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Skåne Nordväst, tio kommuner 
(Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, 
Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, 
Ängelholm och Örkelljunga) som ar-
betar tillsammans för att utveckla nord-
västra Skåne. Skåne Nordväst inspirerar 
till många upplevelser och här finns det 
förutsättningar för avkoppling och livs-
kvalitet.
 I Skåne Nordväst bor det nästan 
315 000 invånare på 2569 km2. På andra 
sidan Öresund ligger Danmark, drygt 20 
minuter från Helsingborg med båt. Det 
gynnsamma geografiska läget i Öresund-
regionen och det positiva näringslivskli-
matet ger unika möjligheter för männis-
kor, företag och näringsliv att utvecklas.
 >> Läs mer om att leva, bo, verka 
och uppleva Skåne Nordväst på 
www.skanenordvast.com
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Skåne Nordväst ligger mitt i Öresundsregionen, en timme från Köpenhamn och en timmes 
flygresa från Stockholm. Detta är platsen för livsnjutaren, för den som vill bli rik på upplevel-
ser och oförglömliga minnen. Avstånden är korta och mångfalden stor, det gör att du aldrig 
behöver välja - meta abborre i stillhet ena dagen och ta en paraplydrink under palmerna på 
Tropical beach den andra. 
 Naturen är källan till mycket; vår känsla för mat, vår skaparglädje och vår lust till äventyr. 
Vi har klippor så dramatiska att de beskrivits som utomjordiska, trolska skogar, orörda insjöar 
och milslånga stränder. Våra två öar bjuder på fantastisk natur, kultur och konstskatter. Vi har 
också otroligt många golfbanor på liten yta, det är faktiskt bara Florida som har fler! Det milda 
klimatet gör att vi kan spela året runt. 
 Skåne Nordväst kallas ofta för Sveriges keramikbygd. Kreativiteten är påfallande, inte bara 
inom keramiken utan också inom design, konst och hantverk. Vi skapar med en lust som både 
känns och syns, som är traditionell och nytänkande. 
 Mat är en stor livsnjutning i denna del av Skåne. Här har vi traditionerna och de egenpro-
ducerade grödorna. Men också krogarna som bjuder på det genuint skånska och det interna-
tionellt influerade, alltid tillagat av gourmeter som vet att vägen till hjärtat går via maten.

Välkommen att njuta av Skåne Nordväst!

För livsnjutaren
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Mat (fast)

en resa i nordvästra Skåne är en resa bland smakupplevelser. kockar 
med hjärtat i den skånska myllan och blicken ut mot kontinenten til-
lagar de godaste rätter med smak av både tradition och trend. Slå dig 
ner på en uteservering vid havet, en gästgivargård som andas skånsk 
idyll eller ett café som bakar våfflor efter hundraåriga recept.

Trend, tradition 
och havsbrus på menyn
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(
Många krogar kryddar smak-
upplevelserna med vidunderlig 
havsutsikt. Slå dig ner på för-
sta parkett mot Öresund, lika 
vackert när höstvindarna viner 

som när solen strålar. Kulturhuset Pumphuset 
i Borstahusen bjuder på inspirerande konst och 
god mat alldeles vid vattenbrynet och hela Hel-
singborgs strandpromenad med det pulserande 
Norra Hamnen i centrum är som en kulinarisk 
oas. Kajkanten Restaurang & Cocktailbar i 
Höganäs hamn lockar med goda luncher och 
frestande drinkar. Idyllerna Mölle och Arild 
har många populära krogar att välja mellan, 
bland annat Strand i Arild med utsikt över byn, 
hamnen och havet och har man vägarna förbi 
Ängelholm måste man planera in ett kulina-
riskt besök på anrika Klitterhus i Skäldervi-
ken – åtta meter från strandkanten! Båstad och 
Torekov är sommaroaser med många havsnära 
restauranger, välbesökt är Hotell Skansens tren-
diga restaurang Sand och Hotell & Restaurang 
Hovs Hallar på toppen av mäktiga naturreser-
vatet Hovs Hallar. 
	 8Missa inte... en ”tura” på färjorna mellan 
Sverige och Danmark. Sitt kvar när de andra 
går av och njut av god mat med utsikt över två 
länders kuster. 

kulinariskt med guldkant
Den skånska lusten till god mat har gett oss 
många prisbelönta kockar och välbesökta krogar. 

Per Dahlberg på restaurang Gastro, centralt i 
Helsingborg, gör även finsmakaren nöjd. Krogen 
ligger högt upp på White Guides lista över väl-
renommerade restauranger där också exempel-
vis Grand Hôtel i pittoreska Mölle, Restaurang 
Sand på Hotel Skansen i Båstad, Hamnkrogen 
på Hven (som serverar underbar Hvenspätta!) 
och vackra Sofiero Slottsrestaurang, finns med. 
 8vad är White Guide? En restaurangguide 
över Sveriges 500 bästa krogar som ska fungera 
som vägvisare till god, gärna regional, mat.

inte som andra krogar
En garanterat annorlunda upplevelse är en 
måltid på Farbror Elofs Skafferi i Billeberga 
där loppisprylar trängs med kulinariska rätter 
i en före detta lada. Den som önskar blicka ut 
över en glittrande sjö kan bege sig till Restau-
rang Kock-Johan med panoramafönster ut mot 
Hjälmsjön, Örkelljunga, och i vackra Skälder-
viken, Ängelholm, kan man både äta gott och 
beundra lokala konstnärers verk på restaurang 
Carl Fredrik. 
 8Missa inte... ett smakfullt besök i en av 
Sveriges krogtätaste städer, Helsingborg, som 
bjuder på menyer från världens alla hörn. Runt 
Mariatorget finns krogar med allt från hus-
manskost till sushi. Helsing Bar & Matsalar, i 
byggnad från förra sekelskiftet, andas trend och 
internationell atmosfär. Njut av ett glas cham-
pagne i rosa baren!

Det mest skånska
Kliv över tröskeln till svunna tider på våra genuina gästgiverier där årstidens skiftningar och 
högtider sätter tydliga spår i menyn. Ett av våra mest kända gästgiverier, och också ett av 
landets äldsta, är Margretetorp Gästgifvargård som ligger på Hallandåsens sluttning utanför 
Ängelholm. Här dukas det traditionella smörgåsbordet upp varje dag året om. Känt för den 
breda publiken blev Spångens Gästgivaregård i Ljungbyhed när Edvard Persson spelade in 
filmer här på 1940-talet, här avnjuter man äkta skånska rätter som svartsoppa och äggakaka. 
En kort bit härifrån ligger också Röstånga Gästgivaregård där det bedrivits gästgiveri sedan 
1647! Går färden till Kullabygden så missa inte Tunneberga Gästgifvaregård i Jonstorp som 
serverar äkta skånska smaker i genuin 1700-talsmiljö.

Inget går upp mot en fikastund på ett café. 
Men så är också svenskarna ett av världens 
mest kaffedrickande folk! Provsmaka dig 
fram till dina egna caféfavoriter bland vackra 
små smultronställen och sköna stadsfik. 

Why not café, vid Citadellet i Landskrona: 
Dragshowstjärnan Lasse Flinckmans nya 
café i vacker miljö. >> Tel. 0418-24444

ellens café på Kullaberg: Här fikar man till 
ljudet av vågorna som slår mot berget endast 
tio meter från terrassen. >> www.ransvik.se

Café killeröd, Båstad: Bjuder bland annat 
på sin specialare, äppelmarängtårta med va-
niljsås. Utsikten 150 meter över havet får 
man på köpet! >> www.café-killerod.se

Solbackens våffelbruk, Båstad: Längs med 
vackra Italienska vägen. Serverar våfflor efter 
gammalt recept. >> www.solbacken.eu

Flickorna Lundgren på Skäret, Arild: 
En klassiker man bara inte får missa. 
Här bakas 37 000 vaniljhjärtan om året! 
>> www.fl-lundgren.se

Lotta på åsen, Ljungbyhed: Ännu en klas-
siker med våfflor bakade efter recept från 
1800-talet. >> www.lottapaasen.se

Skvattemölla, Klippan: Kvarnen intill 
Pinnån har 300 år på nacken och är i dag ett 
mysigt café. >> www.skvattemolla.se

Byskolan i Gånarp, Ängelholm: Hembakat 
i gammal, charmig skolmiljö med lusthus i 
glas som rymmer en hel busslast. 
>> www.byskolan.se

ebbas fik, Helsingborg: Centralt fik med 
50-talsnostalgi och gigantiska chokladrutor. 
>> www.ebbasfik.se

Pålsjö paviljongen: Nygräddade våfflor och 
annat gott mitt i Pålsjö skog. Även musikun-
derhållning vissa dagar. 
>> www.paviljongen.com

En kopp 
kaffe, tack!
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På safari i bigården
Vad är väl en safari på Afrikas savann jämfört 
med en bigårdssafari på Söderåsen? Gillastig 
honung anordnar denna udda safaritur för 
barn och vuxna som iklädda skyddskläder 
gläntar på dörren till en bikupa och ser de 
flitiga arbetsbina jobba. Har du tur kanske du 
till och med skymtar självaste drottningen. 
Turen avslutas med fika i gårdsbu-
tiken. Självklart finns det möjlig-
het att köpa med sig den goda 
Gillastigshonungen hem eller 
varför inte lavendelsocker, vax-
ljus och syltade granskott! 
>> www.gillastighonung.se

det ska vi fira
Skåne är traditionellt en landsända där maten sätts 
i första rummet. Alla våra stora högtider firas också 
med fantastiska smakupplevelser.  Årets första stora 
mathändelse infaller vid påsk då många spännande 
rätter tar plats i krogarnas menyer som skånsk äg-
gakaka, ankbröst, lamm och ljuvlig sparris. I juni 
infaller midsommarfirandet som har gamla tra-
ditioner i Sverige. Då binder flickor i alla åldrar 
kransar att sätta i håret och så dansas det ringdans 
runt midsommarstången. Till midsommarbordet 
hör sill, nubbe och jordgubbar. Hösten firas med 
sedvanliga skånska smaker under Mårten Gås då 
många krogar och gästgivaregårdar bjuder in till 
traditionellt firande med svartsoppa, gås och avslu-
tande äppelkaka med vaniljsås. Mårtensafton infal-
ler den 10 november men de flesta krogar serverar 
gåsamiddag under flera veckors tid. Sist i kalendern 
kommer den av våra högtider som firas mest och 
längst, julen. Då pyntas gästgiverierna med halm-
bockar och julgranar och krogarna glittrar lite ex-
tra i skenet av levande ljus. Våra julbord är många 
och varierande. De flesta har inslag av traditio-
nella rätter som hemlagade köttbullar, rökt ål, sill, 
skinka, risgrynsgröt och ett dignande gottebord. 
 >> För information om fler matevenemang, 
gårdsbutiker och lokala producenter gå in på 
www.skanenordvast.com/mat.

Lär känna skånska ekologiska gårdar 
under höstens ”Ekorunda”. Flera går-
dar öppnar för besök och visar upp och 
berättar om sin ekologiska produktion. 
Ta tillfället i akt och avsmaka närod-
lade godsaker, ta del av tips och råd om 
odling och plocka bär och grönsaker på 
egen hand. För barnen är gårdsbesöken 
en stor upplevelse, kanske får de prova på 
att åka en tur i traktorn och klappa går-
dens djur. För mer information om vilka 
gårdar som deltar i rundan och vilka ak-
tiviteter de bjuder på gå in på
>> www.ekobonden.se

Ekologisk matvandring
Flerfaldigt prisbelönade Bjärhus i Klippan är en gård som tidigt satsade på 
ekologiskt. Följ med på en ekologisk matvandring i fårens marker. En guide 
tar dig med till kulturhistoriska platser i naturen där ni smakar av gårdens 
läckerheter i en uppdukad buffé med nybakat bröd och goda fårostar. Vand-
ringen tar ca 2,5 timme och kostar 250 kr/pers. 
>> www.bjarhus.se

Besök ekologiska gårdar

Foto: skane.com©sydpol.com

Lucia. Foto: skane.com©sydpol.com
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Smakfulla dagar...
28-30/5 hålls Sparrisdagar på Varalövs Gårdsbutik med provsmakning, visning
 av fält och försäljning kl. 10-15. 
5/6  är det dags för Pärans dag i Båstad med provsmakning, försäljning 
 och underhållning.
4-13/6  firas restaurangveckan i Båstad då flera krogar bjuder in till prisvänlig 
 och spännande försmak av sommaren under tio dagar. 
5/9  är det Höstträdgårdsmässa i Ängelholms Hembygdspark. Massor av
 gårdsbutiker, plantskolor och experter inom trädgård och närproduce-
 rat finns på plats.
2-3/10 inträffar höstens höjdpunkt för marknadsälskare, Mikaeli marknad på
 Fredriksdal i Helsingborg. Köksträdgården är nyskördad och i en 
 genuin gammaldags marknadsatmosfär får man uppleva ett stycke livs
 levande historia. Aktiviteter, upptåg, försäljning och musik står på det 
 digra programmet.

Utflyktstips!  I Landskrona ligger ”allt 
i gläntan” med kaffestuga, presentbutik 
och plantshop. Mysig ”Skånekänsla” 
med kaffe serverat ur kopparkittlar.
>> www.alltiglantan.se

ekomarknad i Båstad
En inspirerande matmarknad med enbart 
ekologiska produkter hålls i Båstad under 
hösten. Här finns allt från lokalt produ-
cerad honung till kött av närområdets 
naturbetande djur. Passa på att ladda mat-
korgen med allehanda ekologiska godsa-
ker och njut av trevlig underhållning. 
>> För mer information om dagar, tider, 
plats och program se www.bjare.snf.se.

Provsmaka ost och vin...
I härliga delikatessbutiken Oldsbergs Ost på Köpmansgatan i Hö-
ganäs hålls ost- och vinprovningar. Monica Oldsberg bjuder på en 
resa i ostens Europa i vilken elva ostar provas i kombination med 
fyra viner. Man får lära sig mycket om ostens historia, tillverkning 
och hur man bäst kombinerar olika smaker. 
>> För information och anmälning gå in på 
www.oldsbergsost.se

Foto: Allt i gläntan

 Foto: skane.com©Helene Toresdotter
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Mikaeli marknad, Fredriksdal, Helsingborg.
Foto: Sven-Olof Larsén 
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Med smak av nordvästra Skåne
nordvästra Skåne är en kulinarisk guldgruva. trots sin förhållandevis 
lilla yta är utbudet av närproducerat stort, här finns allt från vinodlare 
till pastaproducenter. inte konstigt att denna del av Skåne ofta jämförs 
med välsmakande regioner som italienska toscana och franska Pro-
vence. botanisera bland odlare och gårdsbutiker och njut av oförglöm-
liga, och unika, smaker. 

”Den som kör runt i nordvästra Skåne 
märker snabbt att det aldrig är långt 
till en grönsaksodlare. Här växer 
nyttigheterna så det knakar. Fo
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BBjärehalvön är något alldeles extra med sina 
högklassiga råvaror, förförande landskap och 
hängivna producenter. Här har ett 40-tal pota-
tisodlare gått samman för att höja färskpotatisen 
till delikatessens höjder. Massor med olika sor-
ter odlas, alla med sin egen unika smak. En del 
knölar används dessutom som huvudingrediens 
i världens första färskpotatisvodka – Karlssons 
New Vodka, Gold eller Vintage!
 8att göra: Bjäre Hembygd arrangerar 
många trevliga upplevelser, prova på att vara 
bonde för en dag, följ med på potatissättning el-
ler provsmaka världens första färskpotatisvodka 
i en lada. 

Ön ven- ett skånskt skafferi
Ven är den lilla ön med de stora smakupple-
velserna. En kort bit ifrån där färjan lägger till 
strosar getostmejeriets getter i gröngräset. Flera 
sorters ost, helt utan kemiska tillsatser, produ-
ceras i mejeriet och finns att köpa i butiken 
tillsammans med exempelvis tvål av getmjölk. 
I Hvendurums bageri görs pasta, bröd och mjöl 
av öns eget durumvete och i Hvens Glassfabrik 
tillverkas gräddglass efter eget recept med na-
turliga smaksättare. 
 8att göra:  Spirit of Hven tillverkar whisky 
med unik smak av ön och tills den är färdig kan 
man avnjuta vodka och gin från destilleriet. 
Guidade turer på destilleriet kan bokas!

grönt och nyttigt
Den som kör runt i nordvästra Skåne märker 
snabbt att det aldrig är långt till en grönsaks-
odlare. Här växer nyttigheterna så det knakar. 
Tomatens Hus med eget café, Tåstarpstomater 

och Vikentomater är några av de odlare som 
bjuder på söta goda skördar av tomater i alla 
färger och former. Varalövs gårdsbutik frestar 
bland annat med tjugo olika potatissorter och 
egenodlad sparris under vårkanten och Saxtorp 
Svamp odlar champinjoner helt utan kemiska 
bekämpningsmedel som säljs i gårdsbutiken. 
Missa inte heller Helsingborgs exotiska frukt- 
och grönsaksmarknad på Gustav Adolfs torg 
med nyttiga inslag från världens alla hörn. 
 8att göra:  Plocka jordgubbarna själv på 
plantagen under sommarsäsongen. Håll utkik 
efter skyltar med självplockning. 

kött från granngården
Det är en kulinarisk fröjd att äta kött från 
närliggande gårdar som månar om djuren och 
aldrig tummar på kvaliteten. Brunnby Boställe 
säljer nötkött i gårdsbutiken från egna natur-
vårdande djur, allt från filéer till pålägg. Bjärhus 
Gårdsbutik i Klippan har prisats för sin eko-
logiska satsning och Kullalamm utanför Skäret 
i Kullabygden bjuder på närproducerat lamm-
kött och andra lammprodukter. Naturskönt vid 
foten av Söderåsen ligger Bonnarps Hjortgård 
som föder upp hjortar i naturlig miljö. Kika 
inom gården för att handla. Den som sover över 
på gårdens Bed & Breakfast får avnjuta hjort-
köttsprodukter till frukost. Missa inte heller 
Pålssons lax i Landskrona som har servat no-
belgäster med sin utsökta fisk. 
 8att göra:  Följ med på guidad tur på Sve-
riges största strutsfarm, Evas Strutsar, utanför 
Ängelholm. I gårdsbutiken finns allt det goda 
från strutsen som filé, färs, pålägg samt ägglam-
por och fjäderdammvippor.

läskande gott
Det gynnsamma klimatet i Skåne har visat sig 
vara bra för vinodlingar och i nordvästra Skåne 
vajar vinrankorna bland annat på Kullahalvöns 
Vingård utanför Höganäs. Odlarna arrang-
erar vingårdsrunda och berättar om odlingen. 
På Kullabygdens Musteri kan man sedan flera 
generationer tillbaka köpa ren äppelmust, utan 
tillsatser, av äpplen från närliggande gårdar och 
privata odlingar. Musten finns med flera olika 
smaksättningar. 

Smakrika butiker
På landet och i städerna finns många gårds- 
och delikatessbutiker som frestar smaklökarna. 
Oldsbergs Ost i centrala Höganäs är ostälska-
rens paradis med runt hundra ostar från flera 
europeiska länder men också lufttorkade de-
likatesser, marmelader, exklusiva olivoljor och 
mycket mer. Även gårdsbutiken Tant Grön 
på Bjärehalvön bjuder på ostar, smaksatt pasta 
från Frankrike och lokalt odlade hallon. Fe-
nix Konditori i Röstånga är en nostalgibutik i 
lanthandelsmiljö med bagerisortiment, ostar, 
delikatesser och te från världens alla hörn. Den 
populära delikatessbutiken Smakfullt bör besö-
kas av den som har vägarna förbi Landskrona 
och i Helsingborg inhandlas handgjord pasta, 
färsk tryffel och kött av högsta kvalitet på Gast-
ronomibutiken. Missa inte heller Tasty House 
på Söder i Helsingborg som bjuder in till en 
exotisk smakupplevelse av nötter och baklawa.
 8Tips:  Ljuvligt bröd bakas på Château 
Forêt i Helsingborg och på Café Killeröd bakas 
valnötsbröd samt ”Bob:s special” som innehåller 
pumpakärnor, solrosfrön och hirs. 

Fo
to

: s
ka

ne
.c

om
©

sy
dp

ol
.c

om

Foto: skane.com©sydpol.com

Foto: Maria Johnsson

Fo
to

: F
ré

d
ér

ic
 C

o
us

yn



10 www.skanenordvast.com www.skanenordvast.com

65

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 38

39

40

41

42

43

44

45

46 47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

60

61

62

63

64

66

67

68

69

70

72

73

7475

76

4

59

37

71

Restauranger:

1 Bistro Grodlår & Timjan 
 www.bistrogrodlar-timjan.se

2 Café Tora www.cafetora.com

3 Farbror Elofs Skafferi www.elofsskafferi.com

4 Gillastig Honung www.gillastighonung.se

5 Grand Hôtel www.grand-molle.se

6 G. Swenson´s krog www.swensons.net

7 Hamnkrogen på Ven www.hamnkrogen.com

8 Hamnkrogen Ängelholm
 www.engelholmshamnkrog.se

9 Helsing Bar & Matsalar www.helsingbar.com

10 Hillesgården café och restaurang 
 www.hillesgarden.se

11 Hjalmars kök & restaurang www.hjalmarskok.se

12 Hotell Erikslund www.hotellerikslund.se

13 Hotel Kullaberg Restaurang www.hotelkullaberg.se

14 Hotell & Restaurang Hovs Hallar 
 www.hovshallar.com

15 Ingeborrarps Wärdshus 
 www.orkelljungahembygdsforening.se

16 Kajkanten Restaurang & Cocktailbar 
 www.kajkanten.nu 

17 Klitterhus www.klitterhus.com

18 Linneaträdgården www.linneatradgarden.se

19 Malens krog www.malenskrog.se

20 Margretetorps Gästgifvaregård 
 www.margretetorp.se

21 Oscarsgården www.oscarsgarden.com

22 Papi Bistro & Njutbar www.papibistro.se

23 Pepe´s Bodega, Båstad, www.pepesbodega.se

24 Pizza King i Ängelholm, nordiska mästare 2006,
 www.pizzaking.nu

25 Pumphuset www.pumphuset.net

26 Restaurang Carl Fredrik www.carlfredrik.nu

27 Restaurang Gastro www.gastro.nu

28 Restaurang Kock-Johan www.kockjohan.se

29 Restaurang Sand www.hotelskansen.se

30 Rusthållargården www.rusthallargarden.se

31 Röstånga Gästis, www.rostangagastgivaregard.se

32 Sofiero Slottsrestaurang 
 www.sofieroslottsrestaurang.se

33 Spisekammaren www.spisekammaren.se

34 Spångens Gästgivaregård www.spangen.se

35 Strand i Arild www.strand-arild.se

36 Tunneberga Gästgifvaregård www.tunneberga.se

37 Vikens hamnkrog www.vikenshamnkrog.se

38 Woodlands golfrestaurang www.orkelljungagk.com

Med smak av Skåne:

39 Bjärefågel www.bjarefagel.se

40 Bjärhus gårdsbutik www.bjarhus.se

41 Bjäre Hembygd www.bjarehembygd.se

42 Bonnarps hjortgård www.bonnarpshjort.se

43 Brunnby boställe www.brunnbybostalle.se

44 Café Killeröd www.cafe-killerod.se

45 Café Lycklig tfn: 0737 28 11 60

46 Château Forêt www.chforet.se

47 Chocolatte www.chocolatte.se

48 Chocolauto www.chocolauto.se

49 Chokladprinsessan i Båstad 
 www.chokladprinsessan.com

50 Delikatesspunkten Ängelholm 
 www.delikatesspunkten.se

51 Ekhaga gårdsbutik, gotlandsfår 
 www.ekhagagardsbutik.se

52 Ekhems gårdsbutik www.ekhemsgard.nu

53 Evas strutsar www.evasstrutsar.se

54 Fenix konditori tel. 0435-910 05

55 Gastronomibutiken www.gastronomibutiken.com

56 Gårdsbutiken Larsviken www.larsviken.se

57 Heberleins charkuteri www.heberleins.se

58 Hvens getost www.hvensgetost.com

59 Kullabygdens musteri www.kullamust.se

60 Kullahalvöns vingård www.kullahalvonsvingard.se

61 Kullalamm www.kullalamm.se

62 Möllebackens Våffelbruk & Gästgifveri 
 www.helsingborg.se

63 Oldsbergs Ost www.oldsbergsost.se

64 Pålssons lax www.stefanpalssonab.se

65 Saxtorp svamp www.saxtorpsvamp.se

66 Skånehill gård www.skanehill.se

67 Smakfullt www.smakfulltla.se

68 Spirit of Hven www.backafallsbyn.se

69 Tant Grön www.tantgron.net

70 Tomatens Hus www.tomatenshus.se

71 Torekovs Hotell www.torekovhotell.se

72 Tåstarps tomater www.tastarpstomaten.se

73 Vantinge struts www.vantingestruts.se

74 Varalövs gårdsbutik www.varalovsgardsbutik.nu

75 Vikentomater www.vikentomater.se

76 Vivekas Kryddgård tfn: 0418-43 26 81
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Öppet: April–oktober
Måndag–fredag 9–18,
Lördag 9–14.

Rågången 41, VIKEN.
GPS: Lat N 56° 9´ 55.76
Long E 12° 35´ 30.06
www.vikentomater.se

83 sorters tomater!

Välkomna!

Kakfatet du aldrig glömmer

På den vackra Kullahalvön mellan Arild och
Jonstorp hittar ni oss. Öppet  maj -  september. 
Skäretvägen    Tel   www.fl-lundgren.se

Smaken må variera men
alla brukar kunna samsas 
kring kakfaten en skön
sommareftermiddag
på Skäret.

Kakfatet du aldrig glömmer

En given festplats på
Sveriges äldsta gästgivaregård!

Vi har nöjet att komponera era bröllopsmiddagar,
jubiléer, företagsevenmang, affärsluncher, gåsamiddag,
det klassiska skånska julbordet och naturligtvis goda
söndagsmiddagar för hela familjen.

Välkommen att njuta av riktigt god skånsk matkultur
och historiska vingslag.

Västkustvägen 403  260 35 Ödåkra 
Tel 042-20 24 80  www.fleningegastis.se

Delikatesser från Rökeriet!
Vi har det mesta inom rökt fi sk och skaldjur.

Vi erbjuder även färdiga smörgåsar och landgångar

Ättekulla - Helsingborg
Torbornavägen 34 
(vid Stenbrogårdens Camping)
Öppet: Må-fr 9-18, lö 9-14
Tel 042-29 33 60

Råå - Småbåtshamnen
under sommarhalvåret
Tel 042-26 05 02
Här har vi öl- och vinrättigheter

I vår butik har vi färsk potatis, grön sparris (maj), tomater, 
gurka & övriga grönsaker varje dag hela sommaren

Från egen odling
Carina & Thord Nilsson 

önskar er välkomna till

Mån-Fre 8-19   Lör-Sön 8-17
Tel 070-586 89 96    www.varalovsgardsbutik.nu

Boka bord 
042 34 61 88

Välkommen till oss 
under sommarens 
varma dagar. Sitt ner 
och njut i den lummiga 
trädgården, låt Rut på 
Skäret vara en oas 
även för dig.

www.rutpaskaret.se

��

�
�

Utfl yktsmålet

0418-20370 • www.alltiglantan.se

Allt i Gläntan erbjuder en helhetsupplevelse med boende i form av B&B. 
Cafeét där vi har lunch, fullständiga rättigheter, uteservering mm.

Shopping i vår trevliga Plantshop och i Smides- och Presentbutiken. 
Oss hittar ni vid den natursköna Karlundsskogen 

med djurpark och stor lekplats. Öppet alla dagar, året om!
Hitta oss: Norra infarten Landskrona, första trafi kljusen till vänster.
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I barnens lekfulla värld
ett öppet sinne och en gnutta lekfullhet är biljetten till 
semesterns roligaste stunder. låt de små visa vägen 
till spännande, busiga och roliga platser och upple-
velser med allt från äventyrsgolf till sommarrodel. 

Hembygdsparken, Ängelholm. Foto: skane.com©sydpol.com
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Foto: skane.com©sydpol.com
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Hole in one
Minigolfbanor finns i de flesta större stä-
der. Några riktigt roliga äventyrsbanor 
har vi på Råå camping i Helsingborg, 
Råbocka camping i Ängelholm, på First 
Camp Torekov och på First Camp Mölle. 
Den sistnämnda med miljöer från Kulla-
halvön! Vill man spela på en av Sveriges 
äldsta banor så kan man bege sig till cam-
pingen vid Hjelmsjön i Örkelljunga med 
bana från 1931.

Missa inte...
...innebandyfesten den 13-14/3, SM slutspel för Herr-
juniorer, Damjuniorer, pojkar och flickor 16 år. Arr. IBK 
Falcons Landskrona IH och GA - IH.

...Påskfest för barn den 1/4 på Fredriksdal museer och 
trädgårdar i Helsingborg. Häxorna hälsar alla små påsk-
kärringar och påskgubbar välkomna till Blåkulla med 
massor av roliga påskaktiviteter. 
>> www.fredriksdal.se

...dieseldagar på Järnvägsmuseet i ängelholm den 
14-15/5. Åk dieselloksdragna tåg, besök lokhytter, prova 
att spaka dieselloket själv. Även järnvägsmarknad och 
underhållning. 
>> www.jarnvagsmuseum.se

...det Stora barnkalaset i Ängelholms hembygdspark 
med clowner, karuseller , skattjakt, sång och musik den 
17/7. 
>> www.turist.engelholm.se

...Sveriges näst största fotbollscup för ungdomar, eskils-
cupen, den 6-8/8. 
>> www.eskilscupen.nu

...råbocka outdoor Cup i innebandy ute för 13-17-åring-
ar den 12-15/8 i Ängelholm. 
>> www.rodc.se

...Medeltidsdagar på landskrona slott, Citadellet, 
den 28-29/8. Marknad, gycklare, riddarspel. 
>> www.citadellet.com 

...Sundspärlan i Helsingborg. Här bjuds det på massor 
av underhållande shower för barn under sommaren. För 
detaljerat program gå in på 
>> www.sundsparlan.se

...karlslundsparken i Landskrona med liten djurpark, 
skönt naturområde och lekplats.

... barnbokskaraktären Maja 
som bor permanent på Sofiero 
i Helsingborg. Lär dig om siffror 
och bokstäver i hennes mysiga 
trädgård. 
>> www.sofiero.helsingborg.se

...bamse och hans vänner på Vikens bibliotek. Sjunk 
ner bland filmer och böcker. 
>> www.hoganas.se

...Öresundsakvariet i danska Helsingör med underliga 
bottendjur och fiskar från Öresund.
>> www.oresundsakvariet.ku.dk

Barn har en förmåga att hitta le-
ken i naturen. Upplev våra vackra 
skogsområden och långa stränder 
på deras sätt, utan måsten och 
tidspress, lek ”följa John” bland 

stock och sten, flyg drake vid kusten där vin-
darna är som bäst och fiska krabbor från bryg-
gorna. En annorlunda naturupplevelse är att 
cykla dressin på den nedlagda järnvägen mel-
lan Klippan och Ljungbyhed. Helsingborg har 
satsat mycket på barnens fria lek genom 14 
temalekplatser, här finns balans, pirat-, mu-
sik-, och naturlekplatser. På www.helsingborg.
se finns information om hur du hittar dem. 
Räcker det inte med en rutschkana för att få 
kittel i maggropen så testa att åka ner för södra 
Sveriges enda sommarrodelbana på Kungsbyg-
get, något som passar alla oavsett ålder. 
 8	 Utmana familjen... i fotbollsgolf, näs-
tan som minigolf fast med en fotboll istället 
för golfklubba. Banor finns i Saxtorp utanför 
Landskrona och på Ven, båda har även 5-kamp 
och 10-kamp. 

livliga lekar inomhus
Är sommaren het eller hösten regnig så kan 
man roa sig inomhus. Busfabriken lockar med 
6000 m2 lekyta i djungelmiljö. De vuxna kan 
koppla upp datorn eller ta en kopp kaffe under 
tiden barnen busar av sig. Äventyrsbadet Karl-
sundsbadet i Landskrona har relaxavdelning 
för de vuxna och livligt vattenland för de yngre 
med varm bubbelpool, jetstream, strömmar och 
rutschkanor. Intressanta museer har vi gott om, 
Sveriges Järnvägsmuseum Ängelholm är spän-

nande för både yngre och äldre generationer 
med modelltåg och loksimulator bland annat 
och på Ängelholms Flygmuseum kan barnen 
klättra in i ett riktigt flygplan. Tycho Brahe 
museet på Ven berättar om astronomen och 
har en fysiklekpark för de mindre. Beredskaps-
museet utanför Helsingborg är Sveriges enda 
museum i underjordisk försvarsanläggning från 
andra världskriget och på Bjuvs gruvmuseum 
får man veta vad Bjuvsstegocefalen var för nå-
got.  Landskrona museum har många utställ-
ningar och aktiviteter för unga, liksom Dunkers 
Kulturhus i Helsingborg där man kan följa med 
musen Malte på skattjakt genom utställning-
arna ”Vikten av vatten” och ”Fragment”. 
 8	 Utmana familjen... på Båstads topp-
moderna bowling- och sportcenter Xbowl. Här 
spelar man bowling, squash och paddle, som är 
en korsning mellan tennis och squash. I Lands-
krona spelas, förutom bowling och curling, så 
kallad Short mat bowls, som bowling fast med 
klot som inte är helt runda. Prova! 

i djurens vilda värld
Djur roar alla åldrar. På Tropikariet kliver du 
rakt in i ett afrikanskt savannlandskap med 
surikater! De exotiska djuren är indelade efter 
världsdelstema, vissa rör sig fritt i lokalerna 
andra lever bakom glasväggar. I Helsingborg 
finns också Fågelparken med massor av färg-
sprakande fåglar men också kängurur, lemu-
rer och sköldpaddor. Hillesgården utanför 
Ö. Ljungby är en rofylld park med annorlun-
da liten djurpark, pausa med våfflor i kaféet. I 
Ängelholms Hembygdspark kan man strosa 
länge bland grisar och getter, busa av sig på lek-
platsen och fika i gröngräset. Sommartid spelas 
barnteater på utomhusscenen och så kan man 
hoppa på Pyttetåget mellan Hembygdsparken 
och centrum. 
 8	Utmana familjen...  i att gissa vilket djur 
bajset kommer ifrån- en av Fredriksdals alla ro-
liga aktiviteter under året. Detta är en plats hela 
familjen, även mor- och farföräldrar, kan njuta 
av med gamla stadskvarter, herrgårdsmiljö, 
prunkande park och gamla lantdjursraser. 

First Camp Mölle.
Foto: Annika Ström

Hembygdsparken, Ängelholm. Foto: Rita Aatola Olsson

Dressincykling. Foto: Caroline Säfstrand

Illustration/©: Lena Anderson



14 www.skanenordvast.com www.skanenordvast.com

naturen är källan till mycket; vår skaparglädje, vår lust till äventyr men också vår 
förmåga att i lugn och ro njuta av stunden. vi har klippor så dramatiska att de 
beskrivits som utomjordiska, berg som väntar på att bestigas och raviner som 
får det att kittla i maggropen. vi har trolska skogar, orörda sjöar, milslånga sand-
stränder och guldgula rapsfält. vad mer kan man önska? välkommen hit och njut 
av det bästa skånsk natur har att erbjuda.

Mäktiga Kullaberg 
på Kullahalvöns 
spets, med branta 
gnejsklippor som 
stiger lodrätt 70 
meter över havet, 
är ett av Sveriges 

mest besökta naturreservat. Berget är ett öppet 
strövområde med väl markerat ledsystem som 
passerar klippor, lummig bokskog, kärr, mossar 
och hedlandskap. Även havsområdet kring Kul-
laberg ingår i naturreservatet och är ett populärt 
dykvatten, under vattnet finns en dykled med 
beskrivande texter om livet under havsytan, ta 
på cyklopen och följ skyltarna.
 8att göra: Vandra, fågelskåda, dyk, klätt-
ra, besök konstnären Lars Vilks spektakulära 
konstverk Nimis och Arx- det finns mycket att 
göra på berget! Börja gärna med ett besök på 
naturum Kullaberg vid fyren, som faktiskt är 
Skandinaviens ljusstarkaste. Här finns mate-

rial, utställningar och guider som bland annat 
arrangerar dagliga grottvandringar under som-
maren.

Sagolika Söderåsen
Detta vildmarksområde bjuder friskostigt på 
höjder, dalar, branta raviner, sällsynt djur- och 
naturliv och lummiga skogar. I skånska mått 
mätt är naturen här unik och sedan år 2001 
klassas en del av åsen som nationalpark. Hu-
vudentrén till Söderåsens nationalpark går via 
den mäktiga ravinen i Skäralid. Entré finns 
också vid Röstånga där mytomspunna Oden-
sjön ligger.
 8att göra:  Vid huvudentrén finns ett be-
mannat naturum med utställning, information 
om vandringsleder och guider som tar dig med 
på turer sommartid. Passa också på att äta gott i 
Skäralids restaurang som använder lokalprodu-
cerat och ekologiskt i så stor utsträckning som 
möjligt. 

Hisnande Hallandsåsen
Detta är den nordligaste av de skånska horstar-
na och sträcker sig från Hovs Hallar till Örkel-
ljungatrakten, högsta punkt över havet mäter 
man vid Högalteknall, 226 m ö h. På 1600-talet 
var delar av åsen ett tillhåll för friskyttar på den 
danska sidan som stred mot den svenska ocku-
pationsmakten i det dansk-svenska kriget, s.k. 
snapphanar. Åsen bjuder på vacker bok- och 
granskog, öppna fält och odlingslandskap. Där 
Hallandsåsen möter havet på Bjärehalvön reser 
sig dramatiska Hovs Hallar, härifrån är utsikten 
hisnande. 
 8att göra:  Turistbyrån har kartor över bra 
vandringsleder. Upplev exempelvis naturreser-
vatet Rödhög med 200-åriga bokar, gravfältet 
Gudahovet, grottan Snibe Stua, som enligt 
sägnen var boplats för jätten Snibe, och Snapp-
hanestallarna i Trollehallar där snapphanarna 
gömde sina fångar. 

Naturens 
     sköna underSöderåsen. Foto: skane.com©sydpol.com
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Två havspärlor                                        
ven (7,5 km2): Denna gröna ö mitt i sundet mel-
lan Danmark och Sverige når man med färja från 
Landskrona. En kort promenad från Bäckviken där 
färjan lägger till finns 1200 gula cyklar till uthyr-
ning. För det är med cykel man bäst tar sig runt ön 
och alla dess besöksmål; de branta backafallen, med-
eltidskyrkan S:t Ibb, konstnärsateljéer och gårdsbu-
tiker. Banor för minigolf, golf och fotbollsgolf finns 
också. Den som önskar övernatta kan välja bland 
flera mysiga Bed & Breakfast, vandrarhem, stugor 
och pensionat eller bo på campingen med härlig 
utsikt över sundet.
 8att göra: Astronomen Tycho Brahe bodde 
på ön under 1500-talet. På Tycho Brahe-minnena, 
med museum, rekonstruerad renässansträdgård och 
fysiklekpark, får man lära sig mer om hans spän-
nande liv och upptäckter. 

Hallands väderö (3 km2): Till denna ö åker man 
med Väderöbåtarna från pittoreska Torekov hamn. 
Den som vill sola och bada hittar sandstränder, 
klippor och vikar alldeles där båten lägger till. Där 
finns också öns kafé med enklare rätter. Följ vand-
ringslederna via sagolika bokskogar, trolska kärr, 
ängar fulla av strandtrift och vackra klippor. Den 
lättillgängliga stigen till öns fyr är bra för de som 
exempelvis har barnvagn med. Ön är ett naturreser-
vat så camping är inte tillåten.
 8att göra:  På kobbarna runt Hallands Väderö 
finns en av Sveriges vilda sälkolonier. Följer man 
med på guidad tur, som anordnas av Väderötrafiken, 
kan man se dem sola magarna på kobbarna utanför 
Kapellhamn. 

Leta efter naturskatter med GPS på vackra Söderåsen. Den 
som inte har en egen GPS kan hyra på Röstånga Turistbyrå. 
Skattjakten går genom naturområden som inte nås via de 
markerade vandringslederna. Spännande för hela familjen!  
Det går också att följa ett antal rundvandringar med hjälp 
av GPS, både på Söderåsen och vid Kullaberg.
>> www.geocaching.se

Naturskön Skattjakt
Ven. Foto: skane.com©Gunnar Magnusson

Nimis. Foto: skane.com©sydpol.com

Foto: skane.com©sydpol.com

Foto: skane.com©sydpol.com
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Söderåsen. Foto: skane.com©sydpol.com
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Trampa fram 
på cykelsemester
Man missar en hel del på vägen när man susar fram med bilen. Packa cykeln istället, 
för en eller flera dagar och åk på härlig cykelsemester.  Nordvästra Skåne har många 
cykelleder att välja mellan. Kontakta turistbyråerna för information om bra cykelvä-
gar och uthyrare. Ön Ven upplevs allra bäst från cykeln och Kullahalvön, Söderåsen 
och Bjärehalvön har många sköna cykelleder att följa.  I Ängelholm färdas man 
genom skog, stad och kust via Lergöksrundan.
 8Cykelpaket: Välj ett färdigt cykelpaket med färdbeskrivning och övernatt-
ningar på Bjärehalvön, Kullahalvön, Ängelholm eller runt Västersjön. Kontakta 
Ängelholms Turistbyrå för mer information.
>> www.turist.engelholm.se
>> www.hoganas.se
>> www.bastad.com

Hugg i med paddeln
Upplev ett härligt vattenäventyr på våra åar. Paddla fram i egen takt och förundras 
över naturen som på vissa ställen vid Rönne å skulle kunna liknas vid ett skånskt 
Amazonas. Det finns flera arrangörer som hyr ut kanoter, fråga på turistbyråerna 
som också kan visa var fasta lägerplatser för paus och övernattning finns. 
 8Tips: Paddla runt Kullabergs klippiga kust med havskajak. Mölle kajak- och 
klättercenter hyr ut kajaker och erbjuder snabbkurs i paddelteknik. Inga förkunska-
per krävs. 
>> www.mollekajakcenter.se

äventyr till havs
Ge dig ut på böljan blå! Längs med kusten an-ordnas under sommaren seglarkurser för både barn och vuxna. Ta tillfället i akt och lär dig något nytt eller bättra på dina befintliga kunskaper. Den riktigt äventyrliga kan testa på att surfa efter en drake, kitesurfa. Lundåkrabukten utanför Lands-krona är ett av få ställen i Skåne där det är möj-ligt att kitesurfa i nästan alla vindriktningar. MB Kiteskola erbjuder kurser och prova-på lektioner. Fler bra kitevatten finns vid Vikingstrand i Hel-singborg och vid Bjärehalvön.>> www.mbkiteskola.se

Följ med och upplev den ljusa försommarnatten! Naturskydds-
föreningen kommer natten mellan världsmiljödagen och na-
tionaldagen, 5-6/6, att ordna utflykter på olika platser i landet 
med anledning av Naturnatten 2010. Följ med naturskyddsför-
eningen Söderåsen och hör nattfåglarnas sång och upplev hur 
naturens ljud och ljus förändras medan sommarnattens skym-
ning sakta faller. 
>> Mer information om aktiviteten på 
www.naturskyddsforeningen.se/soderasen
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Foto: Anders Ebefeldt/studio-e.se
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Oavsett om du är van ryttare eller ald-
rig har suttit på en häst tidigare så finns 
det turridning som passar, och det är ett 
härligt sätt att uppleva den skånska natu-
ren på året runt! Rid exempelvis på Hal-
landsåsen, Söderåsen, Kullahalvön eller 
Ven. Kontakta turistbyråerna för mer 
information.
	 8PakeT 1: Följ med Söderåsens 
Turridning på ”Busturen”, en liten speci-
altur för er som är vana ryttare! Vi träffas 
i stallet, tar in och gör i ordning hästarna 
tillsammans, sen ger vi oss ut i skogen i 1 
timme och låter hästarna busa av sig un-
der långa härliga galopper! Pris: 300 kr/
pers (endast vardagar). För mer info och 
fler turridningar, även för ovana, gå in på 
>> www.turridning.se
	 8PakeT 2: Hälsoridning med Spel-
mansgårdens islandshästar på Hallandsås. 
Hälsosam turridningsmotion som avslu-
tas med en organiskt odlad måltid samt 
avkopplade spa med massagebad och 
bastu. Aktiviteten på tre timmar passar 
både vana och ovana. Pris: 500 kr/person. 
>> www.spelmansgarden.se

Det är härligt att snöra på sig rejäla 
skor, packa ryggsäcken och ge sig ut 
på vandring. Vi har gott om natursköna 
vandringsleder, här följer ett urval:

• Skåneleden: Ett 100 mil stort promenadstråk genom 
Skåne, indelat i flera delleder. Både kust-kustleden och 
ås-åsleden går genom nordvästra Skåne. 
>> www.skaneleden.se

• Landborgspromenaden: Ett 16 km långt promenad-
stråk längs med Helsingborgs kustlinje. Utsikten över 
sundet är underbar och naturupplevelserna och sevärd-
heterna på vägen är många. 
>> www.helsingborg.se

• Sinarpsdalen: Vackert landskap på Bjärehalvön med 
många lämningar från förhistorisk tid med ny vandrings-
led att följa. 
>> www.bastad.com 

• Pilgrimsvägen: En del av den stora vandringsled 
som förbinder Santiago de Compostela i Spanien med 
Nidaros i Norge. Passerar nordvästra Skåne via Lands-
krona, Svalöv, Klippan och Örkelljunga. 
>> www.pilgrimsvagen.se 

• Vasasjöslingan: Ett spännande naturområde i Klippan 
med vassruggar, kärr och mossmarker. 
>> www.klippan.se

• Grytåsa strövområde och Pinnå: Grytåsa ligger syd-
ost om Örkelljunga tätort med 11 km för vandring, cykling 
och ridning. I området finns också fågelrika sjön Flinka 
sjö. Pinnåområdet är ett centralt naturområde längs med 
ån som bjuder på regnskogsliknande miljöer.

• Kronoskogen: Unikt strandskogområde i Ängelholm. 
Mjuk sand, böljande klitter och krokiga tallar. Bra vand-
rings- och cykelleder.  
>> www.strovomraden.se

• Strövområdet Djurholmen: Finns vid Västersjön på 
Hallandsåsen med vandringsleder som sträcker sig över 
historiska marker. 
>> www.strovomraden.se

• Havsleden: En vandringsled från Landskrona, förbi 
Citadellet och upp till Fortuna där den ansluter till Skåne-
leden. 
>> www.landskronavandringsleder.se

• Strövområdet Klåveröd: Finns på Söderåsen mellan 
Klåveröd och Ljungbyhed. Tillgänglighetsanpassat och 
certifierat av ”Turism för alla”. 
>> www.soderasen.com

Pröva fiskelyckan
Öresund är ett eldorado för sportfiskaren. 
Längs med hela kusten avgår fiskebåtar året om, 
ombord finns redskap att hyra och skeppare att 
rådfråga. Åarna bjuder också på god fiskelycka, 
i Råån nappar havsöring, i Saxån abborre och 
gädda, i Bäljaneå och i Rönne å lax och öring. 
Annorlunda fiskeupplevelse får man i vallgra-
ven runt Citadellet i Landskrona där man fiskar 
i Sveriges första ”put & take” i saltvatten. Gott 
om sköna fiskestunder får man också vid sjöarna 
där bland annat abborre, gös och mört nappar. 
I Örkelljunga finns det gott om sjöar att fiska 
i och flug- och spinnfiskaren kan med fördel 
bege sig till Odensjön på Söderåsen. Det finns 
flera fiskecamper där man kan hyra utrustning, 
övernatta och grilla fångsten över öppen eld. 
Fråga på Turistbyrån.
 8Tips: Den 10/7 anordnas Lergöken Cup, 
en stor mettävling för hela familjen i Rönne å 
som rinner igenom centrala Ängelholm.

Det är härligt att snöra på sig 
rejäla skor, packa ryggsäcken och 

ge sig ut på vandring. 

Upp på hästryggen

På med 
vandringskängorna
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155 kilometer kust sträcker sig från Landskrona 
i söder till Båstad i norr och bjuder på rekreation 
året om. En frisk höstpromenad vid stranden och 
en bit mat i någon av de åretruntöppna krogarna 
alldeles vid vattenbrynet rekommenderas. Som-
martid finns här sol- och badmöjligheter för alla. 

vidsträckta stränder
Landskrona har barnvänliga stränder i Borsta-
husen och Ålabodarna, en långgrund sandstrand 
mitt i centrum och friluftsbadet Citadellbadet 
med renat saltvatten från Öresund. Helsingborg 
har ett pärlband av stränder, barnvänliga Örby 
ängar, exotiska Tropical beach, trendiga Fria 

bad och surfarvänliga Vikingstrand, som också 
har en brygga anpassad för funktionshindrade. 
Ryktet om Kullabygdens frigjorda badliv i bör-
jan av 1900-talet, då män och kvinnor badade 
tillsammans, lockade långväga gäster, besök de 
historiska badplatserna i Ransvik och Mölle. 
Långgrunda stränder finns i Farhult, barnvän-
ligt är det också vid Kvickbadet i centrala Hö-
ganäs. Ängelholms Havsbad är en sex kilometer 
lång sandstrand med unikt sanddynlandskap 
och berömda klitter, ett paradis för stranddyr-
karen. I den del som kallas Sibirien finns också 
en ovanligt lång strand som tillåter hundbad. På 
Bjärehalvön söker sig de partysugna till Skan-

senbadet där fester och beachvolleyboll roar 
från morgon till sen natt och på Malenbadet, 
som var Nordens första tempererade saltvatten-
pool, finns vattenrutschkanor, bubbelfontäner 
och annat som roar de små. 
 8dk Tips: Norr om danska Helsingör 
finns flera trevliga fiskebyar med fina stränder 
och restauranger. Hornbæk och Gilleleje lockar 
flest turister men Tisvildelejes kilometerlånga 
sandstrand är också värd besök.

rofyllda sjöar
Den som besöker Örkelljunga har aldrig längre 
än tio kilometer till en sjö. Flera av dessa har 

längs med kusten avlöser sandstränder, 
klippor och klapperstensstränder varandra. 
Här finns undanskymda platser för egna 
stunder med en pocketbok men också fart-
fyllda partystränder med sommardrinkar och 
musik. det kristallklara havsvattnet liksom de 
spegelblanka sjöarna inåt landet frestar med 
sköna dopp och kul vattenaktiviteter.

Badparadisåret runt     
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Rydebäck. Foto: Maria Johnsson
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Sjunk ner i välgörande algbad, friska 
upp huden med chokladinpackning 
och varva ner med regndroppsmas-
sage. Vi har spa-behandlingar för alla 
behov året runt.

Torekov Hotell, Torekov: Skön spa-avdelning 
med relaxrum, behandlingar och poolterass. 
>> www.torekovhotell.se

Hotel Skansen, Båstad: Generös spa-avdelning 
med havsutsikt från klöverformad pool. 
>> www.hotelskansen.se

Torekovs Warmbadhus, Torekov: Anrikt spa 
med klassiskt tångbad och moderna behand-
lingar.  >> www.torekovswarmbadhus.com

Hven Choklad & Spa, ven: Ekologiska chok-
ladbehandlingar, massage och ansiktsbehand-
ling. >> www.hvenchokladspa.com

Tranan spa, Höganäs: Litet personligt spa med 
utsikt över havet från panoramafönster. 
>> www.trananspa.se

Zam Zam Hälsocenter, Brunnby gård, Höga-
näs: Ett härligt spa med bland annat turkiskt 
bad och orientalisk mystik. >>www.zamzam.se

ängagård spa, Helsingborg: Spa-anläggning 
på lantlig gård med japaninspirerad trädgård. 
>> www.angagard.se

Fortuna spa, Helsingborg: Spa i herrgård med 
sköna bad och behandlingar. 
>> www.fortunaspa.se

Sommarsol, ängelholm: Anläggning med 
spa-avdelning helt anpassat för funktionshin-
drade. >> www.sommarsol.se

Hälsa & Spa på Hotell erikslund, ängel-
holm: Även relaxavdelning, träningspass och 
gym. >> www.hotellerikslund.se

Spa Njuta, Helsingborg: Härligt spa mitt i city 
med japansk touch. >>www.spanjuta.se.

En kort bit härifrån ligger också electa med 
skönt spa. >> www.electa.se

Trivas på råå, Helsingborg: Mysigt spa i fiske-
läget Råå med kurbad och behandlingar. Även 
hotell och restaurang. >> www.trivasparaa.se

sköna gräsytor att bre ut filten på och hopptorn 
att dyka ifrån. Hjelmsjön är en av de större. På 
Hallandsåsen ligger Västersjön med den po-
pulära badplatsen Ugglehult och i Klippan tar 
man ett dopp i Bandsjön, ett handikappanpas-
sat insjöbad. Båt finns att hyra i anslutning till 
flera av de större sjöarna.

Uppfriskande vinterbad
Ge kroppen en kick i våra kallbadhus. Njut i 
bastun med utsikt över sundet och hoppa sedan 
i plurret- skönt året om men extra uppfriskande 
vintertid! Populära kallbadhus är Pålsjöbaden 
och Norra Kallbadhuset i Helsingborg och 

Båstads kallbadhus vid Hotell Skansen med 
bastu, havsbad och japansk utomhuspool. Vid 
Kvickbadet i Höganäs finns en nybyggd bastu 
på bryggan i väntan på ett kallbadhus. Långa 
bryggor finns det gott om vid sjöar och kust 
som tar med badaren på djupt vatten hela året, 
i Ängelholms Havsbad finns en lång brygga 
rakt ut i Skälderviken, i Helsingborg kan man 
hoppa i från Järnvägsmännens brygga vid Grö-
ningen och i Torekov ringlar sig långa köer av 
badrocksklädda boende och turister vid anrika 
Morgonbryggan, åtminstone sommartid.

Njut på spa
året runt     

Citadellbadet. Foto: Anders Ebefeldt/studio-e.se

Båstad Kallbadhus. Foto: Kallbadhus Hotel Skansen

Foto: skane.com©sydpol.com

Foto: skane.com©sydpol.com
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Natur och bad:
1 Badplatser och naturområden på Söderåsen
 (Klippan, Åstorp, Svalöv, Bjuv): 
 www.soderasen.com

2 Hallandsåsen: www.hallandsasen.se

3 Hallands Väderö: www.vaderotrafiken.se

4 Kullabergs natur: www.kullabergsnatur.se

5 Röstånga Camping & Bad: 
 www.rostangacamping.se

6 Stränder på Bjärehalvön: www.bastad.com

7 Stränder i Helsingborg: www.helsingborg.se

8 Stränder i Höganäs/Kullabygden: 
 www.hoganas.se

9 Stränder i Landskrona och på Ven: 
 www.landskrona.se/turist

10 Stränder och sjöar i Ängelholm: 
 www.turist.engelholm.se

11 Sjöar i Örkelljunga: www.orkelljunga.se

Köp fiskekort:
Turistbyrån Landskrona-Ven säljer fiskekort till 
Saxån, både dagskort och säsongskort. 
 Ängelholms Turistbyrå säljer fiskekort till Rönneå, 
Vegeå och Västersjön. För fiske i övriga sjöar och 
åar kontakta Turistbyråerna.

Gästhamnar:
12 arilds gästhamn
(56 16,6 N, 12 34,5 E)
Pittoreskt fiskeläge med populär båthamn.

13 borstahusens gästhamn
(55 53,7 N, 12 48,2 E)
Fiske- och småbåtshamn vid Öresund 1,5 M norr 
om Landskrona. 

14 båstads gästhamn
(56 26,0 N, 12 50,6 E)
Fiske- och småbåtshamn.

15 domstens gästhamn
(56 07,0 N, 12 36,3 E) 
Gästhamn i fiske- och småbåtshamn mellan 
Helsingborg och Höganäs.

16 Helsingborg, norra Hamnens gästhamn
(56 02,9 N, 12 41,0 E)
Hamnen är centralt belägen i staden, eget 
hamninlopp från sjön.

17 Hven, bäckvikens gästhamn
(55 54,2 N, 12 43,3 E)
På Vens östra sida. Vid vågbrytaren och landkajen.

18 Hven, kyrkbackens gästhamn
(55 54,6 N, 12 40,4 E)
På västra sidan av Ven.

19 Hven, norreborgs gästhamn
(55 55,2 N, 12 41,9 E)
På Vens norra sida. 

20 Höganäs gästhamn
(55 11,9 N, 12 32,9 E)
Fiske- och småbåtshamn 7 M söder om Kullen.

21 landskrona, lundåkra småbåtshamns gäst-
hamn (55 51,6 N, 12 51,1 E) 
Hamnen belägen längst in i Landskrona handels-
hamn.

22 landskrona, lustbåtshamnens gästhamn
(55 52,0 N, 12 49,0 E)
Hamnen belägen i småbåtshamn vid Öresund,
innanför pirarna till Landskrona hamn.

23 Magnarps gästhamn
(56 18,0 N, 12 47,0 E)
Mycket liten hamn i Skälderviken 3 M NW Ängelholm.

24 Mölle gästhamn
(56 16,9 N, 12 29,5 E)
Fiske- och småbåtshamn 2 M sydöst om Kullen.

25 rammsjöstrands gästhamn
(56 23,0 N, 12 47,0 E)
Liten småbåtshamn på Skäldervikens norra 
strand ca 4 M SE Hallands Väderö.

26 råå gästhamn
(55 59,4 N, 12 44,6 E)
Välordnad gästhamn söder om Helsingborg i 
småbåtshamnen vid Råå-åns mynning.

27 Svanshalls gästhamn
(56 15,1 N, 12 39,8 E)
Fiske- och småbåtshamn i Skälderviken 8 M 
sydöst om Kullens fyr.

28 torekovs gästhamn
(56 25,7 N, 12 37,5 E)
Fiske- och småbåtshamn.

29 vejbystrands gästhamn
(56 19,0 N, 12 46,0 E)
Liten småbåtshamn på Skäldervikens NE strand.

30 vikens gästhamn
(56 08,6 N, 12 34,6 E)
Fiske- och småbåtshamn 7 M nordväst om 
Helsingborg.

31 ålabodarnas gästhamn
(55 56,4 N, 12 46,4 E)
I fiske- och småbåtshamnen vid Öresund ca 5 M 
nord om Landskrona.

32 ängelholms gästhamn
(56 16,0 N, 12 50,4 E)
I Rönne ås utlopp i Skälderviken, 3 km
från centrum.

Mer info: www.skane.com
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Ge dig själv en kopp kaffe och en upplevelse!

ÖPPET: TOR – FRE 11 – 18 • LÖR – SÖN 11 – 16
TEL: 0431-31 11 00 • HELSINGBORGSVÄGEN 589 • VARALÖV • WWW.VASTRAGARD.SE

    

Västragård är ingen vanlig handelsträdgård.
Vi säljer inte bara blommor och växter - vi
säljer inspiration och upplevelser. Hos oss
hittar du det mesta som du behöver till din
trädgård, men också heminredningsartiklar

och antika möbler. Till Västragård är du väl-
kommen för att bara inspireras av de vackra
omgivningarna, njuta av det inbjudande
orangeriet eller koppla av med en god kopp
kaffe, morotskaka eller en våffla i vårt café.
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Shopping (plock)

Shopping
För stadsflanören
Nordvästra Skåne har många mysiga stadskärnor med ett brett, spännande 
utbud av butiker, kaféer och restauranger. Helsingborg har 500 butiker från 
norr till söder, påbörja shoppingturen på Kullagatan som är Nordens första 
gågata, här finns massor för den modeintresserade. Ängelholm har många 
klädbutiker, även av lite exklusivare sort, och är som stadskärna trevlig att 
strosa runt i, stadens turistbyrå arrangerar modevandring! Båstad har en 
hel del mysiga butiker med konsthantverk och unika sommaröppna butiker 
och i Höganäs och Landskrona hittar man många vackra ting i butiker, 
stora som små. 

Underbart 
på landet
Låt lantliga butikerna leda 
dig runt i nordvästra Skånes 
vackra landskap. Utanför Äng-
elholm ligger Skånska Stearinljusfabriken, kunglig hovleverantör som tillverkar 
kvalitetsljus och har ett butikssortiment som hör till Sveriges största. Möbler 
och inredning i charmigt sliten lantstilstrend gör sig extra bra i butiker som 
Slottsstallets möbler & interiör utanför Höganäs och Fröken Lavendel i Ryde-
bäck med inredning i romantisk fransk/dansk stil. I Saxtorps gamla skola finns 
mysiga Anna & Heawen lantligt nytt & nött med inredningsprylar, smycken 
med mera, både gammalt och nytt och Venpuls på Ven har såväl sidensjalar från 
Laos som handstickade ullprodukter i sitt sortiment. Bland de många hant-
verksbutikerna kan nämnas Byskolan i Gånarp och Svensk Slöjds skånska butik 
vid Citadellet i Landskrona. 

Fynd till täppan
På Cedergren & Co kliver man in i en värld full 
av rosor och clematis. Denna plantskola har blivit 
vida känd, både i Sverige och utomlands, för sina 
gammeldags rosor. Frossa i ekologiskt på Bäckda-
lens handelsträdgård på Bjärehalvön där vanliga ör-
ter och grönsaker samsas om platsen med ovanliga 
sorter som krispiga bladgrönsaker från Asien och 
ätbara blommor – allt KRAV-odlat. Medelhavs-
växter och härliga lerkrukor shoppar man på Ci-
tron & Timjan utanför Helsingborg och den som 
vill smycka trädgården med sköna ting måste styra 
stegen till Madame Plantier i Kågeröd med spän-
nande utbud av handgjorda krukor, väderstationer 
och stenar med ingraverad text. 

vad är en semester utan shopping? ta med familjen till bekväma köpcentrum med allt 
under ett tak, strosa runt i mysiga stadskärnor, fynda på outlets och hitta de person-
liga butikerna med unikt utbud på landet. nordvästra Skåne är dessutom ett vattenhål 
för designintresserade!

Foto: Anders Ebefeldt/studio-e.se
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Foto: skane.com©Helene Toresdotter
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Antikt och loppis
Vi älskar att frossa i gamla saker! I nordvästra 
Skåne hittar du de udda, unika och personliga 
prylarna. Sätt ihop en egen loppisrunda och fynda 
så det står härliga till, turistbyråerna har fullstän-
dig förteckning över loppisar och auktioner. Bara i
Örkelljunga finns sex loppisbutiker, bland annat 
Lilla Kuriosabutiken med lanthandelsmuseum, 
antikt och café.  Kvalitetsauktion finner man i 
Landskrona på Skånes Auktionsverk Anders 
Antik. Vid Söderåsens nationalpark finns Em-
maus Fredriksdal med allt i loppisväg, vinsten 
går till olika biståndsprojekt. Missa inte heller 
loppmarknaderna på Tingstorget i Ängelholm på 
lördagarna mellan 8/5-25/9 eller Antikmässan i 
Helsingborg den 29 juli-1 aug, ett paradis för den 
som vill fynda!

Glittrande julstämning
Kom i riktig julstämning och inhandla jul-
klappar till nära och kära under våra tradi-
tionella julmarknader. På vackra Wrams 
Gunnarstorps slott hålls Skånes största 
julmarknad med över 80 av Sveriges 
bästa hantverkare inom allt från halm- 
och textilhantverk till trä- och metall-
slöjd. Massor av juldelikatesser att frossa 
i finns i matboden. På Fredriksdals museer 
och trädgårdar firas gammaldags jul med dans 
kring granen, julstök och myllrande marknad. 
För information om fler julmarknader i nord-
västra Skåne kontakta turistbyråerna.

10 måsten för den 
designintresserade
Känslan för form och design har alltid varit 
stark i denna del av Skåne, missa inte dessa de-
signade ”måsten” .

1. Iittala design outlet, en av södra Sveriges 
största turistattraktioner. Här shoppar man 
andrasortering av märken som Iittala, Höganäs 
Keramik, Orrefors, Hackman och Rörstrand. 
Flera märkesoutlets finns på området.

2. klippans Yllefabrik, som tillverkar härliga 
produkter som dukar, kuddar, plädar och barnar-
tiklar i samarbete med kända svenska designers.

3. Boarps outlet, design House Stockholm, 
i Båstad med Sveriges främsta formgivare re-
presenterade. 

4. designgården, en nyrenoverad äppellada i 
Båstad med presenter och bruksföremål.

5. Nivå 125, Designgalleri och butik med unika 
och industridesignade ting på fantastiskt läge 
högt uppe på Bjärehalvön med utsikt över havet. 

6. kostallet design, utanför Helsingborg med 
inredning och design av hög kvalitet i ett gam-
malt kostall på landet. Panoramafönster ut över 
åkrarna. 

7. Mårta Måås-Fjetterström, mattväveriet som 
väver rena rama konstskatterna. Mattorna finns 
i dag på några av världens främsta museer som 
Metropolitan museum of Art i New York. Trev-
lig butik i anslutning till väveriet. 

8. Carl victor design, Åstorp. Designade gjut-
järnspannor, wokpannor och grytor. Fabriksbutik.

9. Hemma hos, butik i Helsingborg med stort 
utbud av främst Skandinavisk design.

10. House & Garden equipment, butik i 
Höganäs med stort, exklusivt showroom för 
designmöbler. 

allt under ett tak
väla är med sina 47 000 m2 ett 
av Sveriges största köpcen-
tra, ikea ligger alldeles intill. i 
Hyllinge finns också ett stort 
handelsområde med bland 
annat köpcentret Familia som 
satsat på ett koncept som 
passar familjen extra bra.
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Sinnliga
kulturupplevelser

Sofiero i Helsingborg blev 2009 utsedd till Sve-
riges vackraste park. Hit tar sig besökare lång-
väga ifrån för att uppleva 10 000 blommande 
rhododendronbuskar, ravinens porlande bäckar, 
slottscaféets utsikt över Öresund, konstutställ-
ningar, konserter och årets alla mat- och träd-
gårdsevenemang. Ta med filt och picknickkorg 
och njut i slottsparken. 
 Mitt i Landskronas gröna, sköna rekreations-
område ligger Landskrona Slott, Citadellet, en 
fästning från 1500-talet. In till borggården är 
det öppet dagligen året runt, vill du veta mer om 
fästningens spännande historia följ med på en 
av sommarens guidade visningar. Besök också 
landets äldsta koloniområde på fästingvallarna, 

kulturupplevelser berikar livet. 
konst, design och en skön pro-
menad bland slott och trädgårdar 
är njutning för själen och glädje 
för hjärtat! inspireras, fascineras 
och förundras över de rika kultu-
rella skatterna. 
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Inspirerande konstoaser
Låt ett besök i nordvästra Skåne också bli ett 
besök i konstens värld. Lokala förmågor som 
internationella storheter bjuder på sin kreati-
vitet i konsthallar, gallerier och utställningar. 
Alldeles vid vattenbrynet i det idylliska fis-
keläget Borstahusen finns Pumphuset med 
museum, konsthall och restaurang. Lands-
krona Konsthall är många utställares favo-
ritlokal, här finns också en skulpturpark och 
en japansk trädgård. I Teckomatorps gamla 
stationshus visar Galleri Tapper-Popermajer 
internationell samtidskonst. Ta gärna tåget, 
det stannar precis utanför! Missa inte heller 
ett besök i Skärets konsthall i en faluröd fis-
kebod alldeles vid havet i Arild som med sina 
25 m2 är en av världens minsta konsthallar 

Tycho Brahe, Ven. Foto: www.studio-e.se
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här råder sann snickarglädje! En bit norrut fin-
ner du barockslottet Örenäs med betagande 
utsikt över Öresund och Ven, ät gott i slottsres-
taurangen och övernatta kungligt i hotelldelen. 
Havsutsikt har man också från en av Sveriges 
äldsta sätesgårdar, Krapperup slott, med place-
ring i Kullabygden. I konst- och musikhallen 
arrangeras utställningar och konserter, i slotts-
boden säljs engelska tvålar och vackra krukor 
och i kaffestugan doftar det av hembakat. Den 
medeltida borgen Tomarps Kungsgård i Kvi-
dinge hyser också en välrenommerad konsthall 
med inriktning på internationell och nationell 
samtidskonst. I parken strövar storkar fritt och 
på borggården serveras fika. 
 8dk Tips: En av Danmarks främsta sevärd-
heter är Kronborg slott i Helsingör som år 2000 
kom med på listan över världens kulturarv. Dit tar 
du dig enkelt med färja från Helsingborg. 

gröna, sköna utflyktsmål
Fredriksdal museer och trädgårdar är ett Skåne 
i miniatyr med Europas enda landskapsbota-
niska trädgård, en unik rosenträdgård, gamla 
stadskvarter, parker och lantdjursraser. Här 
arrangeras massor med aktiviteter för hela fa-
miljen året runt. I butiken Flora Linnéa på 
Fredriksdal hittar du dessutom Skandinaviens 
största rossortiment, köp med dig dina favori-
ter. Vackert på Bjärehalvöns sluttningar ligger 
Norrvikens Trädgårdar med ett antal stilträd-
gårdar att strosa i som österländska terrassen, 
kungens ravin och barockträdgården. Ett nytt 
upplevelse- och lärocenter med inriktning på 
frukt och bär finns på Söderåsen, Stenestad 

Park, och på Ven kliver man 
tillbaka i tiden vid ett besök 
på Tycho Brahe-minnena. 
Astronomen Tycho Brahe 
anlade under sina år på ön i 
slutet av 1500-talet en mag-
nifik renässansträdgård, av 
den finns inget kvar men på 
senare år har den rekonstru-
erats med tidstypiska växter. 
Ett annat grönt, skönt ut-
flyktsmål är Wideröra Café 
& Växter, en parkanläggning 
att promenera i med eller 
utan guide. Här finns också 
utställare av konst, hantverk 
och design.

vackra kyrkorum
Under sommaren håller ett 
flertal kyrkor öppet för besök, 
vissa är s.k. Vägkyrkor där 
personal finns på plats för att 
berätta om dess historia och 
kyrkorum. Bland sevärdheterna hör Brunnby 
kyrka med sina många, vackra helgonbilder, 
Sancta Maria kyrka mitt i Helsingborg som 
är en treskeppig, gotisk kyrka från 1400-talet 
med silverskatt i sakristians källare, S:t Petri 
kyrka i Klippan som invigdes på 1960-talet och 
uppmärksammats för sin arkitektur och Rya 
Kyrkoruin som består av resterna av den gamla 
sockenkyrkan som byggdes på 1100-1200-talet. 
Sommartid hålls här böner, dop och bröllop ute 
i det fria.

Fredriksdal. Foto: Sven-Olof Larsén
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Gröna oaser under 

Trädgårdsrundan
Den 4-6/6 behöver du inte tjuvkika på vackra 
trädgårdar genom en glipa i häcken. Då arrang-
eras den årliga Trädgårdsrundan och privatper-
soner öppnar upp grindarna för besök i sina 
gröna oaser. Såväl parkliknande trädgårdar som 
små radhusplättar bjuder under dessa dagar på 
inspiration med allt från gammeldags prunkan-
de rosenrabatter till exotiska trädgårdsrum med 
citroner och myrten. Även de nordvästskånska 
parkerna och flera trädgårdsföretag håller öppet 
och bjuder på det där lilla extra. På turistbyrå-
erna och www.tradgardsrundan.nu finns bro-
schyr med karta till deltagarna men också infor-
mation om årets övriga trädgårdsarrangemang.
 8dk Tips: Även på andra sidan sundet 
finns en trädgårdsrunda som heter Åbne haver. 
Över 470 danska trädgårdar deltar, vissa har öp-
pet hela sommaren andra enbart utvalda dagar. 
Läs mer på www.haven.dk

3-4/7 firas rosfest på Fredriksdal i Hel-
singborg. Blommornas drottning står 
i fokus under två dagar fyllda av färg, 
form, doft och upplevelser. I Fredriks-
dals rosarium blommar tusentals 
rosor och experter är på plats för att 
dela med sig av sin kunskap. 
 30/7-1/8 arrangeras Hantverks-
mässan för 21:a gången i Båstad med 
300 utställande konsthantverkare, akti-
viteter, sevärdheter och nöjen. Samarrang-
eras med Båstad Classic Motor, två mässor till 
priset av en entrébiljett.
 20-22/8 Trädgårdsgillet i Landskrona med marknad, skördegille, öppna 
trädgårdar och flytande trädgårdar som tävlar i kreation i vallgraven runt Ci-
tadellet. 
 27-29/8 är det dags för den stora Trädgårdsfesten på Sofiero. Årets 
största trädgårdshändelse för alla med eller utan trädgård. Här finns de se-
naste trädgårdsidéerna, den bästa inspirationen och tipsen från experterna. 
 28-29/8 är det livliga Medeltidsdagar på Landskrona slott, Citadellet.

Västragård i Varalöv är en inspirerande han-
delsträdgård som fram till våren 2010 byggs 
om för att kunna erbjuda ännu större 
upplevelser. Under påsk och jul an-
ordnas populära pysselkvällar då 
man får skapa sina egna bloms-
terarrangemang. På gården hålls 
också genuin julmarknad med 
allehanda godsaker och hantverk 
till försäljning. Under den popu-
lära pumpafestivalen bjuds det på 
pumpasoppa i caféet och besökar-
na får möjlighet att under vägled-
ning av två florister sätta ihop sitt eget 
halloweenarrangemang. För anmälan till 
pysselkvällarna gå in på hemsidan 
>> www.vastragard.se

Besök Birgit Nilssons hem
I maj 2010 öppnas portarna till vår stora prima-
donna och operastjärna Birgit Nilssons barndoms-
hem på Bjärehalvön som nu kommer att fungera 
som museum. Allmänheten bjuds in till guidade 
visningar av hemmet och berättelsen om hennes 
spännande liv. I stallet finns kaffeservering och i 
logen kommer det förhoppningsvis redan 2011 
finnas en utställning om Birgit Nilsson.
>> www.birgitnilsson.com

Missa inte... 
...en tur upp i det 
34 meter höga tor-
net Kärnan i cen-
trala Helsingborg. 
Utsikten är milsvid! 
Tornet har vakat 
över staden och 
sundet i 700 år.

Dagar att längta efter...

Pyssel och pumpor på västragård

Foto: skane.com
 ©
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kunglig glans över 2010
2010 är ett kungligt år på många sätt. Dels är 
det 200 år sedan Carl XIV Johan landsteg i 
Sverige, närmare bestämt i Helsingborg, vilket 
kommer att firas på flera olika sätt under året, 
dels gifter sig Kronprinsessan Victoria. Som-
maren på Sofiero i Helsingborg går därför i 
kungligt tecken med utställningar, inspiration 
och design på temat bröllop och Bernadotte! 
Den 19/6 sänds bröllopet på storbildsskärm 
framför slottet. Ta med picknickkorgen och 
var med när kronprinsessan Victoria säger ”ja” 
till sin Daniel.

Shoppingtips!
Alla goda ting är tre, på Kulturmejan i Båstad 
finns galleri, café och butik under ett och sam-
ma tak. En inspirerande plats för skapande men 
också en av Sveriges mest välsorterade ekologis-
ka färgbutiker med ett brett sortiment av såväl 
traditionella som moderna naturvänliga färger.
>> www.kulturmejan.se

konstrundorna- skånska vårtecken
Under vårens konstrundor bjuder keramiker, hantverkare och 
konstnärer in till ateljéer och verkstäder. Följ kartan till dina fa-
voriter och inspireras av deras vardag bland färgpaletter och drej-
skivor. Ett tips är att börja med ett besök på samlingsutställningen 
där varje konstnär är representerad med ett verk.
 konstrundan i nordvästra Skåne, 2-11/4, är den största av 
rundorna och en folkfest i konstens tecken. Flera hundra tusen 
besökare brukar ta sig runt till de sammanlagt 150 deltagarna som 
representerar många olika tekniker och personligheter. Samlings-
utställningen visas i Landskrona Konsthall. 
>> www.konstrundan.nu
 konstrundan i västra Skåne, 2/4-11/4, arrangeras sedan snart 
trettio år tillbaka av Västra Skånes Konstnärsgille (VSKG). Den 
ena av västra Skånes tre samlingsutställningar finns på Kulturhuset 
Björnen i Åstorp.  VSKG arrangerar också årligen en höstsalong 
under allhelgonahelgen. 
>> www.vskg.se
 Hvens konstrunda, 13-16/5, mångfald på liten yta. Det bästa 
är att lämna bilen på fastlandet när man besöker ön. Under Kon-
strundan tar sig besökarna istället runt med exempelvis cykel (går 
att hyra alldeles där båten lägger till), till fots, med buss eller häst-
droska. På Kulturhuset finns samlingsutställningen. 
>> www.venskulturhus.se

designutställning om 10-gruppen
Mitt i centrala Helsingborg, med havet och Danmark på ena sidan och 
ett pulserande city på andra, ligger Dunkers Kulturhus. En arkitektoniskt 
intressant byggnad med spännande innehåll året runt. Här visas natio-
nella och internationella utställningar, teateruppsättningar och konser-
ter inom bland annat världsmusik. ”Mönsterkraft!”, en designutställning 
om 10-gruppen, är en av årets intressanta utställningar och pågår den 
28/5-3/10. Året var 1970 när tio unga textilkonstnärer och formgivare, 

som upplevde att deras bästa mönsteridéer för-
kastades av de dåtida stora textilföretagen som 
”osäljbara, för svåra, okommersiella”, tillsam-
mans bildade 10-gruppen. Målsättningen var 
att själva kunna följa och styra hela processen 
från mönsterskiss till färdigt tyg i butiken. Un-
der åren som gått har 10-gruppen presenterat 
ett 30-tal framgångsrika kollektioner med mer 
än 700 producerade tyger och tapeter. Grup-
pen har ställt ut på ett flertal av Sveriges mu-
seer, och på olika museer runt om i världen. Fo
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Dunkers Kulturhus, Helsingborg.
Foto: skane.com©sydpol.com
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Sveriges     keramikbygd
det är nästan som magi, när lerklumpen i keramikerns händer för-
vandlas till vackra muggar och fat, skulpterade konstföremål och 
traditionella krukor. i vårt skånska hörn började man tidigt använda 
lera för att forma bruksföremål och än i dag finns här många verk-
samma keramiker som alla sätter sin personliga prägel i skapan-
det. inspireras av deras kreativitet i ateljéer och verkstäder.

Foto: Sofia Nilssons keramik
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Sveriges     keramikbygd

Liten keramiklista
Lergods... är smidigt att arbeta med, 
bränns i 900-1150 grader och är vattentätt 
först när det glaserats.

Stengods... är mer svårarbetat men hårdare 
och slitstarkare, bränns i 1200-1350 grader 
och är vattentätt utan att glaseras.

Saltglaserat... bränning i rundugnar av te-
gel som eldas med stenkol. Ugnen fylls med 
stengodset och muras igen, i tre dygn eldar 
man innan det är dags för att skyffla in salt 
som ger den karaktäristiskt bruna glasyren. 
Efter ett par veckor har ugnen svalnat, in-
gångens tegel knackas ner och muggar och 
fat plockas ut.

Raku... en teknik som härstammar från 
Japan. Rakubränning sker oftast utomhus, 
det varma godset kan sedan läggas i spån-
bädd för att kväva elden och reducera syret. 
Då uppstår de krackeleringar som är så ka-
raktäristiska för raku. 

Nordvästra Skåne kallas ofta för Sveriges 
keramikbygd, dels på grund av sin lerrika his-
toria, dels det stora antal keramiker som så en-
vetet låter drejskivorna snurra och rundugnarna 
bränna. Många skapar bruksföremål, men ingen 
gör likadant som någon annan. Varenda mugg 
är unik, så härligt är det när händer skapar! Ett 
60-tal av keramikerna finns listade i en broschyr 
som går att hämta på turistbyråerna eller laddas 
ner på www.keramikbygden.com. Sätt ihop en 
egen keramikrunda och fynda produkter direkt 
i keramikverkstäderna.

Kullabygden med Höganäs i spetsen är 
vida känt för sin keramik. Här kantas vägarna av 
skyltar till verkstäder. Bruksgods, både nytt och 
traditionellt, finner man bland annat på Kul-
labygdens keramik, passa på att shoppa härliga 
Höganäskrukor till dig själv och dina vänner. 
Keramik med guldkant finner du hos Kerstin 
Tillberg som skapar färgrikt och unikt, tekan-
nor, fat och mycket annat man bara inte kan 

slita blicken ifrån. Inspirationen från Kullaberg 
och havet sätter sina spår i Snuffa Håkanssons 
keramik och är också den vy som Lisa Wohlfart 
skapar sitt populära bruksgods utifrån på Mölle 
krukmakeri. Mysig butik och personligt café i 
anslutning till krukmakeriet i hamnen.

Ängelholm är historiskt sett krukmakarsta-
den, känd inte minst för lergöken. Här drejar 
Cilla Bjertner/Gjordkällarn brukskeramik i 
stengods men också fågelbad och liknande för 
hand i lite grövre lera. I butiken finns allt från 
tekannor till sparbössor.  Keramiker Jill Ekberg 
delar Konstorangeriet utanför Ängelholm med 
sin man konstnären Ulf Ekberg. Härliga vaser i 
stengods med ekoxen som prydande motiv och 
rakubrända blåa skålar med små gula bi hör till 
hennes välkända samling. 

Kvidinge med omnejd är känt för sina ”pot-
temakare”. Keramikern Thomas Anagrius har 
skrivit den prisbelönta boken ”Keramik från 

Kvidinge- om krukmakerierna i Kvidinge-
bygden”, en intressant historia om en viktig 
keramikbygd. På Tomarps Kungsgård kan man 
i museet se flera alster av Kvidingekeramik. 
Besök gärna också Birgitta Svenssons ateljé 
med fantasifulla rakubrända skrin och askar på 
hyllorna. 

På Sireköpinge Stengods på Söderåsen 
skapas annorlunda lampor och skålar med 
genombruten dekor och i Helsingborg bjuder 
Greta Pott in till sin spännande värld av finur-
ligt drejade och skulpterade stengodsföremål. 
På sommaren flyttar hon verkstaden från Fjä-
restad till Fredriksdal museer och trädgår-
dar. Missa inte heller det sköna utflyktsmålet 
Wallåkra stenkärlsfabrik mitt i naturreservatet. 
Här skapas anrikt bruksgods och moderna fö-
remål av lera från den egna tomten. Härlig li-
ten butik i anslutning och arrangemang för alla 
sinnen året om. 

Skapa i lera
Visst ser det härligt ut när leran förvand-
las till en skål. Alla kan skapa i lera och 
på Keramikverkstan i Jonstorp utanför 
Höganäs tas såväl nybörjare som mer er-
farna emot. Kavla, ringla eller skulptera 
fram dina egna vackra föremål. Du beta-
lar per gång vilket gör det passande också 
för dig som turistar i nordvästra Skåne. 
Ring dock innan så att en stol är ledig.
>> www.keramikverkstan.net

Foto: Sireköpinge stengods

Foto: Torgil Anderberg
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Sinnliga kulturupplevelser

1. Brunnby kyrka www.brunnbykyrka.org

2. Bäckdalens handelsträdgård www.basilika.nu

3. Cedergren & Co www.cedergrens.com

4. Citron & Timjan www.citron-timjan.se

5. Fredriksdal museer och trädgårdar 
 www.fredriksdal.se

6. Galleri Arnstedt www.arnstedtkullgren.se

7. Galleri Babord www.galleribabord.se

8. Galleri Taper-Popermajer 
 www.tapper-popermajer.com

9. Gunilla von Werders ateljé (tillverkar bland 
 annat masker efter gammal teknik) 
 www.vonwerder.com

10. Krapperup slott www.krapperup.se

11. Kronborg slott www.kronborg.dk

12. Kulturhuset Björnen www.astorp.se

13. Kärnan www.helsingborg.se

14. Landskrona slott, Citadellet www.citadellet.com

15. Landskrona Konsthall www.landskronakultur.se

16. Madame Plantier www.madameplantier.se

17. Norrvikens trädgårdar 
 www.norrvikenstradgardar.se

18. Pumphuset www.pumphuset.net

19. Rya kyrkoruin www.ryaforsamling.se

20. Sankta Maria kyrka www.helsingborg.se

21. Skärets Konsthall www.skaretskonsthall.se

22. Sofiero slott www.sofiero.helsingborg.se

23. S:t Petri kyrka www.klippan.se

24. Stenestad park www.stenestadpark.se

25. Tomarps kungsgård 
 www.tomarps-kungsgard.com

26. Tycho Brahe-minnena www.tychobrahe.com

27. Wideröra Café & växter www.widerora.se

28. Örenäs slott www.orenasslott.com

Sveriges keramikbygd

29. Torgil Anderberg  Skelderhus www.skelderhus.se

30 A. Johanssons Keramikverkstad (saltglaserat).

31. Bente Brosböl Hansen (världsmästarinna i drejning)
 www.soderasen.com

32. Birgitta Svensson www.soderasen.com

33. Galleri Hultman, även galleri och kafé. 
 www.catarina-hultman.nu 

34. Gjordkällarn www.gjordkallarn.se

35. Greta Pott www.pott.se

36. Harry-Klaj Oxenblå www.klaj.se

37. Ingrid Herrlin www.ingrid-herrlin.nu

38. Jie Keramik www.keramikshopen.se

39. Kerstin Tillberg www.kerstintillberg.com

40. Klippan Keramik www.klippankeramik.com

41. Konstorangeriet www.konstorangeriet.nu

42. Kullabygdens keramik 
 www.kullabygdenskeramik.se

43. Käramiktorpet www.agnetakeramik.se

44. Lena Olsson tfn 0418-266 36

45. Mölle Krukmakeri www.mollekrukmakeri.se

46. Sofia Nilsson keramik www.sofianilsson.se

47. Raus stenkärlsfabrik (äldsta stenkolsugnen 
 i bruk i Sverige) tfn 042-26 01 30

48. Sireköpinge stengods 
 www.sirekopingestengods.se

49. Snuffa Håkansson www.artis2c.se

50. Thomas Anagrius www.go.to/anagrius-keramik
 Tomarps Kungsgård 
 www.tomarps-kungsgard.com

51. Ulla och Gustav Kraitz (Internationellt erkända 
 skulptörer. Deras dotter Cecilia Kraitz är raku-
 keramiker med verkstad i Båstad) www.kraitz.nu

52. Wallåkra stenkärlsfabrik www.wallakra.com

Mer info: www.keramikbygden.com
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Fynda och inspireras bland
våra välkända varumärken.

Gör en utfl ykt - besök Iittala outlet.

Iittala outlet, Höganäs. Tel: 042-36 11 31. Öppet alla dagar. www.iittalaoutlet.se
Vi fi nns i: Borås – Knalleporten, Freeport, Gustavsberg – Stockholm, Haparanda, Höganäs, Insjön, Kosta, Lidköping, Nyköping,
Skultuna, Strömbergshyttan, Strömstad, Sundsvall, Vingåker och i Örsundsbro.

till vår fina fabriksbutik.
Här finns ett stort urval av 
plädar, filtar, kuddar, dukar, 
handdukar & garner m.m.

Välkommen 

Järnvägsgatan 21,  264 38  KLIPPAN,  Tel 0435-44 88 86
www.klippanyllefabrik.se  Öppet:  Mån - fre 12-18   Lör - sön 11-15

Besök Sveriges äldsta hellinne-

väveri. I butiken hittar du dukar,

sänglinne, löpare, kockförkläden,

servetter, badlakan & handdukar

samt fynda bland 2:a sortering.

I väveriet har vi guidade visningar.

Välkommen till ett unikt väveri!

tel. 0431-731 08
www.vavarenibastad.se

Väveri och butik ligger i Boarp,

mellan Båstad och Torekov

Svenskt
Linne!

Mässa i tre hallar!
29 juli - 1 augusti 2010

Idrottens Hus, Olympia • Helsingborg

www.antikmassa.se • HelsingborgsUtställningar • Tel: 042-29 25 60 
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Häng med......på guidade turer som arrang-
eras på flera platser i nordvästra 

Skåne. Bara i Ängelholm med 
omnejd kan man följa med 

på ett femtiotal turer, allt från 
slottstur till ufo-guidning. 

>> www.turist.engelholm.se 

Det rusar rejält i motorerna under årets alla 
motorevenemang. Ring Knutstorp, The Valley 
of Speed, håller i de stora banracingtävlingarna. 
Lägre hastigheter, men njutning för ögat, bjuds 
det på under Lergökarallyt i Ängelholm som 
är ett av Sveriges största veteranbilsrally. Vete-
ranbilar visas också upp under Thulinträffen i 
Landskrona, Classic Motor i Båstad och under 
Sofiero Classic då riktigt tjusiga pärlor glänser 
ikapp med den vackra slottsmiljön i Sofieros 
slottspark. Missa inte heller Vallåkraträffen norr 
om Landskrona, Skandinaviens största bilträff 
för stylade, ombyggda, originalrenoverade eu-
ropeiska och japanska bilar. Ett evenemang för 
hela familjen med massor av jippon och upp-
visningar.

>> www.ringknutstorp.com
>> www.lergokarallyt.se
>> www.thulintraffen.nu
>> www.bastad.com
>> www.sofiero.helsingborg.se
>> www.vallakratraffen.com

vidga sinnena med musik från världens alla hörn, roa dig på festliga festivaler, låt dig svepas 
med i fantasieggande historier från teaterscener och jubla dig hes under idrottsliga evene-
mang. i nordvästra Skåne vet vi hur man roar sig, följ med ut i den täta nöjesdjungeln!

Häftigaste tennisfesten
Festligheterna och kändistätheten i samband med tennisveckorna i 
Båstad är så nära Monte Carlo man kan komma på svensk mark! 
Båstad är och förblir vår stora tennismetropol och Catella Swedish 
Open röstas gång på gång fram av tennisens mästare som favorit-
tävlingen på grus. Sedan förra året är tennisveckan förlängd till två 
veckor och inleds med damernas Collector Swedish Open Women. 
Tennisfesten pågår den 3-18/7. 
>> www.swedishopen.org.

Foto: Göran Stenberg
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För nöjeslystna

rusande motorer och glänsande lack

Musik för kropp och själ
Helsingborgs K-märkta konserthus i fun-
kisstil har lovprisats för sin akustik. Här ger 

Helsingborgs symfoniorkester och andra 
artister konserter året om. Dunkers 

Kulturhus, också i Helsingborg, 
lockar mängder av artister inom 
genrerna världsmusik och jazz, det 
är bara att låta sig ryckas med! Na-
tionella som internationella artister 
inom genren kammarmusik bjuder 

på musikupplevelser under Båstad 
Kammarmusikfestival och i Kulla-

bygden arrangerar musikfrämjan-
det årligen en musikvecka, Musik 
i Kullabygden, med konserter i 
flera kyrkor och i Krapperups 
musikhall. Missa inte heller 
alla konserter med både svenska 

och utländska artister i Sofieros 
slottspark, ta med picknickkorgen!

 >> För program gå in på:
 www.helsingborgssymfoniorkester.se
 www.dunkerskulturhus.se
 www.bastadkammarmusik.com
 www.musikikullabygd.se
 www.sofiero.helsingborg.se 
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Pulserande nöjesnätter
Pepe’s Bodega i Båstad är ett exotiskt nöjespalats som sjuder av brasiliansk glädje och rytm. På Hotell Skan-
sens Restaurang Sand kan man under sommaren slå sig ner på terrassen med en drink och blicka ut över 
Båstads myllrande gatuliv eller mingla i pianobaren. Den danssugna kan bege sig till ett av Sveriges största 
nöjespalats, Ekebo, utanför Ängelholm med fem nöjeslokaler som bjuder på dans, show, disco och konserter. 
Här hålls bland annat Ekebofestivalen med ett 30-tal band och artister, många inom dansbandsgenren. 
Wallmans Salonger i Helsingborg bjuder in till show, mat och nattklubb enligt storstadskoncept och en bit 
härifrån ligger läckra nattklubben Tempel med champagnebar och disco. The Tivoli i Helsingborg är scenen 
för såväl rockband som stand-up men har också nattklubb med olika musikteman.

>> www.pepesbodega.se  |  >> www.hotelskansen.se  |  >> www.ekebonoje.se
>> www.wallmans.com  |  >> www.tempel.dj  |  >> www.thetivoli.nu  

Nöjen med karaktär...
Magiskt: Sommarkonserterna som ges från en 
flotte mitt i trolska Odensjön- publiken sitter 
på marschallupplysta rasbranter (12-14/8).
 annorlunda: Världens enda Lergöksorkes-
ter med barn mellan 5 och12 år. Finns i ”lergö-
kastan” Ängelholm och spelar med Engelholm 
Marching Band på utvalda dagar.
 roligt: Eva Rydbergs bejublade uppsätt-
ningar med stjärnspäckad ensemble på anrika 
Fredriksdals friluftsteater. Folklustspel och fri-
luftsteater hålls även på andra platser, bland an-
nat i Ängelholms Hembygdspark och på Krap-
perup slott. 
 Somrigt: Grillfest och livemusik med skön 
semesterstämning på Borstahusens hamnkrog 
med dans på Borstahusens brygga.
 Traditionellt: Kräftkalas enligt konstens 
alla regler i Norra Hamnen i Helsingborg. Njut 
av de röda delikatesserna och uppsluppen all-
sång. Missa inte heller vårt midsommarfirande 

med dans kring mid-
sommarstång.
 exotiskt: Brasse-
veckan i Båstad med 
brasilianskt uppslup-
pen stämning för alla 
åldrar. Capoeira, live-
musik, brassefotboll, 
paraplydrinkar och 
mycket mer mitt på 
stranden. 

Nöjen att längta till...
Landskronakarnevalen. Foto: Thomas H Johnsson

Foto: Hotell Skansen

Odensjön. Foto: skane.com©sydpol.com

Lergöksorkestern, Ängelholm.
Foto: Rita Aatola Olsson

5/3 är det premiär för komedin Hantver-
karna på Helsingborgs stadsteaters stora 
scen, en komedi av Line Knutzon som 
gick för utsålda hus på Det Kongelige i 
Köpenhamn. Kan ses till 1/5.
 26-27/3 presenterar Rush Musical So-
ciety musikalen Fiddler of the roof (Spel-
man på taket) av Jerry Bock och Sheldon 
Harnick på Landskrona Teater.
 14-15/5 roar Örkelljungadagarna med 
marknader, musik, tivoli och mycket annat.
 27-29/5 får Ängelholms Jazzfestival 
igång publiken med härligt jazziga rytmer. 
Avslutas 30/5 med Kulturskolefestival.
 12/6 kommer den före detta Dire 
Straits-sångaren Mark Knopfler till 
Sofiero i Helsingborg. Biljetter bokas på 
www.eventim.se.
 9-10/7 råder det feststämning under 
årets stora Sommarfest på Stortorget mitt 
i centrala Ängelholm.
 24/7 är det dags för svängiga och stäm-
ningsfulla Ängelholms/Västersjöns Vis-
festival. 

 29-31/7 brakar Helsingborgsfestivalen 
loss med marknadsstånd, musik från flera 
scener, mat från världens alla hörn och stor 
folkfest. 
 15-17/7 är det dags för Landskrona-
karnevalen som får gatorna att vibrera av 
Rio de Janeiro stämning. Många artister 
på scenerna, mat och marknadsstånd.
 6/8 lyses Rönne å i Ängelholm upp 
under Ljusfesten med bland annat ljus-
smyckad båtparad.
 4-5/9 firas Flyget 100 år i Ljungbyhed 
med flyguppvisningar, utställningar med 
mera. 
 2-3/11 arrangeras en spännande Vä-
senvandring i mörkret på Fredriksdal i 
Helsingborg. Från 6 år.

>> Fler nöjesevenemang, festivaler, som-
marteatrar med mera kontakta turistbyrå-
erna eller gå in på 
www.skanenordvast.com
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Sveriges golfdestination No 1
egentligen är det helt otroligt. i vårt nordvästra hörn av Skåne finns inte mindre
än 25 golfanläggningar och över 31 banor, från Helsingborg når du dem alla inom 
40 minuter. det betyder att vi är världens näst mest golfbanetäta område, endast 
i Florida ligger banorna tätare. Floridas soltimmar slår vi inte heller men vårt 
skånska klimat gör det möjligt att spela året om på många av banorna. 
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M
Vi bjuder inte bara på kvan-
titet utan i allra högsta grad 
kvalitet, vi har topprankade 
mästerskapsbanor, krogar som 
bjuder på kulinariska höjder 
och upplevelser med en bredd 

som inte bara gör golfaren nöjd utan också med-
följande familjemedlemmar som inte fastnat 
för golfsvingen. På golfportalen www.golfno1.
se kan du enkelt planera din golfresa hemifrån. 
Här kan du läsa om alla de olika banornas ka-
raktärer med länk till deras egna hemsidor med 
aktuell information. Du kan också boka starttid, 
golfpaket och bra boende online. Enklare än så 
blir det inte. Vill du ladda ner informationen till 
mobilen gå in på www.m.golfno1.se.

Vi har inte bara många bra banor, utan också 
väldigt varierande banor. Ibland inom en och 
samma anläggning. Som på Båstad golfklubb 
där man både kan spela på den korta, traditio-
nella Gamla banan och på den långa, utmanan-
de Nya banan. Skulle inte detta vara tillräckligt 
så är det bara att välja och vraka bland Bjäre-
halvöns andra banor, här finns sammanlagt 117 
golfhål inom 11 minuter, sex 18-hålsbanor och 
en 9-hålsbana!

I Örkelljungas sköna skogar finns Wood-
lands Country Club. En country club som i 
Skandinaviska mått mätt är något alldeles unikt 
med lyxiga livsstilshus alldeles intill den nya 
9-hålsbanan. 18-hålsbanan bjuder på riktigt bra 
spelupplevelser och klubben har även en egen 
Golf Academy där tränarna i sitt testcenter kan 
analysera svingen in i minsta lilla detalj.

En av Sveriges äldsta och mest kända golf-
banor ligger i Mölle, längst ut på Kullahalv-
öns spets. Här är de snabba greenerna och den 
hänförande utsikten de stora attraktionskraf-
terna. Endast en kort bit härifrån finns också 
S:t Arilds golfklubb som regelbundet återfinns 

på topplistorna över Sveriges bästa banor. Det 
charmiga klubbhuset bjuder på skön atmosfär 
och restaurangens mat  skulle passa vilken lyx-
krog som helst. 

Sannolikt en av Sveriges bästa golfanlägg-
ningar ligger utanför Helsingborg, Vasatorps 
GK. Den nya mästerskapsbanan TC, signerad 
den amerikanska arkitekten Steve Forrest, är 
unik i utformning jämfört med de flesta andra 
skandinaviska banorna, här kan en stortävling 
spelas så lång som 6700 meter. Även den van-
liga golfspelaren garanteras en upplevelse av 
högsta klass på någon av de två 18-hålsbanorna, 
två 9-hålsbanorna, i den utmärkta träningsan-
läggningen och den omtalade restaurangen.  

Vår kust bjuder på spännande banor och 
vind som gör att inget spel blir det andra likt. I 
Landskrona bjuder golfklubben på två 18-håls-
banor varav den nya renoverade Erikstorpbanan 
står som värd för stora mästerskap. Här finns 
också utmärkta träningsmöjligheter, boende 
praktiskt taget på banan och ett golfmuseum i 
klubbhuset. Utsikten över sundet och Ven får du 
på köpet. Och talar man om utsikt, ja, då måste 
bara Rya GK nämnas. En anrik klubb utanför 
Helsingborg alldeles vid kusten. Det sextonde 
hålet spelas från en högt placerad tee med ha-
vet i blickfång. Får man vänta på att slå ut kan 
man med fördel slå sig ner på bänken och njuta 
av utsikten. Vilket man frestas att göra också 
på Torekov GK på Bjärehalvön med havsutsikt 
från alla håll. 

the Princess i båstad
Henrik Stensons golftävling The 
Princess är ny på European Chal-
lenge Tour och spelas på Båstad GK 
sista veckan i juni. Började i juni 
2009 och fortsätter fyra år till. För 
mer info gå in på www.bgk.se.
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Foto: Woodlands Country Club
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1. Allerum GK www.allerumgk.nu

2. Bjäre GK www.bjaregolfklubb.se

3. Båstad GK www.bgk.se

4 Furutorp Pay & Play 
 www.furutorpsgolf.com

5. Glumslöv Golf 
 www.glumslovgolf.com

6. Helsingborgs GK - Vikens Golfbana
 www.helsingborgsgk.com

7. Höganäs GK www.hoganasgk.se

8. Landskrona GK 
 www.landskronagk.se

9. Ljungbyheds Park www.ljhgk.nu

10. Lydinge GK www.lydingegk.se

11. Mölle GK www.mollegk.se

12. Perstorps GK www.ppgk.nu

13. Rya GK www.rya.nu 

14. S:t Arild GK www.starild.se 

15. S:t Ibb´s GK - Ven www.stibb.se

16, Svalövs GK www.svagk.se

17. Söderåsens GK 
 www.soderasensgk.se

18. Sönnertorps GK 
 www.golf.se/golfklubbar/sonnertorpsgk

19. Torekovs GK www.togk.se

20. Vasatorps GK www.vasatorpsgk.se

21. Woodlands Country Club 
 www.woodlands.se

22. Åkagårdens GK www.akgk.se

23. Ängelholms GK www.angelholmsgk.se

24. Äppelgårdens GK www.appelgarden.se

25. Öresunds GK www.oresundgolf.se

Mer info:  www.golfno1.se
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 UPPLEV RÖNNE Å
 Guidad sightseeingtur genom Skånes
vackraste natur med Turistbåten Laxen.
För mer information eller bokning kontakta:

 
Hamnen, 262 63 Ängelholm. 0431-203 00, Fax 0431-210 60
e-mail: info@skånemarin.se  www.skånemarin.se

FACTORY OUTLET

SKOR - KLÄDER - GOLF - TENNIS

30-70% LÄGRE PRISER
PÅ KÄNDA VARUMÄRKEN

Öppet alla dagar. Året runt!
Vard 10-18, Lörd 10-16, Sönd 10-16

Tel: 0431-700 45   www.hkab.se

Här hittar du oss!
2 km från E6:an - norra infarten till Båstad.

Lekia-Butiken – ett
eldorado för alla lek-
sugna barn och vuxna!
Vi har alltid kvalitetsleksaker, 
babyartiklar & barnvagnar, 
DVD & multimedia till stän-
digt låga priser!

Lekia-butiken – Ditt leksaksvaruhus i Ängelholm och Hyllinge

Kristianstadsg. 30 262 71 Ängelholm 0431-823 50
Mån-fre 10-19 • Lör 10-16 • Sön 11-16

Familia Köpcentrum Hyllinge 042-23 41 50
Mån-fre 10-20 • Lör 10-17 • Sön 11-17

VÄLKOMMEN TILL 
LEKIA-BUTIKEN!

FAMILIA KÖPCENTRUM 

GPS: 

Lat: N 56º 05.946’,  
Lon: E 012º 51.627’

Lite enklare 
shopping!
Välkommen till Familia köpcenter  
i Hyllinge. Handlar du hos oss får 
du mer tid till helgmyset. Ställ in 
GPS:en eller kör av E4:an strax  
norr om Helsingborg. 

ORDINARIE ÖPPETTIDER  

Mån–Fre 10 – 20

Lördag 10 –  17

Söndag 11 –  17

Lite enklare shopping familiakopcentrum.se
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Skåne Porten

S ö d e r å s e n

Örkelljunga

Höjaholm

Smedhult

Trulsabygget

Lärkesholm

TockarpAttarp

Långalt

Skogen

Klippebygget

Esborrarp

Östra

Ljungaskog

Björkliden

Sånnestorp

Åkarp

Ingeborrarp

Persköp

Brekille

24

108

E4

114

E4

Kågeröd

Röstånga

Stenestad

Svalöv

Duveskog

Nackarp

Grytinge

Trolleholm

Sonarp

Pårup

Ask

Konga

Klåveröd

Kongaö

Teglaröd Vega

Rävatofta

Torrlösa
Vittskövle

Knutstorp

Källstorp

Axelvold

Smedjebacken

Nationalpark

109

106

13

Hallandsås

Västra Karup

Grevie

Östra
Karup

Torekov Båstad

Bjäred

Axelstorp

Häljarp

Boarp

Troentorp

Kattvik

Ängelsbäck

Haga

Mäsinge

Slättaröd
Påarp

Varan

Glimminge plantering

Solsidan

SegeltorpHallands
Väderö

Hovs Hallar

115

105

Ö Ljungby

Stidsvig

Eket

Skånes
Fagerhult

Åsljunga

Strövelstorp

Ängelholm

Vättinge
Rösa

Kristinedal

Ebbarp
Boarp

Skillinge

Höja

Mardal

Kungsgården

Spannarp
Varalöv

Skörpinge

Vegeholm

13

E4

112

107
E6

Teckomatorp

Asmundtorp
Billeberga

Tågarp
Sireköpinge

Mörarp
Billesholm

Ekeby

Hyllinge
Gunnarstorp

N Vram

Saxtorp

Tofta

Häljarp

Härslöv

Bårslöv

Gantofta

Vallåkra

Påarp

Glumslöv

Ven
Borstahusen

Rydebäck

LarödHittarp

Sofiero

Ödåkra

Landskrona

Helsingör

Helsingborg

Bjuv

Simmelsberga

Duveke

Lönnstorp

Halmstad

Dragesholm

Hult

Truedstorp

Bullstofta

Norraby

Loarp

Brödåkra

Åvarp

Annelöv

Kvärlöv

Elestorp

Tågerup

Munkebäck

Axeltofta

Örja

Kvistofta

Ottarp

Kingelstad

Lydestad

Rycketofta

Frillestad

Fjärestad

RosendalKropp

Hildesborg

Svaneholm

Erikstorp
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Boende 
På följande sidor presenteras många trevliga 

boende alternativ. Samtliga annonser för hotell, 

vandrarhem, camping och bed & breakfast är 

markerade med en siffra som visar var på kar-

tan de ligger. Besök gärna våra turistbyråer. Du 

kan också hitta och boka ditt boende på:

 www.skanenordvast.com

Färgen på annonserna visar i vil-
ken kommun du hittar respektive 
boende. I Skåne nordväst finns 
det 10 kommuner:
l Båstad
l Ängelholm
l Höganäs
l Helsingborg
l Landskrona
l Söderåsen: Bjuv, Klippan, 
 Svalöv, Åstorp
l Örkelljunga

Alla priser är angivna i svenska 
kronor och gäller per natt om 
inget annat anges. Reservation för 
eventuella ändringar!

OBS! Telefon till Sverige: lands-
nummer +46 (0).

Antal bäddar

Antal husvagnsplatser

Antal rum/bäddar

Camping antal platser

Handikappvänligt

Konferens, antal

Parkering

Restaurang

Rökfritt

Stugby, antal hus/bäddar

Öppet den tid som anges. 
Ingen symbol = helårsöppet
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3/18

JOHNSSONS STUGOR 9

    Tåstarps Backaväg 300
266 92 Munka Ljungby
Tel./Fax +46 (0)431-280 68
Mobil: +46 (0)705-90 18 98
E-mail: bokning@johnssonsstugor.se
www.johnssonsstugor.se
I naturskönt område fi nns våra stugor, tre stycken med
6 st sängplatser i varje. Stugorna har dusch och toalett,
TV, fullt utrustat kök med kyl, frys, spis, microvågsugn
samt intilliggande grillplatser. Området är barnvänligt
då stugorna ligger i ett ostört område utan trafi k. 
Nära till bad och fi skevatten, golfbanor, städer och
Danmark. Uthyres dygns-, vecko- och månadsvis.
Prisexempel: Säsongspris, fr. 3000:-/vecka

110/2-6

MAGNARP STRAND STF8

 Magnarp Strandväg 17, 
260 83 Vejbystrand
Tel/fax 0431-45 23 64
www.meravsverige.nu

  I Magnarp med härlig utsikt över Skälderviken 
med utmärkta badmöjligheter.

  Pris medlem: 175:-/natt
Pris ej medlem: 225:-/natt

Delvis

42/67 200

BEST WESTERN HOTEL PALETTEN11

  Östergatan 57, 262 31 Ängelholm
E-mail: info@hotelpaletten.com
www.hotelpaletten.com
 42 hotellrum i hjärtat av Ängelholm. Bistro & Bar
serverar lunch vardagar (Stängt under sommaren). 
Konferens- och festlokaler för upp till 200 gäster.
Liten relaxavdelning gratis för hotellets gäster. 
Fri P-plats. Nära till både tåg, buss och fl yg.  
 Prisexempel:
Pris enkelrum: 1.150:-, dubbelrum 1.450:-
Weekend enkelrum: 750:-, dubbelrum 975:-
Sommar enkelrum: 900:-, dubbelrum 1.200:-

130/280 2-150

 HOTELL ERIKSLUND5

   Erikslund, Åstorpsvägen 15,
262 96 Ängelholm
Tel/fax 0431-41 57 00 /41 57 10
E:mail reception@hotellerikslund.se
www.hotellerikslund.se
  Familjärt hotell med 140 rum, restaurang, wärdshus
och konferensanläggning. SPA-avdelning med goda
träningsmöjligheter. Öppet dygnet runt. Även husdjur
är välkomna. Erikslivs med butik, bensin och diesel.
Avfart 33 längs E 6 nära E 4.  

  Prisex: Enkel fr 1.195:-. Dubbel fr 1.395:-
Weekend & sommarpriser. Paket.

1  FIRST CAMP BÅSTAD/TOREKOV

510 400 15/74 9/4 - 27/9

  Flymossavägen 5, 260 93 Torekov
Tel: 0431-36 45 25
E-mail: torekov@fi rstcamp.se
www.fi rstcamp.se/torekov
  Längst ute på Bjärehalvön, lummigt inbäddad 
vid Kattegatts strand. Nära Torekovs by, hamn 
och badstrand. Nära golf. Många barnaktiviteter 
och påkostad äventyrsgolfbana. Välutrustade stugor, 
fi nns året om, även handikappanpassade.
Hotellstuga inkl frukost fi nns sept-mars, sönd-torsd.

  Pris: Camping från 145:- + el 45:-
Stugor fr 650:-/fyra personer
Hotellstuga fr 695:-/pers, 890:-/2 pers
Tälthus 25 kvm fr 4.000:-/vecka

12

65 120

 GRAND HÔTEL MÖLLE
   Bökebolsvägen 11, 260 42 Mölle
Tel/fax 042-362230 / 042-362231
e-mail: info@grand-molle.se
www.grand-molle.se
  Kom till anrika Grand Hôtel Mölle. 
Njut av maten, lugnet och naturen i
en unik miljö med hänförande utsikt.
Här är en plats för upplevelser.

  Prisexempel: Dubbelrum från 950:-/rum
Gourmetpaket inkl 5-rätters meny, 
logi i dubbelrum från 1375:- /pers 

3 HOTEL SKANSEN

173/330 320

  Kyrkogatan 2, 269 21 Båstad
Tel/Fax 0431-55 81 00/55 81 10
E-mail: info@hotelskansen.se
www.hotelskansen.se
 Hotel Skansen i Båstad är vackert
beläget precis vid stranden. 
Invigt i juli 2001, erbjuds nu SPA, 
konferens och äventyr under ett tak.
Förstklassig restaurang.

 Prisex:
Enkel    fr 1.400:-
Dubbel fr 1.760:-

30

KLITTERHUS HAVSBADSHOTELL10

40

     Havsbaden, 262 63 Ängelholm
Tel/fax: 0431-135 30/135 31
E:mail: info@klitterhus.com
www.klitterhus.com
    Anrikt hus med storslagen utsikt över stranden och 
havet. Restaurang. Öppet året runt.
Nyhet: Klitterhus har blivit poängbedömda i White 
Guide (Sveriges svar på Michelin guide) som enda 
restaurang i Ängelholm samt som en av dom 60 bästa 
i Skåne

 Prisex: Enkel fr 950:-/1.345:-
Dubbel: fr 1.050:-/1.445:-
Gourmetpaket: fr 1.195:- per person

Hela året

15/26 6

 HOTEL LILTON6

   Järnvägsgatan 29, 262 32 Ängelholm
Tel/fax: 0431-44 25 50/44 25 69
www.hotel-lilton.se
  Litet personligt hotell med 15 rum mitt i centrum 
av Ängelholm, vid Rönne å. 
Trådlöst internet.
Frukostservering, öl- och vinrättigheter, 
sommarcafé, parkering.  

  Prisex: Enkel 890:-. Dubbel 990:-
Weekend och sommarpriser.

2 HOTELL & RESTAURANG HOVS HALLAR

27/54 2/90

 Hovshallavägen 160, 269 91 Båstad
Tel/fax: 0431-44 83 70/44 84 92
E-mail: info@hovshallar.com
www.hovshallar.com
 Vackert beläget med havsutsikt
vid Hovs Hallars naturreservat. 
Restaurang med fullständiga rättigheter. 
 Prisex:
1.150:-/dygn i dubbelrum  

60/120

 MARGRETETORPS GÄSTGIFVAREGÅRD7

    266 98 Hjärnarp
Tel: 0431-45 44 50
E.mail: info@margretetorp.se
www.margretetorp.se

   Margretetorps Gästgifvaregård är ett av Sveriges 
äldsta gästgiverier. Vackert och rofullt beläget
vid Hallandsåsens sydsluttning och i direkt
anslutning  till E6. Skånska mattraditioner vårdas här.
Smörgåsbord varje dag.
Restaurang och Bistro öppen 08.00-22.00.

Paket och sommarpriser från 1.200:-

 Gratis
parkering

 TOREKOV HOTELL

57/117 150

    Själaviksvägen 2
Tlf. 0431-471600
E-mail: info@torekovhotell.se
www.torekovhotel.se
Torekov Hotel er fantastisk beliggende i det åbne landskab længst 
ude på Bjärehalvøen. Dette er stedet, hvis man ønsker at forkæle 
sig selv. Vores nye hotel byder på stilrent design og højeste komfort. 
Slap af i vores spa med skønne behandlinger, bad og en fantastisk 
udsigt over havet. Nyd de lokale specialiteter fra vores køkken eller 
brug tiden på golf, tennis, boule og gåture langs stranden.
Priseks.: Overnatning, trerettersmenu,
morgenmadsbuffet samt fri entré til spa,
fi tnesscenter og træning.
Pris fra 1.495,- pr. person (min. 2 pers.) 

 TOREKOV HOTELL

57/117 150

   Själaviksvägen 2
Tel 0431-471600
E-mail: info@torekovhotell.se 
www.torekovhotell.se
  Torekov Hotell är ett smultronställe i det öppna landskapet 
längst ut på Bjärehalvön. Här är rätta platsen för den som
vill skämma bort sig själv. Vårt nya hotell erbjuder stilren 
design och högsta komfort. Koppla av i vårt Spa med sköna 
behandlingar, bad och en fantastisk utsikt över havet. 
Njut av lokala specialiteter från vårt kök eller aktivera dig
med golf, tennis, boule och promenader längs med havet. 
    Prisex. Övernattning, trerättersmeny, frukost-
buffé samt fri entré till Spa, gym och träning.
Pris från 1.495:-/person  (min. 2 pers.) 

4
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24 STF MIATORP VANDRARHEM & HOTELL
    Planteringsvägen 71, 
252 30 Helsingborg
Tel/fax: 042- 13 11 30/13 22 30
E-mail:boka@miatorp.nu
www.miatorp.nu
 Modernt boende med dusch, toalett och TV på 
alla rum. Trådlöst internet. Fri parkering på gården.
2,5 km till centrum. Bra bussförbindelser.

  Prisex: STF/HI medlem från 270:-/natt
Ej medlem från 320:-/natt
Barn från 150:-/natt

20

95/175

 COMFORT HOTEL NOUVEAU

2-100

Comfort Hotel Nouveau
Gasverksgatan 11, 252 25 Helsingborg
Tel/fax: 042-371950 / 371959
E-mail: co.nouveau@choice.se
  Hotellet är beläget mitt i centrala Helsingborg
med närhet till tåg, buss och färjeterminal.
I direkt anslutning till hotellet fi nns även goda
parkeringsmöjligheter.

  Prisexempel: Enkel från 995:- 
Dubbel från 1.295:-
Weekend / sommar från 895:-

23  HOTELL LINNÉA

37/65

      Prästgatan 2-4, 252 24 Helsingborg
Tel/fax: 042-37 24 00/37 24 29
E:mail: linnea@hotell-linnea.se
www.hotell-linnea.se
  Ett charmigt hotell mitt i Helsingborgs hjärta.
Personligt inredda rum och en härlig atmosfär med 
modern komfort för såväl affärs- som privatgästen.

   Prisex: 
Enkelrum fr 995:-, dubbelrum fr 1.295:-.
Helg/Sommar: 
Enkelrum fr 795:-, dubbelrum fr 995:-

13

19/56 19

 ÖRESTRAND

19/48 5/20 40+40+250

      Strömstadsgatan 4, 263 58 Höganäs
Tel/fax: 042-340076 / 042-340388
E-mail: info@orestrand.se
www.orestrand.se
    På en strandtomt vid Öresund ligger Örestrand.
Vi erbjuder en familjär och personlig atmosfär när
du gästar oss. Nära till bad och natur samt goda
kommunikationer till Helsingborg. Servering öppen 
sommartid. Även kurser och konferenser.

Prisex:
Dubbelrum hotell inkl frukost 800:-
Vandrarhemsrum 170:- pp

19  

197/394

 ELITE HOTEL MARINA PLAZA
     Kungstorget 6,  Box 1013, 
251 10 Helsingborg
Tel/fax: 042-19 21 00/14 96 16
E-mail: info.marinaplaza@elite.se
www.elite.se
   Hotellet mitt i city med utsikt över Öresund.
Populär bar, restaurang, uteservering samt 
The Bishop´s Arms. Nära till tåg, taxi, bussar och färjor. 
Konferensmöjligheter för upp till 250 personer.

   Flexpriser
Bästa pris - early@elite på www.elite.se

Upp till
250 pers

21

104/166

 ELITE HOTEL MOLLBERG
     Stortorget 18, Box 1476, 
251 14 Helsingborg
Tel/fax: 042-37 37 00/37 37 37
E-mail:info.mollberg@elite.se
www.elite.se
 Anrikt vackert hotell centralt beläget vid Stortorget 
i Helsingborg. Restaurang och bar Café le fi l du Rasoir 
samt puben The Bishop´s Arms. Konferensmöjligheter
för upp till 80 personer.

 Flexpriser
Bästa pris - early@elite på www.elite.se

Upp till
80 pers

14

62/110 90

 RUSTHÅLLARGÅRDEN
     Utsikten 1, 260 43 Arild
Tel/fax: 042-34 65 30/34 67 93
E-mail: receptionen@rusthallargarden.se
www.rusthallargarden.se
Ett av Sydsveriges absolut bästa Countryside-hotell
med anor från 1675 ovanför hamnen i pittoreska Arild. 
Både rum och den prisbelönta restaurangen har en be-
dårande utsikt över havet. Välj bland våra erbjudanden 
på vår hemsida.
Prisex: 
Romantisk weekend inkl aperitif
och 4-rätters Gourmetmeny
1.700:- –1.900:- per person i dubbelrum

16

90

    HOTEL KULLABERG
      Gyllenstiernas allé 16 260 42 Mölle
Tel/fax: 042-34 70 00 / 042-34 71 00
E-mail: info@hotelkullaberg.se
www.hotelkullaberg.se
 Hos oss kan du alla dagar i veckan njuta av god mat till 
rimliga priser och sova i rum som alla har sin egen historia 
att berätta. I bistron kan du alltid slå dig ner en stund,
om du inte föredrar en stilla middag i hotellets matsal. 
Våra weekendpaket ger dig allt i ett, och uppskattas av 
många. Historien är ständigt närvarande...   

Prisexempel: 1.295:-/person i dubbelrum 
inkl. 2 rätters meny samt frukostbuffé
 

 23 dubbelrum
2 barnrum

18 CLARION GRAND HOTEL

2 - 60164/285

Stortorget 8-12, Box 1104, 
251 11 Helsingborg
Tlf./fax: 42-38 04 00/38 04 04
E-mail: guest.cl.grandhelsingborg@choice.se 
www.clarionhelsingborg.se
 Helsingborgs mest levande mötesplats med perfekt läge 
på Stortorget med 200 m till tåg, fl ygbuss, busstation 
samt färjor till Danmark. Modern design i klassisk miljö. 
I vår ”hotellgalleria” kan gäster ta del av Grand Coffee, 
Grand Lounge Restaurang & Bar, Grands Pianobar, 
Pressbyrån och ett Japanskt City spa.

 Prisex: Enkel fr 530:-, Dubbel fr 830:-
Weekend/sommar fr 530:-/830:-

22

50/98 2 - 24

 HOTELL KÄRNAN
     Järnvägsgatan 17, 252 24 Helsingborg
Tel: 042-12 08 20
E-mail:info@hotelkarnan.se
www.hotelkarnan.se
   Mitt emot cityterminalen Knutpunkten.       
–Nära till allt!
Personligt inredda rum med gratis bredband,
biblioteksbar & bastu.
Garage, familjerum & paketerbjudande!
Vi ger dig det lilla extra!

Välkomna till oss!

15

10/19 10

 HOTELL KÖPMANSGÅRDEN
    Köpmansgatan 7, 263 38 Höganäs
Tel/fax: 042-33 10 05/36 19 30
E-mail: asp@kopmansgarden.se
www.kopmansgarden.se
   Välkommen till en charmig och prisvärd hotellpärla 
i centrala Höganäs, nära hamnen och stranden. 
Alla rum har helkaklade badrum och trådlöst internet. 
Restaurang, bar och trevlig uteservering i trädgården.

   Prisex: Weekendpriser från 398 kr
per person inkl. härlig frukostbuffé.

17

42/77

 HOTELL VIKING
     Fågelsångsgatan 1, 252 20 Helsingborg
Tel/fax: 042-14 44 20/18 43 20
E-mail: info@hotellviking.se
www.hotellviking.se
Hos oss bor du mitt i valfriheten!
Shopping, restauranger, kultur och hav
- inom någon minuts gångavstånd.
Boka parkering på gården, låst nattetid.

Prisex. Enkel fr. 700:- Dubbelrum fr. 850:-
Kontakta oss för info om 
konferens och övriga paket.
Välkommen till oss!

2 rum
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29  ÖRENÄS SLOTT

114/226 2 - 300200

  261 63 Glumslöv
Tel. +46 418 45 11 00 Fax +46 418-73181
E-Mail: info@orenasslott.com
www.orenasslott.com 
I en unik parkmiljö vid fi skeläget Ålabodarna och 
Öresunds kant ligger Örenäs Slott. Här erbjuds ett mo-
dernt boende i olika miljöer – på slottet, i herrgården el-
ler på hotellet – och en slottsrestaurang där nytänkande 
förenas med det bästa ur skånsk mattradition. Närheten 
till golfbanor, Ven, shopping, Danmark och mycket mer 
gör att Örenäs är värt ett besök året runt.

Prisexempel:
Fr 600:-/person i dubbelrum
 

 30  RÖSTÅNGA GÄSTGIVAREGÅRD

51/115 120

 Marieholmsvägen 2, 260 24 Röstånga
Tel/fax: 0435-917 80/917 87
E-mail:info@rostangagastgivaregard.se
www.rostangagastgivaregard.se
 Anrik gästgivaregård med anor från 1647 belägen 
vid Söderåsens Nationalpark. Kaffeservering,
dagens rätt, á la carte samt smörgåsbord. 
Rätt plats för bröllop och gille! Inget är för litet
och inget är för stort! Öppet 365 dagar. 

 Sommarpris: Logi från 250:-/person  

28  STF VANDRARHEM LANDSKRONA
 S:t Olovsgatan 15, 261 36 Landskrona
Tel: 0418-120 63
E-mail: landskrona.vandrarhem@telia.com
www.svenskaturistforeningen.se/
landskrona 
 Centralt, lugnt och barnvänligt läge
med insynsskyddad trädgård.

 STF/HI medlem: 160:-/natt
Ej medlem: 210:-/natt
Barn: Fr. 60:-/natt
 

33  KOCK-JOHAN PÅ HJELMSJÖVIK

21-41 2-80

    Östra Spång 540
Tel/fax: 0435-56600 / 56619
E-mail: info@kockjohan.se
www.kockjohan.se
   Ett litet personligt hotell med livets goda som riktmärke. 
Naturen och vattnet runt hörnet och ett högklassigt kök 
med starkt lokalt förankrade mattraditioner.
Här kan du spela golf, fi ska och ströva runt i en
fantastisk miljö.

 Prisexempel: Alltid bra priser

26  BORSTAHUSENS CAMPING

8/37 22/4-12/97 50 350

  Campingvägen 261 61 Landskrona
Tel/fax: 0418-108 37, 0418-220 42
E-mail: bengt@borstahusenscamping.se
www.borstahusenscamping.se
 I ett av de bästa lägena i Öresundsregionen precis 
intill havet ligger Borstahusens camping.
Köpenhamn och Helsingör ligger mindre än en timme 
bort och ön Ven ser du blott några kilometer bort.
Det barnvänliga havsbadet passar barnfamiljerna 
perfekt.

32  HJELMSJÖ CAMPING ÖRKELLJUNGA

70 42 15/4-30/9

   Ålstigen 2, Box 45, 286 21 Örkelljunga
Tel. 0435-523 00, 070-247 44 79
www.camping.se/plats/L31
  ***-Stjärnig camping, naturskönt belägen vid
Hjelmsjön. Fem campingstugor.
Övrigt: Bangolf, tennis, bad, båtuthyrning.

 Priser: 150:-, el 30:-, inkl dusch
2-bädds 220:- 4-bäddsstuga 320:-

0411 -  55    94    20
www.boiskane.se
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31 LJUNGBYHED PARK

84/130 2/800110/900

  Thulinvägen 7, 260 70 Ljungbyhed
Tel/fax: 0435-440000 / 778256
E-mail: bokning@ljungbyhedpark.se
www.ljungbyhedpark.se
Ljungbyhed Park ger oändliga möjligheter. Hotell, 
konferens och restaurang ligger i grönskande parkmiljö 
Anläggningen passar såväl de små som de stora grupperna. 
Ljungbyhed Park erbjuder även 18 håls golfbana, idrotts-
hallar, fotbollsplaner, fi ske, dressincykling m.m
  Prisexempel:
Enkelrum från 460:-
Dubbelrum  från 625:-
 Greenfeepaket från 595:- 

27  HOTEL CHAPLIN

27/70 35

 Östergatan 108  261 34 Landskrona
Tel/fax: 0418-16335 / 0418-22216
E-mail: hotelchaplin@gmail.com
www.hotelchaplin.com
 Charmigt och fräscht hotell med högsta komfort.
Centralt och lugnt läge med parkering och garage. 
Trådlöst internet. Lobbyservering, bastu och gästdator. 
Konferenspaket, golfpaket och relaxpaket. Familjerum.  

 Prisexempel under sommaren:
425 kr / person i dubbelrum
300 kr / person i familjesvit
Frukostbuffé och kvällskaffe ingår.  

25  ALLT I GLÄNTANS BED & BREAKFAST

4/8

  Hagåkersgatan 8, 
261 42 Landskrona
Tel/fax: 0418-20370
E-mail: admin@alltiglantan.se
www.alltiglantan.se
  Nytt och fräscht boende i form av bed & breakfast.
Korsvirkeshus i fantastisk miljö som minner om svunna 
tider. 3 dubbelrum & 1 minisvit. Dessutom cafè med 
lunchservering, presentshop & plantshop.
Stor lekplats & djurpark. Nära till badstrand, äventyrs-
bad och golfbana. Cykeluthyrning. 
Prisexempel: Från 350:- /pers inkl
frukostbuffè, enkelrum 500:-

Välkommen till
nordvästra skåne  •  www.skanenordvast.com
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Hallandsåstunneln
Sommar på utställningen om

Genom åsen för miljön
Utsläppen från fordonstrafi ken förändrar vår värld. 
Är järnvägen räddningen? Besök utställningen 
om Hallandsåstunneln för mer information.

Öppettider- fri entré

Sommaröppet alla dagar 10-16
28 juni-15 augusti
gratis guidning i utställningen 
dagligen kl 13 

Året runt tis-lör 10-16
lunch 12-13
(öppet vissa aftnar och röda dagar)

www.banverket.se/hallandsas 
Vistorpsvägen 96 • FÖRSLÖV
0431-44 20 91 •

Norra Sverige 
under tusenlappen.       
Till Stockholm �yger du enkelt från 495 kronor. 
Ska du vidare upp i landet checkar du smidigt in 
ditt bagage hela vägen. 

Boka och checka in på  sas.se. För personlig 
service, ring 0770-727 727 eller kontakta 
din resebyrå.

Ängelholm  från

Stockholm  495 :-

Kiruna  995 :-

Luleå  995 :-

Umeå  995 :-

Åre/Östersund  995 :-

Skellefteå  995 :-

Sundsvall  995 :-

Transfer till  från

Riksgränsen  250 :-

Åre  280 :-

  Gör något roligt,
åk sommarrodel!

Vet du att du kan åka rodel 
  på sommaren, på Hallands-
   åsens nordslutning mitt i 
     turistsverige?
        Rodelbanan på Sydalpin i 
          Kungsbygget är över 
             900 m lång.
                Häftig fartupplevelse.

                        Information: 
                            0430-331 36
                               Bokning grupper: 
                                  0431-750 75
                                    Kungsbygget, Laholm
                                        www.sommarrodel.se 
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Välkommen till HG House & Garden 
 
Med jättelika glaspartier från golv till tak, balkonger och ter-
rasser med en sagolik utsikt samt designmöbler av högsta 
klass är det inte mycket – om ens något – som går att jämfö-
ra med det utbud som finns hos House Garden. 
Vi har samlat det bästa inom design och kvalitet för inne och 
ute miljö under ett och samma tak. Ta dig gott om tid att stro-
sa runt i vår exklusiva butik. Njut och låt dig inspireras av  
formsäkra och kreativa designers från hela världen. 
Allt i butiken är till salu och vår kunniga personal finns alltid 
till hands för att hjälpa dig. 
 
Konsultation 
 
Vi har med egna händer ritat och byggt vårt nya showroom. 
Detta borde ge en god referens på vår kompetens som till  
synes är mycket bred. 
Enstaka rum, trappa, räcken, belysning, terrasser, balkonger, 
golv, planlösning, ombyggnad, tillbyggnad eller nybyggnad. 
Ingenting är främmande för oss. 
 
 
- Individuella designlösningar. 
- Gör det själv, med ett professionellt resultat. 
- Mått - utseende - montering. 
 
 
 
 
 
Vi ritar även 3 – dimensionellt så du har en möjlighet till ett 
rättvist beslutsunderlag. 
Kontakta oss för ett förutsättningslöst hembesök 
Vi kan komma med tips du inte trodde fanns ! 
 
Välkommen ! 

Norra Kustvägen 318 
gamla rekekroken. 

263 92 jonstorp 
Te l  +46 (0)42-367826 

Öppett ider :  
Vard 11.00 -   18 .00 

Lör  /  Sön 11.00  -   16.00 
www.housegarden.ws 

design@housegarden.w s 
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missa inte allsvenskan
när den är som bäst!

Kom till Olympia och gå på någon av HIF:s 15 hemmamatcher mellan
mars och november. Biljetter: www.hif.se eller ring 077-170 70 70. 

O å å åKom till Olympia och gå på någon av HIF:s 15 hemmama
Svensk fotboll ska upplevas live!
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Hävertgatan 21 (Fredriksdal) Helsingborg 042-13 00 35 

 Zoologisk upplevelseanläggning 
med närkontakt till djuren.

Besök Sydamerikas djungel med 
bladskärarmyror, anakondor och 

silkesapor. Eller varför inte uppleva 
Maldivernas korallrev med 

hajar och färgsprakande fiskar.

 Zoologisk upplevelseanläggning 
med närkontakt till djuren.

Besök Sydamerikas djungel med 
bladskärarmyror, anakondor och 

silkesapor. Eller varför inte uppleva 
Maldivernas korallrev med 

hajar och färgsprakande fiskar.

 Gör vi världens
bästa toffl or...?
 Gör vi världens
bästa toffl or...?

 Fabriksförsäljning i Båstad
 Väg 115 mellan Båstad-Torekov

  0431 - 756 70
 Månd-Fred 9-17 • Lördag  10-14

www.troentorptoffel.se

 F I S K H A N D E L
R E S T A U R A N G

 Allt i fi sk och skaldjur. 
Trevlig hamnmiljö med stor uteservering.

 Kajpromenaden 21 • Telefon 042-13 31 31 • www.roys.se

   
 

Ängelholms

Valhall Park

Lör-sön / hela året 
Tis-sön/ juni, juli & augusti

Se detaljerade öppettider på hemsidan
 www.engelholmsfl ygmuseum.se

-anpassat Fri

Vi fi nns 5 km NV Ängelholm. Följ Kungsgårdsleden (väg 1710) mot Valhall Park

 Hjälpsamma museivärdar fi nns alltid. Gruppguidning förbeställs.

FLYGPLAN   MODELLER   MILJÖER   FILMVISNING   MUSEISHOP   CAFETERIA
PROVA SIMULATORFLYGNING   PROVSITT J35 DRAKEN

Tel. 0431-184 10
Bokningstel. grupper 070-352 91 71

Öppet 10.00-17.00

  

I en underbar
1700-tals miljö
ligger vår butik

Vi har ett stort urval av
rosor och i vår butik kan
du hitta glas, keramik,
böcker, textilier, möbler,

presenter mm.

Välkommen!

Fredriksdal museer och trädgårdar, Helsingborg. Tel 042-32 77 99
Öppet: Tisd-fred 11-18, Lörd-sönd 11-15. Månd stängt. 

Jan. stängt. Juli-aug även öppet månd. 
E-post: info@floralinnea.com, www.floralinnea.com 

 S O F I E R O  S L O T T S R E S T A U R A N G

042-14 04 40
www.sofi eroslottsrestaurang.se

042-14 04 40
www.sofi eroslottsrestaurang.se

När bara det bästa
är gott nog.
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Familjevänligt

Attraktiva 
villaområden

Söderåsen 
runt knuten
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Familjevänligt

Attraktiva 
villaområden

Söderåsen 
runt knuten

Detta är ingen kampanj. 
Priset är alltid så här lågt på Biltema!

HELSINGBORG Berga, vid norra infarten
Garnisonsgatan 26

Mån–fre 8–20, lör–sön 10–17 

Verktygssats, 
150 delar
Hylsor och hylsverktyg med 
1/2”-, 3/8”- och 1/4”-fyr-
kantfäste. 10-120 

1199:-

Singlespeed 28”
 27-171

1199:-

Garageklinker, 
18 st. (1,62 m²)
För inom-/utomhusbruk. Mohs 8. 
Frostsäker. 30 x 30 cm. 

119:-/kvm

Semisyntetisk 
motorolja 10W–40
36-923

148:-

Allt för 

BILEN  
HUSET  
FRITIDEN
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Openness
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 Välkommen
till en av Sveriges

största
jakt & fritidsbutiker!

 Här hittar du allt
du behöver från topp till tå.
Stort sortiment av kläder
& tillbehör från världens
ledande leverantörer.  

Välkomna!

 FLENINGE
JAKT & FRITID

Fleningevägen 251 • 260 35 Ödåkra 
Tel 042-20 24 00 • www.fl eningejakt.se

Öppet mån-fre 11-18, lör 10-14  Välkomna!  Susanne, Tommy, Lillebil & Jonas

Wideröra Café & Växter
Välkommen till den vackraste av parker

Strosa omkring på oändliga gräsmattor, mellan
stenpartier och mängder av växtöar. I våra
vackra restaurerade lokaler, kan ni njuta av

konsthantverk, textilier, annorlunda växter m m.
Besök också källarvalvet från 1600-talet där fort-
farande silverskatter och skelett fi nns inbyggda...
Avsluta med kaffe och ljuvliga hembakta kakor.

Öppet: Fre-sön 13-17, övrig tid enl övk, 
tel 0708-82 76 36

widerora@widerora.se • www.widerora.se
Varmt välkomna! OBS! Fritt inträde

Latitud N 55o58.4” Lon. 12o58.44”

Du hittar oss mellan Tågarp och Ekeby,
2 km öster om väg 110.
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TYCHO 
BRAHE

 •   MUSEUM  TRÄDGÅRD • CAFE • LEKPARK

  

4/4 –27/6  10–16
28/6 –15/8  10–18
16/8 –30/9  10–16

    isamt helgerna oktober 10–16
Förbokade grupper är välkomna hela året

    
 

  Minnena påVen

  www.tychobrahe.com +46(0)418 725 30

Örkelljunga, tel 0435-521 95

350 sorter lösgodis

100 sorter naturgodis

25 sorter osötat naturgodis

Massor av stycksaker

Glass 

Lösgodis

4.904.90/hg

Naturgodis

8.908.90/hg

Öppet:
Alla dagar 10-18

SKÅNEPORTEN 3, E4:an/väg 24SKÅNEPORTEN 3, E4:an/väg 24

Tåg och buss:
•	 Skånetrafiken:	Buss och tåg i Skåne
 (och Danmark) www.skanetrafiken.se
•	 SJ: Tåg i Sverige www.sj.se
•	 DSB: Tåg i Danmark www.dsb.dk

Flyg:
Skåne Nordvästs egen flygplats heter  Ängelholm 
Helsingborg Airport. Hit tar du dig med Flygbuss från 
Helsingborgs centrum på 30 minuter. Både SAS och 
Kullaflyg flyger med destination Stockholm. Kullaflyg landar på Bromma, men 
trafikerar även bl.a. Ängelholm-Visby. SAS flyger till Arlanda. Köpenhamns inter-
nationella flygplats kan också vara ett alternativ för dig som ska resa till eller från 
Skåne Nordväst. Med Öresundståget, som i stort sett går dygnet runt, tar dig 
enkelt hela vägen till och från Kastrups Flygplats.
•	 Ängelholm	Helsingborg	Airport:	www.lfv.se
•	 Kullaflyg:	Ängelholm-Bromma,	Ängelholm-Visby:	www.kullaflyg.se
•	 SAS:	Arlanda-Ängelholm:	www.sas.se	
•	 Flygbuss	till	och	från	Ängelholm/	Helsingborg	Airport:		
	 www.bergkvarabuss.se/flygbuss.asp
•	 Kastrup,	Köpenhamns	Flygplats:	www.cph.dk
•	 Öresundstågen	hittar	du	på	Skånetrafikens	hemsida:	
 www.skanentrafiken.se

båT:
•	 Scandlines: Helsingborg-Helsingör. www.scandlines.se
•	 HHferries: Helsingborg-Helsingör. www.hhferries.se
•	 Acelink:	Helsingborg-Helsingör.	www.acelink.se
•	 Rååbåtarna:	Råå/Helsingborg-Ven.	www.raabatarna.nu
•	 Ventrafiken: Landskrona-Ven. www.ventrafiken.se
•	 Väderötrafiken: Torekov-Hallands Väderö. www.vaderotrafiken.se

cykel:
•		Vens	Cykeluthyrning: Cykla på Ven. www.venscykeluthyrning.se 
 Du kan självklart även hyra cyklar på andra ställen i nordvästra Skåne, 
 fråga på närmsta Turistbyrå.

Bjärehalvön

Ängelholm Örkelljunga

Kullabygden

Söderåsen

Helsingborg

Landskrona

Ta	dig	runt	i	
Skåne	Nordväst
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www.angelholmairport.se
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The airport 
closest to 

top events in 
Skåne

kullaflyg.se

Vi tänkte be alla fara 
och fl yga! Skånskt, 
enkelt, miljövänligt 
och billigt, vill säga.

  

RÖD BILJETT

+ AVGIFT *

295 KR

+ AVGIFT* 113 KR
 TOTALT PRIS = 408 KR

Från
Kullafl yg tar dig snabbt och smidigt till och från 
Ängelholm/Helsingborg via Stockholm/Bromma, 
Gotland/Visby och Sälen/Mora**. Dessutom gör 
vi det med största möjliga hänsyn till både miljön 
och din plånbok. Läs mer och boka på kullafl yg.se. 
Vi ses!

*Flygplatshållarens avgift.

**Vi börjar fl yga till Sälen/Mora fr.o.m 11/12.

 

www.scandlines.se

Ta sjö-
vägen till Danmark

En liten resa – stora upplevelser
Danmark är nära. Där hittar du mängder av attraktioner på nära avstånd: Tivoli, Zoo och nöjes parken 
BonBon-Land. För stillsammare upplevelser finns Kronborgs Slott, utställningar på Louisiana och många 
andra utflyktsmål. Ta bilen, åk från Helsingborg till Helsingör och upplev Själland. Vill du stanna längre 
har vi också resor med färjebiljett och hotell. Välkommen ombord!

En biljett – fl er avgångar
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Hos Härliga Hem i Hyllinge
hittar du morgondagens fri-
tidsmöbler. Läckert, exklusivt
och underhållsfritt till lägre
priser än du kan ana. Vi gör
ledigheten lustfylld och be-
kvämmed modern design och
tåliga material.

Välkommen till
Härliga Hem i Hyllinge

Välkommen till Hyllinge!
Mån-Fre 10-19
Lörd 10-17
Sönd 11-17

    Telefon 042-32 91 00 Ditt möbel- och inredningshus




