora Scenen

BORGMÄSTAREN
En interaktiv föreställning för barn från 

3 år. För länge sedan, i en stad långt 
bort - bor djur och människor, i skön 
harmoni med varann. Men i staden 
bor också Borgmästaren, som en dag 
bestämmer att alla djur och insekter 
måste flytta - utan att förklara varför.

När? 18/7 kl 13
Var? Ridhuset

MADAM ROT
För barn från 5 år. En äkta Morotsma-
dam av ädlaste rotfruktstam! Och en 
Gammelrot, långtifrån ung Men knölig 
och tjock och tung! Här gifts det och 
skiljs det, hej o hå! 

När? 19/7 kl 13
Var? Ridhuset

VECKANS DJUR I PARKEN
Vi bjuder på en spännande stund med 
levande djur, svängig och rolig musik! 
För hela familjen! Frank Madsen från 
Terrariet i Malmö visar djur och berät-
tar om ormar, spindlar och krokodiler, 
till allsång av Gitte Pålsson mfl. 

När? 24/7 kl 13
Var? Ridhuset

DJUNGELNS HEMLIGHET 
En äventyrsföreställning från 4 år. 
Hönapöna och Eva Funck har läst i 
en gammal tidning att det finns guld 
i djungeln. Det är gratis och bara 
att hämta. Men, när de kommer till 
djungeln är det inte så enkelt som det 
först verkade. Var är guldet? 

När? 25/7 kl 13
Var? Stora Scenen

VÄX UPP
En konsert med lek, musik och inslag 
av cirkus och trolleri behandlar stora 
frågor om det lilla som växer. Från 3 
år. Där blommor och människor gror. 
Tim och Tej har hittat ett frö. Vad finns 
innanför det hårda, randiga skalet? 

När? 26/7 kl 13
Var? Ridhuset

KABARET DE POCHE
En internationell dockteaterföreställ-
ning från Paris, för barn och familj. Ett 
tält där du likt en jätte kikar in över 
takåsen på föreställningen till den 
minsta och mest magiska kabarén 
man kan tänka sig. 

När?: 31/7 kl 13,13.30, 14,14.30, 15
Var? I ett tält med plats för 49 perso-
ner på gräsmattan framför Terrariet.

KLURA UT 
En ordlös cirkusshow, för barn och 
familj i alla åldrar. Med kittlande 
akrobatik, trollbindande jonglering och 
svindlande höjder får vi följa tre artis-
ter som med humor och värme hjälper 
och stjälper varandra. Artisterna 
trasslar in sig och trasslar ut sig.  

När? 1/8 kl 13
Var? Stora Scenen

LANÓRDIKA - EN RÖD!
En fin cirkus- och dansföreställning 
från 5 år. Ett internationellt gästspel 
från Andalusien i Spanien. "Kärleken 
är ett mysterium. Allting är ett feno-
men, där allting är lika oförklarligt och 
ologiskt. Allting vagt och absurt."

När? 2/8 kl 13
Var? Ridhuset

ALLT I EN RESVÄSKA
En fysisk föreställning med clowneri 
och cirkusballader för hela familjen 
och de riktigt små barnen. Ett 
internationellt gästspel från Italien. Ett 
imaginärt hotell med många resväskor. 
Vi befinner oss på 1930-talet, där 
en portier ackompanjeras av vacker 
musik i hans kamp mot ett överväldi-
gande och växande kaos.

När? 7/8 kl 13
Var? Ridhuset

CHANGO TANGO
I en virvlande resa med både argen-
tinsk och finsk tango som kompass, 
följer vi den lilla människans färd från 
ensamhet och isolering till förståelse, 
glädje och gemenskap. En barn och 
familjeföreställning från 2 år. 

När? 8/8 kl 13
Var? Ridhuset

PAPPA ÄR UTE OCH CYKLAR
En föreställning för alla från 6 år. 
Något är på tok på stadens gator. En 
sabotör är ute och förstör alla skate-
boards, rullskridskor och airboards. 
Men cyklarna står fortfarande orörda...

När? 9/8 kl 13
Var? Gräsmattan framför Terrariet

www.barnensscen.nu
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SOMMARCAMP FÖR BARN
Varje sommar öppnar vi upp Brinkes-
holms trädgård för sommarlovslediga 
barn tillsammans med vuxen. Här blir 
det olika slöjdande aktiviteter, tips och 
trix med trä, tyg och skogens material 
under tre veckor. Det finns tipitält och 
hängmattor för den som vill stanna 
över natten. Dagligen kl 11-15 den 
16 juni-4 juli 2018, dock ej 22-24 juni.
Dagsprogram för barn på www.skan-
skalandskap.se/kalendarium
Anmälan/bokning endast för över-
nattning som kostar 50kr/pers eller 
100 kr/familj. Bokning sker till 0733-
587157. För frågor Kontakta fulltofta@
skanskalandskap.se

När? Läger i perioden 16/6-4/7
Var? Brinkesholms trädgård, Fulltofta 
strövområde. Kvarröd 4058, Hörby.
Tel. 0415-512 45
www.skanskalandskap.se

DRESSINCYKLING TOMELILLA - 
FYLEDALEN
Här cyklar Du en mycket naturskön 
sträcka på en gammal järnväg ner 
i vackra Fyledalen. På drygt halva 
sträckan ligger Banvaktens kiosk där 
ni kan köpa glass, fika, våfflor mm. 
(säsongsöppet) Start/mål Dressinsta-
tionen, väg 11 vid Österlens folkhög-
skola. C:a 18 km tur och retur.

160 kr / pers. 2 pers. på varje dressin. 
Barn 2-6 år 80 kr. Start kl 9.30, 14 o 18.
www.dressin.se

ROMELEÅSENS 
DRESSINCYKLING
Spåret slingrar sig i vacker natur från 
Björnstorp till Veberöd. Stanna till hos 
”Systrarna på Solhjulet” för en fika 
längs vägen. Här finns höns, kaniner, 
gäss att hälsa på! 300:-/dressin. Sä-
song: April - Oktober. Tre pass: kl 9, 
13 och 17. Se hemsidan för mer info.

Var? Väg 11 mot Veberöd. Höger mot 
Björnstorp och Romeleåsen. Se väg-
beskrivning på deras hemsidan.
Tel. 0705-747622
www.dressincykling.se

NATURUM SKRYLLE
Lunds största natur- och friluftsom-
råde erbjuder vandringar i skog och 
mark, fiskevatten och motionsspår. 
Fina stigar för upptäksfärder i naturen, 
Vilsestig, promenader eller löpning, 
grillplatser som kan förbokas, natu-

rum, kul linbana och mycket mer.

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

KUNGSBYGGET ÄVENTYRSPARK
Här erbjuds aktiva upplevelser med 
Sommarrodel, Zipline och Bungy 
Rocket. Kungsbygget ligger vackert 
på Hallandsås med härliga skogsom-
råden och en fantastisk utsikt.
När? öppet tom 14 oktober
Var? Kungsbygget 44, 312 98 Våxtorp
kungsbygget.com

BESTIG STENSHUVUD
Besök Stenshuvuds nationalpark, be-
stig berget och upplev den storslagna 
utsikten. I Stenshuvud nationalpark 
finns flera fina vandringsleder med 
varierad längd. Passa även på att 
besöka NATURUM som är national-
parkens besökscentrum. 

När? Öppet på NATURUM: tom 21 
juni: alla dagar kl 10-16
23/6-aug alla dagar kl 10-18
www.sverigesnationalparker.se/park/
stenshuvuds-nationalpark/

UPZONE – ÄVENTYRSPARKEN 
ÄNGELHOLM
Kasta dig ut i linbanor, balansera på 
grenar, klättra i nät och svinga i lianer. 
Ta med familjen hit, kompisarna eller 
ha ditt födelsedagskalas hos oss.

När? Öppet alla dagar det finns bok-
ningar. Förbokning gäller (finns dock 
viss möjlighet till drop-in).
Var? Thorslundagatan, Ängelholm
www.upzone.se

KULLABERG NATURRESERVAT
Kullaberg - så totalt annorlunda än 
den vanliga bilden av Skåne. Vilt, 
vackert, vidunderligt med hisnande 
branter och vida vyer över Öresund 
och Kattegatt. Här upplever du ett 
helt unikt växt- och djurliv - allt för-
klarat och satt i sitt sammanhang på 
besökscentret Naturum Kullaberg. 
Tumlarsafari, grottvandring, skattjakt 
och fyrguidning - se www.kullabergs-
guiderna.se

Var? Kullaberg, Mölle
www.kullabergsnatur.se

BOTANISKA TRÄDGÅRDEN 
I LUND
En oas mitt i staden. Här kan man 
t.ex. gå i växthusen bland regnskogs- 
och ökenväxter. Man kan även gå 
trädslingan och lära sig känna igen 
våra vanligaste träd och buskar, be-

söka den lilla naturlekplatsen samt ha 
picknick på  gräsmattorna. Café. 

Entreavgift: 20 kr.
Öppettider: Trädgården kl 06 – 21:30. 
Växthusen kl 11–15.
www.botan.lu.se

GUIDAD TUR I TYKARPS-
GROTTAN
Gå under jord och upptäck Tykarp-
sgrottans magiska värld. Med sina 
vackra pelarsalar och långa labyrinter 
är gruvan som hämtad ur sagorna. 
Här, 11 meter under jord, har scener 
ur filmen Ronja Rövardotter och 
Kullamannen spelats in. Glöm inte ta 
med varma kläder!

Vuxen 120 kr, Barn (6-15 år) 60 kr 
Familj 300 kr
När? Se dagar och tider på hemsidan
Var? Tykarpsgrottan, Hässleholm
www.tykarpsgrottan.net

FULLTOFTA NATURCENTRUM & 
RESERVAT
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. Landska-
pet är omväxlande med djupa skogar, 
öppna gläntor och hagmarker.
Färdiga barnpromenader, naturcen-
trum, en ravin. Underbar natur.  Buss 
469 går från Höör till parkeringen. 
Hyr en egen stuga i en vecka, natt 
eller helg. Flera olika storlekar.

När? Se hemsidan för program
Var? Kvarröd 4058, Hörby
Tel. 0415-512 45
www.skanskalandskap.se/strovomra-
den/fulltofta

SKÅNELEDEN
Skåneledens fem delleder ger dig en 
chans att uppleva Skånes omväx-
lande natur och rika kulturutbud. Välj 
bland 86 etapper och ge dig ut i det 
skånska landskapet - över dagen eller 
kanske för en längre vandring.

Var? Välj och få tips för din etapp på 
www.skaneleden.se

ARRIESJÖN
En dryg mil från Malmö ligger 
Arriesjön, en oas perfekt för kortare 
promenader och fågelrikedomen är 
stor. Här finns utsikts- och fiskeplatt-
formar, rullstolsvänliga stigar och flera 
grillplatser. Hinderbana för barn.
Buss - linje 144 från Malmö och Trel-
leborg tar dig hit och stannar en dryg 
kilometer från strövområdet.
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Pinnbröd över öppen eld eller grillen
ca 10 bröd (lagom till 4-5 personer)

1. Blanda 4 dl mjöl, 1 tsk salt, 2 tsk bakpulver i en bunke.
2. Fördela 50 g smör i mjölblandningen.
3. Tillsätt mjölk och ev 1 dl riven ost. Rör ihop till en deg  
 utan att arbeta den för mycket.
4. Dela degen i 10 bitar - ta med på utflykten i en påse.
5. Dags att grilla! Rulla degbitarna till smala längder och  
 snurra till en gles spiral runt en grillpinne.
6. Grilla över glöd och snurra emellanåt tills de får fin  
 färg, ca 5-10 minuter.

Det är gott med smör till!

Grilla
Pinnbröd!

Var? Arriesjön, Gavelbjärsvägen, Arrie
www.skanskalandskap.se

TIRUPS ÖRTAGÅRD
Tirups örtagård ligger bara en kort bil-
färd från Malmö och Lund. Här finns 
en stor örtagård, café, plantskola, 
butik och en stor naturlekplats.

Caféet: alla dagar 11-17
Var? Tirupsvägen 99 , Staffanstorp 
tel. 040-445253. www.tirupsortagard.se

KULTURENS ÖSTARP
Ett levande museum. På Östarp finns 
äldre lantrasdjur – höns, gris, getter, 
får, kor, ponny och kaniner. Duka upp 
till picknick eller ät gott på Östarps 
Gästgivaregård. Upplev lantbruksmiljö 
från 1800-talets mitt, med byggna-
der, djur och trädgård i ett gammalt 
kulturlandskap. 
22 juni kl 12–17: Midsommarfirande
29 juli kl 11–16: Slåtterdag
19 augusti kl 11–16: Östarpsdagen
Temadagar entré vuxna 50 kr. T.o.m. 
18 år fri entré. Övriga dagar fri entré!

Var? Östarp (mellan Veberöd & Blen-
tarp). Tel. 046-35 04 01
www.kulturen.com/vara-besoksmal/
kulturens-ostarp/

ALE STENAR
På åsen ovanför hamnen i Kåseberga 
finns Sveriges största skeppssättning. 
Totalt 59 stenblock, 67 meter lång och 
19 meter bred. Passa på att njuta av 
nyrökt fisk på någon av serveringarna 
nere i hamnen.

Var? Kåseberga hamn, Löderup
www.ystad.se

UTFLYKT TILL VEN
Utforska denna fantastiska ö i 
behagligt tempo på cykel! Att ta sig 
över till Ven tar bara 30 min med båt 
från Landskrona. Båtarna lägger till i 
Bäckviken där du kan hyra cyklar för 
alla åldrar. Glöm ej att ta med egen 
hjälm. Cykel är ett utmärkt sätt att ta 
sig fram med på Ven. Stanna till vid 
sevärdheter, caféer och mysiga pick-
nickplatser med storslagen utsikt. 
www.ventrafiken.se
www.venscykeluthyrning.se
Tel. 0418-473 473

BULLTOFTA  REKREATIONS-
OMRÅDE
Bulltofta rekreationsområde erbjuder 
en omväxlande natur med skog, 
vatten och ängar. Under sommarsä-
songen kan du spela fotboll, bangolf, 
tennis och cricket. Här finns också 

en anlagd frisbeebana. Du kan jogga 
eller promenera utmed anlagda spår 
och är du sugen på fika finns det ett 
café på motionscentret.

Var? Cederströmsg. 6, Malmö
Tel. 040-34 26 11
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 kafé.

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

BARNiMALMO.SE 17



BAD

LEK & KUL INNE

JULMARKNADER VINTERKUL

SPORTLOV

DANS

I NATUREN

MUSEER & UTSTÄLLNINGAR

DJUR

TEATER, MUSIK & DANS

PÅ BIBLIOTEKEN SAGOR, FILM & SÅNT

MUSIK

KREATIVT

KOM & SE!

SPORT & RÖRELSE

SPORTIGT NÖJE

BESÖK KÖPENHAMN 

CIRKUS & TROLLERI

KREATIVT! SKATEBOARD

HÖSTMARKNAD & MÄSSOR 

FÖR FÖRÄLDRAR

PÅ STRANDEN UTFLYKTER I SKÅNE

FESTIVALER & MARKNADER

KOM & HEJA NÖJEN

FILM

PÅ BÖLJORNA BLÅ

MINIGOLF & BOULE

HÄSTKUL

MARKNADER & MÄSSOR

VÅRSTÄDA OCH SÄLJ PÅ LOPPIS!

LOPPIS

PÅ STRANDEN

BABY

LEKPLATSER

BILAR & MOTORER

LILLA BLODOMLOPPET
Ett barnlopp som arrangeras i sam-
band med internationella blodgivar-
dagen 14 juni för att uppmärksamma 
blodgivning och fira dess dag. Loppet 
hade premiär i fjol då 150 glada 
och taggade barn sprang de ca 600 
meterna i Magistratsparken. Alla är 
vinnare och T-shirt, medalj och frukt. 
Det är självklart tillåtet för föräldrar att 
springa med sina barn.

När? tors 14/6 kl 18-19:30
Var? Heleneholms Idrottsförening, 
Ystadvägen 23B, Malmö
www.blodomloppet.se/vara-lopp/
malmo/lilla-blodomloppet/

VATTENHINDERBANA 
PÅ RIBBAN
Fortsättning på förra sommarens hit! 
Nu större, bättre och roligare. Fler 
delar och västar så att alla ska kunna 
använda sommarens bästa vatten-
hinderbana. Gratis så klart! En 38×16 
meter stor uppblåsbar hinderbana 
ligger i havet, längst ut vid T-bryggans 
slut. Vattenhinderbanan är för alla. 
Flytväst finns att låna på T-bryggan.
När hinderbanan är öppen finns alltid 
räddningspersonal på plats.

När?: 16/6-5/8 – varje dag kl. 11-19
Var? Ribersborgsstranden, vid 
T-bryggan Urban Beachområdet
www.malmotown.com/malmovid-
havet/malmo-vid-havet/vattenhin-
derbana/

GYMPALÄGER - 
THE LITTLE GYM
Halvdagsläger med en fantastisk mix 
av skoj, aktiviteter, lärande och kreati-
vitet som stimulerar och utvecklar fy-
siska och motoriska färdigheter. Våra 
halvdagsläger består av två delar som 
kompletterar varandra: Gymnastik och 
motorik. Pyssel och mellanmål. 
Begränsat antal platser! Ring för att 
boka plats 040-151500. Ålder: 4-12 år

När? 18-21/6. Anmälan per halvdag.
Var? The Little Gym, Limhamnsgår-
dens allé 25, Limhamn
Tel. 040-15 15 00
www.thelittlegym.se

THE LITTLE GYM
The Little Gym erbjuder ett varierat 
utbud av klasser, läger och födelse-

dagskalas utifrån barnens ålder och 
utveckling - från 4 månader till 12 år - 
fyllda med rörelse, musik, lärande och 
skoj. Dina barn kommer lära känna 
nya vänner, nå nya milstolpar i sin 
utveckling och stärka sitt självförtro-
ende genom lekfullt lärande. 
Våra föräldrar-barn klasser uppmunt-
rar tidig utveckling för alla åldrar - från 
baby till småbarn - och lägger en god 
grund för ditt barns viktiga tre första 
år.  Ett bra ställe att börja på! Se hem-
sidan för tid, pris och prova-på!

Var? Little Gym, Limhamnsgårdens 
Allé 25, Limhamn Tel. 040-15 15 00
www.thelittlegym.se

BOUNCE SOMMARLÄGER
Välkommen på sommarläger! Under 
en hel vecka står vi på BOUNCE för 
non-stop roligheter i vår trampolin-
park. Vill du sätta tricket du alltid 
drömt om eller bara studsa loss? 
Under vårt sommarläger får du testa 
på allt som vi har att erbjuda.

När? vecka 25, 26 och 31
Var? Topplocksgatan 10, Toftanäs, 
Malmö. Tel 020-103400
www.bounceinc.se/sommarlager#/

LEOS LEKLAND - 2 ST I MALMÖ
Leos Lekland är Nordens största och 
mest besökta leklandskedja.
Kör ett pass med tusentals kvadrat-
meter lek, bus och äventyr – kör järnet 
i tigerrutschen, drop slide, tubby slide 

och våra andra attraktioner! Vi har 
dessutom en minivärld för de allra 
minsta gästerna.
Restaurang med fräsch meny och 
kalasrum som är något alldeles extra. 
Gratis för vuxna. Öppet alla dagar.

Entré: Vuxna och barn under 1 år gra-
tis, barn 1 år 85 kr, barn 2-17 år 159 
kr. Tisdagar 99 kr. Klippkort finns.
När? Alla dagar kl. 10–19 (några få 
avvikelser)
Var? Stora Bernstorp & Stadiongatan 
24, Malmö
www.leoslekland.se

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 en mas-
sa kul att göra året runt och malmöbor 
prioriteras som deltagare. 
Massor med lovaktiviteter!

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

SOMMARLOV I LUND
I sommar kommer det hända en 
massa kul för dig som har lov i Lund. 
Allt är gratis! Besök hemsidan för 
mer info.

www.lund.se/lovilund

LEKPLATSSAFARI I MALMÖ!
Ta med picknickkorgen och ge er 
iväg på lekplatssafari! Ett tjugotal av 
Malmös lekplatser har gjorts till tema-
lekplatser med unika, specialbyggda 

För att man 
bara är liten en gång!

Kom på en gratis provklass!
The Little Gym Malmö • www.malmo.thelittlegym.eu

Få ut mest möjligt av varje steg i 
ditt barns utveckling. Våra klasser 
är fulla av färg, liv och rörelse - allt 
eftersom barnen växer växer vårt 
program med dom! Aktiviteter 
från 4 mån - 12 år.
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ROLIG AKTIVITET 

VID STRANDEN FÖR 

ALLA ÅLDRAR

www.ribbangreengolf.se

attraktioner som följer ett visst tema.
Det går utmärkt att cykla eller att åka 
kommunalt till de flesta av lekplatser-
na. För busslinjer se Skånetrafikens 
hemsida.

Var? Se hemsidan för en fullständig 
förteckning över alla temalekplatser 
i Malmö.

KLÄTTRA – CLIP ’N CLIMB!
Clip ‘n Climb erbjuder en ny form 
av inomhusklättring som sätter ditt 
mod och smidighet på prov. Kom 
och upplev färgglada klätterväggar 
och hisnande utmaningar. Här kan du 
även anordna barnkalas.
Minimiålder för att klättra är fyra år.

Pris: 140 kr för 60 min.
När? Se hemsidan.
Var? Marknadsvägen 8, Lödeköpinge
Tel. 046-260 10 60
www.clipnclimb-löddeköpinge.se

RIBBAN GREEN GOLF
Utmana varandra på Ribban Green 
Golf. Alla hål är unika och för de flesta 
finns två alternativa spelvägar med 
olika svårighetsgrad. Detta för att alla 
skall ha roligt och kunna tävla mot 
varandra. Green golf är en form av 
ban-/mini-/även tyrsgolf där banorna 
är större och upp byggda av naturliga 
hinder som bunkrar och porlande 
vattendrag med rejäla greener, allt 
utformat av konstgräs. Café.

Pris: Vuxen: 80 kr/12 hål alt. 110 
kr/24 hål
Barn (tom 12 år): 40 kr/12 hål alt. 60 
kr/24 hål
Barnklubba i plast finns att låna fritt. 

www.rundosund.com

Profylaxkurser
Vattengympa för Gravida

Barnvagnsgympa Flowin
StarkoSund RundGång

Första Hjälpen för Föräldrar
Baby- och Minisim

Öppettider:
15/5–12/6 kl 12-20
12/6–13/8 kl 10-22
13/8–31/8 kl 12-20
1/9–17/9  kl 12-18
Var? Limhamnsvägen i Malmö, intill 
T-bryggan på Ribersborgsstranden. 
Busslinje 7 (hållplats T-bryggan)
www.ribbangreengolf.se

WAKEBOARD, MALMÖ
Malmö Wake Park är en wakeboard-
anläggning i Västra Hamnen. För alla 
åldrar så länge man är simmkunnig. 
SOMMARKUL 2017 - PROVA PÅ 
GRATIS!!För dig mellan 8-16 år.
Duktiga ledare kommer att ta hand 
om dig och hålla genomgång med in-
struktioner så att du känner dig trygg 
i vattnet. All utrustning med våtdräkt, 
hjälm och flytväst finns att låna. Krav: 
Simkunnig 100 meter.
OBS! Föranmälan på hemsidan
WAKESKOLA 2017
Gå en gång i veckan på wakeboard!
Föranmälan på hemsidan!
Öppnar den 5:e maj och har sedan 
öppet ändå till slutet av september. 
Se tider för prova på och Wakeskola 
på hemsidan.

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

KUNGSBYGGET ÄVENTYRSPARK
Här erbjuds aktiva upplevelser med 
Sommarrodel, Zipline och Bungy 
Rocket. Kungsbygget ligger vackert 
på Hallandsås med härliga skogsom-
råden och en fantastisk utsikt över 
Halland.

När? hela sommaren och tom 14 okt
Var? Kungsbygget 44, 312 98 Våxtorp
kungsbygget.com/

RUNDOSUND
Hälsoaktiviteter för blivande och 
nyblivna föräldrar med barn. På 
Hälsocentret finns en härlig varmvat-
tenbassäng och en träningshall. Här 
erbjuds profylaxkurser, vattengymnas-
tik för gravida, baby – och minisim, 
olika former av träning för nyblivna 
föräldrar, barnvagnsgympa, första 
hjälpen kurs och mycket mer.
Se kurser och tider på hemsidan.

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

KOLLA HEM-
SIDAN FÖR FLER 
FÄRSKA TIPS PÅ 

AKTIVITETER
barnimalmo.se

MISSA INTE 
VÅRA TIPS PÅ 

FACEBOOK

Facebook.com/
barnimalmo
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MIDSOMMAR PÅ KULTUREN
Välkommen på traditionellt midsom-
marfirande med dans kring midsom-
marstången och levande musik!
Vi pyntar midsommarstången med 
blommor kl 12.30 och reser den sen 
tillsammans. Folkdansuppvisning med 
Lunds Studenters folkdanslag. Det 
blir dans kring midsommarstången kl 
13, 14, 15 och 16. Kulturens café är 
öppet men det går också bra att ha 
med egen picknick och sitta på gräset 
och äta.

När? 22/6 kl. 12–17
Var? Kulturen, Tegnérsplatsen, Lund
Tel. 046-35 04 01
www.kulturen.com

STAFFLIMÅLNING PÅ KULTUREN
Välkommen på en kort kurs i akva-
rellmålning! Vi målar tavlor på staffli 
utomhus, i vår fina park. Drop in – för 
barn 5-12 år. Olle Ekström är lärare.
Vid ihållande regn, är vi inomhus.

När? 31/7-3/8 kl 13-15
Var? Kulturen, Tegnérsplatsen, Lund
Tel. 046-35 04 01
www.kulturen.com/program

LEKUTSTÄLLNING- ALICE I 
UNDERLANDET
Alice i Underlandet är en vindlande, 
lite mystisk och drömlik lekutställning 
på Kulturen i Lund.
Här kan barnen leka tekalas, klä 
ut sig, krypa in i kaninens hus, åka 

rutschkana, läsa böcker, pussla med 
mera. Vi vill stimulera barnens fantasi 
och ge dem en ingång till en klassiker 
inom litteraturen.
Vår målgrupp är barn 3-8 år med säll-
skap av vuxna.

Var? Kulturen, Tegnérsplatsen, Lund
www.kulturen.com/utstallningar/ali-
ce-i-underlandet/

PYSSELVERKSTAD PÅ 
KULTUREN
Välkommen på pysselverkstad. Vi 
klipper och klistrar på temat Alice i Un-
derlandet. Från ca 5 år – drop in. Passa 
gärna på att besöka vår lekutställning 
också!

Pris: 30 kr/barn, vuxna betalar entré.
När? 3-6/, 10-13/7 kl 10.30-11.30, 7-10/8 
kl 13-15
Var? Kulturen, Tegnérsplatsen, Lund
Tel. 046-35 04 01
www.kulturen.com

FÅGEL, FISK ELLER MITT EMEL
LAN, MÖLLEGÅRDEN KULTUR
Stämmer uttrycket ”Sådan herre sådan 
hund”? Behöver djur verkligen kläder 
och hur känns det att leva sitt liv i en 
bur? En utställning om våra kära säll-
skapsdjur och deras historia.

När? T.o.m. 11/11
Var? Möllegården 4, Åkarp
Tel. 040-625 63 70
www.mollegardenkultur.se

FAMILJEVISNING PÅ MODERNA 
MUSEET
Upplev konsten tillsammans! Fa-
miljevisningen är ett tillfälle för hela 
familjen, gammal som ung, att ta del 
av våra aktuella utställningar och 
fundera kring konsten i museet. Under 
visningen finns det gott om utrymme 
för de frågor och funderingar som 
konst kan väcka. Från 4 år.

När? 17/6, 22/7 kl. 13
Var? Ola Billgrens plats 2–4, Malmö
www.modernamuseet.se/malmo

KREATIVUM, KARLSHAMN
Kreativum är ett Science Center fyllt 
av upptäckarglädje och aha-upple-
velser. 2000 kvm upplevelser med 
cirka 170 ”prova-på” stationer. Vi 
rekommenderar att du avsätter en 
hel dag. (Kombinera med ett besök 
på Blekinge Exotisk Värld, ett litet 
tropikarium beläget strax intill.)

Entré: Se hemsidan. 
När? Sommarlovsöppet från 18 juni 
Var? Kreativum, Strömmavägen 28, 
Karlshamn. Tel: 0454-30 33 60
www.kreativum.se

BRIO LEKOSEUM, OSBY
Ett leksaksmuseum där besökarna får 
lov att leka. Barn vill oftast inte bara 
gå runt och titta på föremålen – de vill 
gärna få utlopp för sin leklust. Och här 
finns det allt från lekhus och tågbana 
till möjligheter att spela både traditio-
nella sällskapsspel och datorspel.

Entré och öppettider: Se hemsidan
Var? Briovägen 1, Osby. Tel. 0479-19 
296. www.brio.se

kulimalmo.se
SOMMAR!
Äntligen
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SOMMARLOV I 
VATTENHALLEN - 
NYFIKEN PÅ VETENSKAP

SOMMARLOVSPROGRAM:
Vattenhallen är öppen för allmänheten 
TIS- LÖR kl 10-16.
Planetariet har visning tis-lör kl 13 & 
14 - biljett köps i entrén. 
Wednesday and Saturday at 15 - 
planetarium show in English.
Varje vecka bjuder vi på show eller 
föreställning i Vattenhallen - ingår i 
entrébiljetten.
Forskare sommarpratar i Vattenhallen 
Onsdag & fredag kl 12.00. När och 
vem som kommer annonseras på vår 
hemsida & FB.
Barnrummet på plan 2 byggs just nu 
ett upplevelserum för de minsta och 
en utställning om Jorden.

V25: 19 - 21 juni (ti-to) (stängt 22-
25/6)
SommarlovsXtra | Programmering
19/6 Robotshow (ti kl 12)
21/6 Robotshow (to kl 12)

V26: 26 - 30 juni
SommarlovsXtra | Mera kemi
26/6 Science Safari (ti kl 12)
28/6 Kemishow (to kl 12)
V27 - 3 - 7 juli

V27: SommarlovsXtra | Life Science
3/7 Atomresan (ti kl 12)
5/7 Atomresan (to kl 12)

V28: 10 - 14 juli
SommarlovsXtra | Matematik
10/7 Hjärnshow (ti kl 12)
12/7 Ljudshow (to kl 12)

V29: 17 - 21 juli
SommarlovsXtra | Klimat/tekniska 

uppfinningar
17/7 Mirror Music (ti kl 12)
19/7 Quantumshow (to kl 12)

V30: 24 - 28 juli
SommarlovsXtra | Programmering
24/7 Robotshow (ti kl 12)
26/7 Robotshow (to kl 12)

V31: 31 juli - 4 augusti
SommarlovsXtra | Mera kemi
31/7 Atomfysik med Johan (ti kl 12)
2/8 Bajsresan (to kl 12)

V32: 7 - 11 augusti
SommarlovsXtra | Life Science
7/8 Atomresan (ti kl 12)
9/8 Atomresan (to kl 12)

Malmöfestivalen 13-17 augusti
Möt Vattenhallens ExperimentExpress 
på Malmöfestivalen måndag-fredag 
kl 12-17 i Barnlandet.

SOMMARLOVSXTRA
Varje dag under sommaren 
kan du:
Bygga med 4DFrame | Göra jättesåp-
bubblor | Lasta och sänka skepp

Programmering (V25, V30)
Vi tar hjälp av varandra för att förstå 
vad programmering egentligen är 
och sedan programmerar vi en 
sköldpadda i programspråket Kojo, 
styr en BeeBot och skickar signaler 
med Micro:bit.

Mera kemi (V26, V31)
Gör din egen läsk eller badbomb! Vid 
lilla scenen har vi rykande kemide-
monstrationer.

www.vattenhallen.lu.se | John Ericssons väg 1, Lund

Nyfiken på vetenskap

Öppet lördag-söndag 
och skollov, kl 12-17

Experiment    Shower
Byggsatser     Xtra’s
Interaktiva utställningar
Planetarievisningar

 | 
 | 

SOMMARLOVSÖPPET 19 juni-11 augusti 2018, kl 10-16 
Midsommardagarna 22-25 juni har vi stängt!

Life Science (V27, V32)
Vi testar medicinsk teknik och spelar 
evolutionsspelet och så bekantar vi 
oss med luftens gaser.
Vi tar reda på vad som händer i tarm-
kanalen och mikroskoperar.

Matematik (V28)
Under veckan löser vi mattekluringar 
och knäcker hemliga koder. Vi bygger 
ficklampor och skickar morsesignaler. 
Tillsammans bygger vi en Sierpinski-
triangel.

Klimat och uppfinningar (V29)
Vi testar oss själva hur miljömed-
vetna vi är. I vår kreativa verkstad 
blir gammalt till nytt och glasspinnar 
kan bli musikinstrument. Vi tittar på 
hur dricksvatten renas och energi 
används!

ExperimentExpressen dyker upp 
runt om i Skåne under sommaren!

INTERAKTIVA UTSTÄLLNINGAR:
Skjuta protoner och kittla elektroner 
- en utställning om vad som händer i 
ESS och MAX IV.

Medicon Alley - en utställning om hur 
medicinsk teknik kan hjälpa till att 
förebygga och bota sjukdomar.

Tarmkanalen | En utställning om 
matens resa genom kroppen.

Entré: 0–4 år gratis, 5–18 år 55 kr, 
vuxen 70 kr
Planetariebiljett: 5–18 år 40 kr, vuxen 
50 kr
När? Tis–lör kl  10-16 under perioden 
19/6–17/8 2018
Var? John Ericssons väg 1, Lund
046-222 72 83
www.vattenhallen.lu.se

VATTENHALLEN  Upplevelser och experiment med naturvetenskap och teknik. 
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Barnvänliga 
Kulturen i Lund

1 maj till 15 september 
 öppet varje dag kl 10–17

• Stor park för spring i benen 

• Historiska hus och interiörer 

• Lekutställning: Alice i Underlandet

• Lekplats

• Styltor, trädsvärd, dragkampsrep 

• Programarrangemang

• Gratis inträde 0–18 år!

www.kulturen.com
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TA BUSS 159 FÖR UTFLYKTER TILL DALBY SÖDERSKOG, 
SKRYLLE, TROLLSKOGEN ELLER MÅRYD. 
BUSSEN AVGÅR FRÅN LUND C FYRA GÅNGER DAGLIGEN.  
SE SKÅNETRAFIKEN.SE 
UPPTÄCK NATUREN I LUNDS KOMMUN 
OCH FÖLJ MED PÅ NATURUMS AKTIVITETER! 
PROGRAMMET FINNS PÅ LUND.SE/NATURUM

Möt våren med naturum!
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stromma.com/goteborg

UPPTÄCK
MALMÖ

Ta med familjen på en trevlig båttur 
genom kanaler och under broar och 
se Malmö från ett annat perspektiv. 

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

RUNDAN
Känner du ditt Malmö? 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, per-
sonligheter, byggnader och anekdoter. 
Vi kör med tre båtar hela säsongen, 
samtliga utan tak. På bryggan vid 
båthuset har vi uteservering under 
hela sommaren. Båthuset ligger mitt 
emot Centralstationen och det är här 
du köper din biljett och går ombord.

Biljetter: Vuxen 150 SEK, barn 6-11 år 
75 kr, barn 0-5 år gratis. 
När? Dagligen, ca 1 tur/timme
Säsong: tom 30/9 2018
Var? Norra Vallgatan, mitt emot Cen-
tralstationen. Tel. 040-611 74 88
www.stromma.se/malmo/batsightse-
eing/rundan/

FLOTTEN, MALMÖS KANALER
Ta med en matkorg och njut av en 
musikalisk färd på kanalerna. Alltid 
med levande musik. Markis över 
hela flotten. Turen tar cirka 1 tim  45 
min. Efter ca 40 min lägger vi till vid  
Kungsparken, stoppet är ca 20 min.

Biljett: Vuxen 200 kr, barn under 12 
år 100 kr, Långtur fre-lör 260:- (gäller 
även barn)
När? Mån–lör kl. 18 & 20
Var? Södertull, Malmö
Tel. 040-300 350
www.flottenmalmo.se

TRAMPBÅTARNA
Trampa båt på kanalen genom Mal-
mös vackra parker. Ta med egen pick-
nick. Flytvästar finns att låna gratis.

Pris per båt (max 4 personer):
30 min: 120 kr, 60 min: 180 kr, 90 min: 
240 kr, 120 min: 300 kr
Öppettider alla dagar vädret tillåter:
Maj: 12-18, Juni-Aug: 11-19
Sep: 12-18 lör, sön
Var? Amiralsbron, Raoul Wallenbergs 
Park, Malmö. Tel. 0704-71 00 67
www.cityboats.se

PIRATSEGLINGAR MED SARPEN, 
SIMRISHAMN
Små och stora pirater (gärna utkläd-
da) hälsas välkomna att mönstra på. 
Under två-timmarsfärden får de som 
vill hjälpa till att hissa segel, styra 
skutan och med hjälp av skattkarta 
leta efter den försvunna kistan fylld av 
guldpengar samt andra upptåg.
En tur varar ca 2 tim och det är på-
mönstring kl 11.30 på kajen.

När? 18/7, 20/7, 26/7, 27/7, 28/7
Barn under 14 år i vuxens sällskap.  
OBS! Medtag egen flytväst om ni vill ha.
Var? Simrishamn. www.sarpen.nu

SEGLINGAR MED KLARA 
MARIE, SKILLINGE
Seglatser med tvåmast-skonerten och 
”Bornholmsklippern” Klara Marie. 
KVÄLLSSEGLINGAR är bokningsba-
ra. Incheckning kl 17:30!

Måndagar 2/7 - 6/8. Avgång kl 18:00, 
åter senast kl 21:00
EFTERMIDDAGSSEGLINGAR 
Onsdagar och fredagar 4/7 - 10/8.
Avgång kl 15, åter senast 17:30.
FISKETURER 
Söndagar 8/7 - 26/8. Avgång kl 9, åter 
senast kl 12. Pilkar finns att låna. Det 
går bra att ta med egen utrustning!

Kostnad? Vuxna 250:-. Barn 100:-     
(< 14 år). Tel. 0414-311 84
Var? Skillinge hamn
www.klaramarie.se

RO ELLER FISKA, 
SVANEHOLMSSJÖN
Vid Svaneholms slott. Hyr roddbåt för 
en stillsam båttur och/eller fiska.  Fis-
kekort löses i museet. Metspö finns 
att hyra.  Enbart båthyra, ej fiske, 50 
kr/timme. Prisexempel fiske 2 pers: 
1 timme 120 kr, 2 timmar 150 kr

Var? Svaneholms Slott, Skurup
Tel: 0411-400 12
www.svaneholm.com

HYR KANOT, MALMÖ 
KANOTKLUBB
Stabila canadensare. En tur runt 
kanalerna tar dig genom eller förbi 
4 parker, under 20 broar och runt 
Malmö gamla stadskärna. Varför inte 
ta med en matsäckskorg? Paddel och 
flytväst ingår, specialsits för rörelse-
hindrade finns att låna.

Hyra per timme: 150:-/kanot
Dagshyra, 08.00-19.00: 500:-/kanot
Bokning och information: veckodagar 
mellan kl 9-12. Tel 040 97 20 47
Var? Malmöhusväg
www.malmokanot.se
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MEDELTIDSDAGARNA I LUND
Festivalen är en årligen återkomman-
de tvådagars medeltidsfestival som 
äger rum i Folkparken i Lund. Alla är 
välkomna att fynda bland knallarna på 
marknaden, underhållas av gycklare 
och spelemän samt förundras över 
riddarnas mod och färdigheter! Pro-
va-på-aktiviteter och underhållning. 

När? 9-10/6
Det är fri entré till festivalen samt 
riddarspelet!
När? 9/6 kl 11-17 & 10/6 kl 11-16
Var? Folkets park, Lund
www.medeltidsfestivalen.com/

GLIMMINGEHUS, HAMMENHÖG

WWW.RAA.SE/GLIMMINGEHUS

DE 10.000 RIDDARNAS DAG
Riddarsällskapet Silfverfalken övar 
tornerspel. Fäktning med Malmö 
historiska fäktskola. Malmöhusgar-
det exercerar på borggården och 
– genomför en avrättning! Hugaligen! 
Sagor, rustningsprovning, riddarskola, 
levande musik, bågskytte. 

När? 16/6 kl. 10-17. Borgen till kl. 18.
Pris? 120 för vuxna, barn 7-16 år 40 
kr, därunder gratis. Allt på området 
ingår i entrén utom ponnyridningen!

MAT, ÖL OCH KANONER 
Medeltidsgrupperna Laurentii Mad 
og Øl från Bornholm och Luntertun 
Artilleri Corps från Skåne. Förutom 

kanondueller utlovas flera exempel på 
medeltida maträtter och mathållning 
för rika och fattiga. Ölbryggning på 
medeltida vis. 

När? 30/6-1/7 kl 10-17. Borgen öppen 
till 18. Entré: vuxna 120 kr, Barn 40 kr 
(7-16 år), därunder gratis.

Glimmingehus - en riktig riddarborg!

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

Öppet dagligen

Massor av aktiviteter
Riddardag 16/6
Mat, öl och kanoner! 30/6-1/7
Medeltidsverkstäder 30/6-12/8
Stort medeltidsläger 13-15/7
Tornerspel 8/8

Glimmingehus är öppet dagligen till 30 september.
Visningar varje dag under högsäsong - café - museibutik

MEDELTIDSLÄGER 
Du möter lägerliv, medeltida matlag-
ning, soldater, hantverk, modevisning-
ar, allt från tiden kring 1470.  Olika 
shower och visningar under dagarna.

När? 13 – 15/7
Entré: 120 kr för vuxna, 40 kr för barn 
7-16 år, därunder gratis.

SPÖKVANDRING 
I samarbete med Skräckfabriken AB 
presenterar Glimmingehus Spökvand-
ringar! Från 13 år. 

När?: 9/7, 16/7, 23/7, 30/7, 6/8, 13/8, 
26/8, 16/9, 23/9, 30/9. Endast förbok-
ning, ring 072 702 5990. 

BAD

LEK & KUL INNE

JULMARKNADER VINTERKUL

SPORTLOV

DANS

I NATUREN

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

MINIGOLF & BOULE

HÄSTKUL

MÄSSOR & MARKNADER

VÅRSTÄDA OCH SÄLJ PÅ LOPPIS!

LOPPIS

PÅ STRANDEN

LEKPLATSER

ROLIGT PÅ HÖSTLOVET!

BILAR & MOTORER

Spännande på Glimmingehus!

TORNERSPEL  
När Riddarsällskapet Silfverfalken 
bjuder upp till Tornerspel så smäller 
det på riktigt: lansar, svärd och sköldar 
blänger ikapp med rustningarna. Vem 
håller du på? Gycklare och musiker un-
derhåller också under kvällen. Caféet 
säljer mat och kaffe! Inget förköp, inga 
bokningsbara platser.

När? 8/8 kl 19-20.30
Entré: Vuxna: 150kr, barn 3-16 år 50 kr

VIKINGAMUSÈET FOTEVIKEN
Ett friluftsmuseum med en hel vikinga-
tida stad uppbyggd med dåtidens 
material och tekniker. Museets butik 
har tidstypiska föremål, böcker m.m.. 
Restaurang.
Var? Höllviken
Entré: Vuxen: 110:-, Barn: 6-15 år 40:-, 
Familj 250:- 
www.fotevikensmuseum.se

VIKINGAMARKNAD
När? 29/6 kl 10–17, 30/6 kl 10–19, 1/7 
kl 10–17. Entrén stänger 1 tim före.
Entré: Vuxen 150 kr, barn 50 kr och 
familj 300 kr.

BARNENS VECKA 
När? 16-22/7, Aktiviteter: kl 11-15.

FAMILJEVECKA
När? 6-12/8. Mån – fre, butik och in-
släpp öppet 10-16, men öppet t kl 17.

VIKINGAR & RIDDARE
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MEDELTIDS- 
FESTIVAL

Folkparken i Lund 10–11 juni. 10 juni kl 11–17, 11 juni kl 11–16

Se oss på facebook!

Karusellen Balder - hur kul som helst! Bli riddare för en dag!

MEDELTIDSFESTIVAL i Folkparken i Lund 
9 juni kl 1117 & 10 juni kl 1116

Undrar om de sover här...

Fri
entré!

En mysig och spännande dag i fina Folkparken - 
fri entré till allt!





SKÅNSKA MARKNADER 
SOMMAREN 2018
Skurup 8-10/6
Klippan/Åby 19/6
Landskrona 22-24/6
Jonstorp 29-30/6-1/7
Åstorp 30/6-1/7
Sölvesborg 4/7
Hörby 4-5/7
Ronneby 6-8/7
Hästveda 11-12/7
Degeberga 14-15/7
Kivik 16-18/7
Tomelilla 19/7
Sjöbo 19-20/7
Röstånga 21-22/7
Åhus 24-25/7
Gislöv 3-5/8
Höör 11-12/8
Ljungbyhed 17-18/8
Trelleborg 24-25/8
Markaryd 7-8/9

MARKNADER & 
FESTIVALER

BONDENS EGEN MARKNAD
Malmös enda matmarknad för dig 
som vill handla småskaligt, nyskördat 
och närproducerat av högsta kvalitet. 
Botanisera bland säsongens primörer 
och andra läckerheter från bönder 
runt om i Skåne. 
Allt är odlat med kärlek och en del 
har även höjts till skyarna av Sveriges 
främsta krögare. Kom och prov-
smaka du med! Varje säsongsstart 
kommer det nya producenter med nya 
läckerheter. 

När? Lördagar 9/6, 25/8, 1/9, 8/9, 
15/9, 22/9, 29/9, 6/10   kl. 9–14
Var? Drottningtorget, Malmö
www.marknader.bondensegen.com

KIVIKS MARKNAD
Marknaden har drygt 1.000 knallar 
och besöks av 100.000 personer varje 
år. Numera Sveriges största marknad. 
Även tivoli. 

När? 16–18/7
Var? Kivik
www.kiviksmarknad.com

SJÖBO MARKNAD
Sjöbo marknad är en familjemarknad 
mitt i byn som lockar gäster från 
hela landet. Det är ett av de mest 
uppmärksammade sommarnöjena i 
trakten ända sedan starten 1864. En 
av landets största marknader med 
ungefär 100 000 besökare, 600 knallar 
och flera kilometer marknadsstånd, 
serveringar och tivoli. 

När? 19-20/7
Var? Sjöbo
www.sjobo.se/destinationsjobo/
sjobomarknad/sommarmarknad/

HAMNFESTIVALEN PÅ LIMHAMN
Mat, musik och kul aktiviteter i Små-
båtshamnen och Fiskehamnen. 
Småbåtshamnen: 11.00-22.00
Fiskehamnen: 11.00-20.00 (vissa 
undantag kan förekomma)
Söndag: 11-17 på hela området.

När? 26-29/7
Var? Limhamn
hamnfestivalen.se/program/

MALMÖFESTIVALEN 2018 - 
BARNLANDET
En sagolik fest för alla små med 
familjer. Här porlar barnskratten och 

Malmös mest pålitliga lekledare 
sprider kärlek över hela platsen. Här 
är det aktiviteter på gång varje dag till 
klockan 19.

När? 10-17/8
Var? Hela innerstaden men i Kungs-
parken finns barnens eget område
malmofestivalen.se

PALMFESTIVALEN, TRELLEBORG
Sista helgen i augusti går Palmfesti-
valen av stapeln. Festivalen bjuder på 
ett program för alla smaker och åldrar 
med musik, mat och dryck, knallar 
och tivoli. Trelleborg bjuder in alla till 
stor fest!

När? 24-25/8
Var? Trelleborgs city
www.palmfestivalen.com

BARNLOPPIS I FOLKETS PARK
Här är barnen välkomna att sälja och 
köpa begagnade leksaker och kläder. 
Det är gratis att vara med. Säljare 
är välkomna från kl. 8 och loppisen 
öppnar sedan kl. 9.

När? 29/7, 26/8, 30/9, 28/10 kl 9-13.
Var? Malmö Folkets Park
malmofolketspark.se/att-gora/barn-
loppis/

LOPPIS PÅ 
DROTTNINGTORGET
Varje söndag (maj-juli) är det lopp-
marknad på Drottningtorget i centrala 
Malmö. Fri entré.

Var? Drottningtorget, Malmö
www.malmo.se/loppis

LOPPIS I LUND
Längs Södra Esplanaden i Lund är det 
loppis varje helgfri lördag. 

När? Lördagar kl. 6.30–15.
Var? Södra Esplanaden, Lund
www.lund.se/trafik--stadsplanering/
torg-och-allmanna-platser2/lop-
pis-pa-sodra-esplanaden/

BARNFILMPREMIÄRER 
UNDER SOMMAREN

BIET MAYA - PÅ NYA 
HONUNGSÄVENTYR 
Biopremiär den 29 juni. Det är den 
andra långfilmen om Biet Maya, 
som även är känd från den populära 
TV-serien på SVT Barnkanalen. De 
svenska rösterna görs av Amy Dia-
mond, Birgitte Söndergaard, Sharon 
Dyall och Fredde Granberg.

MARY OCH HÄXANS BLOMMA 
Biopremiär den 10 augusti. 
Mary och häxans blomma är ett 
actionfyllt äventyr med otroliga världar 
och finurliga karaktärer. En innerlig 
historia om en ung tjej som försöker 
hitta sin plats i världen. Baserad på 
Mary Stewarts klassiska barnbok ”The 
Little Broomstick”.

FILMTAJM



Barn i Malmös 111    UTFLYKTSFÖRSLAG
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
Bakken, nöjespark Danmark
Barnens gård, Lyckeby
Bokskogens Hitta Vilse, Torup Bara
Bonbon Land, nöjespark Danmark
Borgarparken i norra Lund, stor plaskbassäng 
Borstahusen i Landskrona – fiska krabbor
Botaniska trädgården i Lund, regnskog o öken
Båttur med Laxen i Ängelholm
Christinehofs slott - fladdermussafari
Dalby Stenbrott – hoppa fr klippor, bada, grilla
Dalby Söderskog, vacker lövskog
Den blå planet, akvarium Danmark
Denningarums Gård, Broby - sommaräventyr
Dressincykling i Björnstorp, Klippan el. Tomelilla
Eriksgårdens bärbuffé, Sjöbo
Experimentarium, Danmark
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
Järnvägsmuseer 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
Odensjön, Röstånga
Palmbussen, röd dubbeldäckare som i London kör  
 Trelleborg - Smygehuk
Pannkaksladan, Höganäs - gottgottigottgott
Piratsegling med T/S Sarpen i Simrishamn
Plaskdammar i Malmö: Folkets Park, Rosengård,  
 Rörsjöparken
Plaskdammen på Klostergården i Lund
Rundan i Malmö, båttur gm kanaler o 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 
Sofiero slott, Helsingborg
Stall Stingsons hästäventy i Osby
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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
Odensjön, Röstånga
Palmbussen, röd dubbeldäckare som i London kör  
 Trelleborg - Smygehuk
Pannkaksladan, Höganäs - gottgottigottgott
Piratsegling med T/S Sarpen i Simrishamn
Plaskdammar i Malmö: Folkets Park, Rosengård,  
 Rörsjöparken
Plaskdammen på Klostergården i Lund
Rundan i Malmö, båttur gm kanaler o 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 
Sofiero slott, Helsingborg
Stall Stingsons hästäventy i Osby

Statarmuseet i Torup
Stenshuvud med naturum & Annorlunda café
Svaneholmssjön, ro ut och fiska
Söderåsens Nationalpark
Sövde Musteri - lämna era äpplen för mustning 
Tirups Örtagård, Staffanstorp  - naturlekplats
Tivoli, Danmark
Tosselilla, Tomelilla
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
Vattenhallen i Lund - kanske titta på stjärnor
Ven, hyr cyklar och cykla på upptäcksfärd
Vikingatider, Löddeköpinge
Vångabacken - Hill Rolling i slalombacken
Ystad Djurpark - titta på djuren och bada
Zoo, Danmark

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
Cykla mountainbike på cykelslingan i   
 Bockeboda strövområde
Ordna kvällspicknick i Arriesjön med grill-  
 plats, bad och hinderbana
Klättra i klippor i Klåveröds strövområde
Häng på sommarcamp i Fulltofta strövområde
Sov över i vindskydd i skogen i Vedema   
 strövområde
Heldagsvandra med kompisar i Snogeholms   
 strövområde och övernatta i stuga
Se kossor i skogen i Grytåsa strövområde

Sommarcamp
i Fulltofta 
16 juni - 4 juli
Slöjd, tips och trix 
med trä och tyg! 
Övernatta i tipitält 
eller hängmatta!
Öppet dagligen 
kl 11-15.

Se dagsprogram på  
skanskalandskap.se
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Varsågod - Barn i Malmös GOFIKA-KARTA
Ta med på utflykten så du inte missar någon godbit längs vägen! Men tänk på att alltid kolla öppettider!

PS Inga garantier för att de har öppet eller att de ens finns kvar. Men vi vet med säkerhet att det finns nya guldkorn för dig att upptäcka här!

Café Killeröd, Båstad - bästa utsikten med guldkant

Solbackens Wåffelbruk i Båstad – doftande kaprifol och milsvid utsikt

Lillaro, Förslöv - in the middle of nowhere men bara på söndagar

Albertsgården, Farhult Ängelholm – rofylld 1800-talsgård där tiden stått still

Flickorna Lundgren på Skäret - korsvirke o kaffe i kopparkanna

Krapperups Slottscafé, Nyhamnsläge – hembakat under stora kastanjen

Pannkaksladan, Höganäs – pannkakor på längden och tvären

Linnéaträdgården Helsingborg - mysigt åt det lunchiga hållet

Tomatens Hus, Vallåkra – tomater i alla former och smaker

Wallåkra Stenkärlsfabrik, Vallåkra - njut av fika i fin miljö

Flinckmans Café, Sireköpinge – högsta nostalgifaktor

Café Borgstugan, Trollenäs slott – historiens vingslag

Bjärreds Saltsjöbad - brunch på helgen, basta o kallbada

Långa Längan, Bjärred – korsvirkeslänga vid havet 

Katrinetorp, Malmö – mysig herrgårdsträdgård

Slottsträdgårdens Café, Malmö – serverar ekologiskt

Botaniska trädgården i Lund – fika och titta in i regnskogen

Skrylle naturreservat – caféet eller boka en grill och fixa eget

Tirups Örtagård – mysig trädgård naturlekplats för klättersugna barn

Systrarna på Solhjulet, Veberöd – gårdscafé med djur o klätterställning
Torna Hällestad Lanthandel – bre din egen macka eller ät brunch på helgen

Vismarlövs Café & Bagarstuga, Klågerup – kakbuffé i gammal Skånegård

Torups Slottscafé, Bara - fika eller sopplunch i slottsstallet

Wasabi Orangeri Café och Butik, Oxie – väderskyddad gofika

Anita på Börringekloster, Svedala – café o gårdsbutik m ekologiskt

Farmor Idas Café, Vellingeblomman – titta på blommor och fika

Kungshagagård i Vellinge/Höllviken, fika, vandra med Alpackor, rida miniponnys

Lotta på Åsen, Ljungbyhed - våfflor och kakbuffé i charmig trädgård 
Vildrosor & Höns, Perstorp - sekelskfitesmiljö rekommenderat av White Guide Café, igen

Fröknarnas café Hovdala slott - vacker miljö med utsikt över Hovdala slott
Glassbåten i Åhus - 40 olika glassmaker så inget för dig med beslutsångest

Blåherremölla Kvarnmuseum, Maglehem - enklare fik i kvarn
Fricks Spettkaksbageri & Trädgårdscafé, Billinge – nybakade spettkakor i rosenträdgården

Café Old Fashion Höör – trädgårdscafé med hembakat 
Cafe 7088, Hörby – himmabakat i mysig gammal skolmiljö

Gul retrobutik o bonnakafe i Kölleröd - bohemiskt nostalgiskt 
Kaffestugan Alunbruket, Brösarp – som på mormors tid
Fridens gårdskrog Mellby Kivik - för att du älskar pizza 

-bakad i vedeldad stenugn, men boka innan

Mossagården Veberöd - fika, hälsa på djuren, handla ekologiskt
Sjöbo Kaffestuga -  fika i skogsgläntan

Madame Blå, Skåne Tranås - hemtrevligt café & fransk bistro
Drömbageriet i Komstad - White Guide Café rekommenderar

Karlaby Kro Tommarp - afternoon tea fredagar och lördagar 
-fast helst skulle man vilja stanna över natten

Hylkegården, Brantevik – fika i mysig allmogemiljö
Backagården Växthuscafé, Kåseberga – mysigt inne & ute

Olof Viktors Glemminge – fin gammeldags trädgårdsfika
Åbergs Trädgård & Café Ystad - fika och titta på fina växter

Fritidsbaren, Ystad – på strandcaféet bakas 
världens godaste wienerbröd

Café Smyge - räkmacka på Sveriges sydligaste spets
Hallongården Trelleborg – självplock och hallongott i alla dess former

Kafé Kust Falsterbo - med känsla av bohemiskt surfarkafé i Australien
da Aldo Skanör - kaffe med lakritspuder och hemgjord italiensk glass
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Ta med på utflykten så du inte missar någon godbit längs vägen! Men tänk på att alltid kolla öppettider!

PS Inga garantier för att de har öppet eller att de ens finns kvar. Men vi vet med säkerhet att det finns nya guldkorn för dig att upptäcka här!

Café Killeröd, Båstad - bästa utsikten med guldkant

Solbackens Wåffelbruk i Båstad – doftande kaprifol och milsvid utsikt

Lillaro, Förslöv - in the middle of nowhere men bara på söndagar

Albertsgården, Farhult Ängelholm – rofylld 1800-talsgård där tiden stått still

Flickorna Lundgren på Skäret - korsvirke o kaffe i kopparkanna

Krapperups Slottscafé, Nyhamnsläge – hembakat under stora kastanjen

Pannkaksladan, Höganäs – pannkakor på längden och tvären

Linnéaträdgården Helsingborg - mysigt åt det lunchiga hållet

Tomatens Hus, Vallåkra – tomater i alla former och smaker

Wallåkra Stenkärlsfabrik, Vallåkra - njut av fika i fin miljö

Flinckmans Café, Sireköpinge – högsta nostalgifaktor

Café Borgstugan, Trollenäs slott – historiens vingslag

Bjärreds Saltsjöbad - brunch på helgen, basta o kallbada

Långa Längan, Bjärred – korsvirkeslänga vid havet 

Katrinetorp, Malmö – mysig herrgårdsträdgård

Slottsträdgårdens Café, Malmö – serverar ekologiskt

Botaniska trädgården i Lund – fika och titta in i regnskogen

Skrylle naturreservat – caféet eller boka en grill och fixa eget

Tirups Örtagård – mysig trädgård naturlekplats för klättersugna barn

Systrarna på Solhjulet, Veberöd – gårdscafé med djur o klätterställning
Torna Hällestad Lanthandel – bre din egen macka eller ät brunch på helgen

Vismarlövs Café & Bagarstuga, Klågerup – kakbuffé i gammal Skånegård

Torups Slottscafé, Bara - fika eller sopplunch i slottsstallet

Wasabi Orangeri Café och Butik, Oxie – väderskyddad gofika

Anita på Börringekloster, Svedala – café o gårdsbutik m ekologiskt

Farmor Idas Café, Vellingeblomman – titta på blommor och fika

Kungshagagård i Vellinge/Höllviken, fika, vandra med Alpackor, rida miniponnys

Lotta på Åsen, Ljungbyhed - våfflor och kakbuffé i charmig trädgård 
Vildrosor & Höns, Perstorp - sekelskfitesmiljö rekommenderat av White Guide Café, igen

Fröknarnas café Hovdala slott - vacker miljö med utsikt över Hovdala slott
Glassbåten i Åhus - 40 olika glassmaker så inget för dig med beslutsångest

Blåherremölla Kvarnmuseum, Maglehem - enklare fik i kvarn
Fricks Spettkaksbageri & Trädgårdscafé, Billinge – nybakade spettkakor i rosenträdgården

Café Old Fashion Höör – trädgårdscafé med hembakat 
Cafe 7088, Hörby – himmabakat i mysig gammal skolmiljö

Gul retrobutik o bonnakafe i Kölleröd - bohemiskt nostalgiskt 
Kaffestugan Alunbruket, Brösarp – som på mormors tid
Fridens gårdskrog Mellby Kivik - för att du älskar pizza 

-bakad i vedeldad stenugn, men boka innan

Mossagården Veberöd - fika, hälsa på djuren, handla ekologiskt
Sjöbo Kaffestuga -  fika i skogsgläntan

Madame Blå, Skåne Tranås - hemtrevligt café & fransk bistro
Drömbageriet i Komstad - White Guide Café rekommenderar

Karlaby Kro Tommarp - afternoon tea fredagar och lördagar 
-fast helst skulle man vilja stanna över natten

Hylkegården, Brantevik – fika i mysig allmogemiljö
Backagården Växthuscafé, Kåseberga – mysigt inne & ute

Olof Viktors Glemminge – fin gammeldags trädgårdsfika
Åbergs Trädgård & Café Ystad - fika och titta på fina växter

Fritidsbaren, Ystad – på strandcaféet bakas 
världens godaste wienerbröd

Café Smyge - räkmacka på Sveriges sydligaste spets
Hallongården Trelleborg – självplock och hallongott i alla dess former

Kafé Kust Falsterbo - med känsla av bohemiskt surfarkafé i Australien
da Aldo Skanör - kaffe med lakritspuder och hemgjord italiensk glass
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Satsa på 
en aktiv 
sommar!

LEOSLEKLAND.SE

FRI ENTRÉ FÖR VUXNA. GRATIS PARKERING, WIFI OCH TIDNINGAR. 
STADIONGATAN 24, MALMÖ  -   ALLA DAGAR 10-19 | SOMMARÖPPET 10-20 2/7 - 12/8
VASSVÄGEN 23, STORA BERNSTORP  -  ALLA DAGAR 10-19 | SOMMARÖPPET 10-20 2/7 - 12/8

Hur många steg hinner du med under  
ett pass hos oss? Köp vår stegräknare och  
registrera dina steg så får du ett fint diplom 
och har chans att vinna en kickbike.  
Vi delar ut 90 kickbikes varje vecka!  
Du kan tävla alla gånger du är på Leos!

Vinn en kickbike!

Värde: 399:-

90 
VINNARE

VARJE 
VECKA! 49:-

Stegräknare 
med klocka:

Ord. pris 98:-


