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DALSTUGAN

NR51 DESIGN

KOSTALLET

Välkomna att bo på vår gamla korsvirkesgård
och upplev ett lantligt boende men ändå nära
hav och stad. Här är du gäst i vår vardag bland
vinrankor, gamla äppleträd, gotlandsfår och
andra djur. Njut en stund i hängmattorna på
innergården eller känn lugnet vid grillplatsen
framför dammen. Försäljning av gårdens lammskinn. Två elcyklar för uthyrning, fler cyklar kan
förbokas. Öppet året runt

Dalstugan vid vackra Råådalen i Gantofta erbjuder
kaffe, hembakade kakor och mycket mer i en
mysig och hundvänlig naturmiljö. Dessutom är
hundar även välkomna inne i kaféet. Njut av
hemlagad soppa med vårt eget bröd höst &
vinter, och nygräddade våfflor vår & sommar. Kom
och upplev smaken av nybakade kakor, doften
av nybryggt kaffe och ljudet av den närliggande
naturen i en mysig atmosfär. Vi har öppet året runt.

Välkommen till min lilla mysiga inredningsbutik
med ett spännande utbud av dansk och svensk
design. Här finns något för alla, allt från den
perfekta gåbortpresenten till något åt dig själv
och ditt hem. T.ex. cellofaninpackade presenter
med olja, vinäger, marmelader och mycket mer.
Jag gör också inslagning efter önskemål.
Doftljus och doftpinnar är en specialitet som
finns i olika prisklasser.

Utsedda till en av Sveriges bästa inredningsbutiker
av Elle Decoration. Butiksytan utgör ca 1000 m2
möbelutställning med charmigt bevarade takstolar
och stora panoramafönster ut mot vacker skånsk
natur. Kostallet Design har ett noga utvalt sortiment
med möbler, inredning och belysning från välkända
varumärken och vår tids bästa formgivare. Vi finns
för dig som söker design av hög kvalitet, med
tidlösa former eller moderna linjer.

Welcome to stay with us where you become a guest
in our everyday life among vines, apple trees and
animals. Enjoy the charm of our 18th century farm
by our pond or in the hammock. Our own sheepskin
Facebook: Aplagårdens B&B och vingård
Tel: 0704-82 82 89 - www.aplagarden.com rugs for sale and bicycles for rent. Open all year.
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I farfars snickerifabrik står hyvelbänkarna kvar
sedan 1909, drejskivor har flyttat in och hyllorna
dignar numera av handgjord keramik, honung,
vax och annat spännande från bikuporna! Kurser
och workshops med olika teman hålls löpande
under året. För öppettider och annan info se
hemsidan och följ oss gärna på Facebook
och Instagram.
In my Great-Grandfather’s old carpentry factory
are now throwing wheels turning and the shelves
are stacked with useful and beautiful pottery
items, honey, beewax and other nice pieces from
the beehives. Welcome to join our workshops too!
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VALLÅKRA
LANTMANNAAFFÄR
I vår nya butik på 800 kvm hittar du ett stort
sortiment inom Bygg, Färg, Trädgård och Djurfoder.
Ny modern färgavdelning med brytmaskin för
önskad kulör: Måla inne och ute, vi är återförsäljare
för Nordsjö, Cuprinol, Sadolin och Hagmans.
Trädgård: Vi har allt som får gräsmattan att bli
grön och grönsakerna att växa såsom gödning,
kalk, järnsulfat, planteringsjord m.m.

Bokstigen 3, 253 41 Vallåkra
Tel: 042-99 275 - www.vallakra.net

Ådalsgatan 12 , 253 73 Gantofta
Tel: 070-629 22 58 - www.dalstugan.se

By the beautiful river in Gantofta you will find
Dalstugan. We offer coffee, homemade cakes,
soup, waffles and much more in a dog-friendly
environment. A cozy and relaxing atmosphere
surrounded by nature. We are open all year round.

I samband med lerhanteringen i slutet av 1970-talet hittades
ett flertal dinosauriefotspår ett stenkast från Stenkärlsfabriken. Fotspåren var avsatta i sandiga sediment, antagligen på
grunt vatten i en strandnära havsmiljö. Troligen var det flera
dinosaurier som sprang tillsammans, en flock av både vuxna
och yngre. Avtrycken är mer än 200 miljoner år gamla och
förmodas komma från rovdinosaurier (theropoder), kanske
någon släkting till Dilophosaurus. Dessa köttätare kunde bli
uppåt sex meter och gick på två ben. Spåren är ett av de
få fynd som har hittats i Sverige. Inne på Stenkärlsfabriken
hittar du en kopia av avtrycken.

Bårslövsvägen 1, 253 73 Gantofta
(butiken inne på tomten)
Tel: 070-364 64 93 - www.nr51design.se

Hembesök och konsultation enl. ök.
Ons-fre: 11-18, lör-sön: 11-15
Ryavägen 424, 255 92 Helsingborg
Tel: 042-22 10 80 - www.kostallet.se

Björknäs

Appointed one of Sweden’s best interior design
shops by Elle Decoration. Kostallet Design offers
1000 m2 beautiful furniture, decor and lighting
of high quality. Designs with timeless shapes and
modern lines set in an old farmhouse.
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BORSTBUTIK

BJÖRKNÄS
BORSTBUTIK

VALLÅKRA
BILVERKSTAD

Välkommen till Björknäs borstbutik. Här finner
du alla sorters borstar för hemmet, stallet
och verkstaden. Vi säljer även handgjorda
borstar och roliga specialborstar som du
inte trodde fanns. I butiken kan du ta en
kopp kaffe medan du tittar på vår nostalgioch kuriosautställning från förr. Välkomna
önskar Gunilla och Pär Svennefors. Ring om
du önskar besöka annan veckodag än lördag.

Förutom tankstationen utför vi även service och
reparationer av alla bilmärken. I butiken finner du
oljor, lampor och bilvårdsprodukter. Leverans av
reservdelar till verkstaden sker flera gånger per
dag vilket gör att vi snabbt och lätt kan hjälpa
dig. Vi bedriver däckförsäljning, släputhyrning
samt erbjuder lånebil vid reparation. Utöver
bilservice hjälper vi även till att laga gräsklippare
och mopeder.

Öppet: lördagar 10-16
Welcome to Björknäs brush shop where you will
Övriga tider enl. överrenskommelse. Se hemsida find all kinds of brushes. In the store you can also

have a coffee and look at our nostalgia exhibitions
N. Vallåkravägen 225, 253 42 Vallåkra
Gunilla: 0736-76 53 49, Pär: 0706-86 66 38 with odds and ends from the past. Just call if you
wish to visit another weekday than Saturday.
Tel: 042-993 58 - www.borstbutik.se
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Wallåkrabygden

Med utsikt över en av landets vackraste kuststräckor reser sig
Vallåkra. Platsen där böljande fält och inspirerande terräng
avslöjar traktens rika historia. Närheten till storstäder och
kommunikationer gör Vallåkra till det perfekta utflyktsmålet
för allt från upptäcktsresande bilister till vandringsentusiaster.
Eller, varför inte ta cykeln för att uppleva Wallåkrabygdens
urval av kultur, natur, matupplevelser och diversehandel?
Gå en tur längs Råån, gör ett besök hos bygdens keramiker,
njut av mat och fika på våra krogar och caféer, botanisera
bland spännande heminredning, kläder, växter och hantverk.
Vallåkra är verkligen värt en omväg. Välkomna!
Vallåkra, overlooking one of the country’s most beautiful coastal
routes.The place where lush fields and inspiring terrain reveals the
rich history of the area. The vicinity to major cities and communications makes Vallåkra the perfect excursion destination for everything
from exploratory motorists to hiking enthusiasts. Or, why not use the
bicycle to take part in the Vallåkra countryside’s selection of culture,
nature, food experiences and various shops? Take a walk along the
Råå river, visit the area’s potters, enjoy food and coffee at our taverns
and cafes, botanize among exciting home decor, clothes, plants and
crafts. Vallåkra is really worth a detour. Welcome!

Except the gas station we also perform service

Verkstaden öppen måndag-fredag 7.30-17.00 and repair of all car brands. In the shop you will
Tankautomaterna är alltid öppna
find oils, lamps etc. Delivery of spare parts several
times a day. We are engaged in tire sales, trailer
Norra Vallåkravägen 46, 253 42 Vallåkra
Tel: 070-361 12 06 - www.vallakrabilverkstad.se rental and provide courtesy vehicles.

Wallåkra
Stenkärlsfabrik
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KRUKOR OCH KROG I NATURRESERVAT

WALLÅKRA
STENKÄRLSFABRIK

MAYPOLE

Wallåkra Stenkärlsfabrik, anno 1864, är ett stycke
levande skånsk industri- och hantverkshistoria
med en unik äkthet. Här tillverkas fortfarande
stenkärl, brunglänsande krukor och krus, från
traktens lera. Allt drejas för hand och bränns
sedan i den stora koleldade rundugnen. Ovanför
den porlande bäcken i det gamla magasinshuset
finner ni Wallåkras krog. Allt naturskönt inbäddat
i Rååns dalgång.

Drejarestigen, 253 41 Vallåkra
Tel: 042-990 31 - info@wallakra.com

atens Hu
om

Welcome to my small cozy interior design shop
with an exciting range of Danish and Swedish
design. Scented candles, spices, oils and
marmalades. The shop has the perfect gifts
and something for everyone and every home.
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Öppet året runt
www.wallakra.com
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Öppet: Torsdag-fredag 13-18, Lördag 11-16

During a clay excavation in the late 1970’s, a number of dinosaur
footprints were found very close to Stenkärlsfabriken. The footprints
were deposited in sandy sediments, probably on shallow water in a
beach-close marine environment. Possibly there were several dinosaurs
running together, a flock of both adults and younger. The imprints
are more than 200 million years old and are thought to come from
predatory dinosaurs (theropoder), possibly a relative of Dilophosaurus.
This carnivore could be up to six meters tall and walked on two legs.
The footprints are one of very few findings
in Sweden. Inside Stenkärlsfabriken you will
find a copy from one of the footprints.

In our new store of 800 m2 you will find a large
assortment in building materials, paint, gardening
and animal feed. New modern color department
and we have everything that makes the lawn
green and your vegetables grow. Welcome.

T

Måndag-torsdag: 7-18, Fredag: 7-17
Lördag: 8.30-12.30

Öppet: Fre, lör, sön, mån: 12-16
Se vår hemsida för fler öppettider och event

Dinosariernas rike

GRETA POTT
BURKAR & BI

Norra Vallåkravägen 349, Fjärestad
Tel: 070-712 61 45 - gret@pott.se
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APLAGÅRDEN B&B

Ekebyvägen 27, 253 74 Helsingborg
(infart och parkering från Blodboksvägen)

Öppet året runt. Fre-lör: 12-16. www.pott.se
Övriga tider enligt överrenskommelse
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Wallåkra Stonewarefactory, since 1864, is a piece
of living history. We still make traditional pots
from the local clay. In the old warehouse located
above the stream you will find our restaurant in
a natural soothing surrounding.

I vårt växthus och butik finner du ett brett utbud
av blommor, krukor och inredningsartiklar.
Vackra sommarblommor till din trädgård och
prunkande krukväxter till hemmet. Vi har dessutom
snittblommor och hjälper gärna till att arrangera
såväl bröllops- som begravningsarrangemangen.
Eller varför inte unna dig en fin bukett själv?

Öppet: Mån-fre 10-17, lörd-sön 10-15
Aspavägen 451, 253 41 Vallåkra
Telefon: 0733-88 43 08
www.maypole.se

In our greenhouse and shop you will find a wide
range of flowers, pots and decorative items.
Beautiful summer flowers for the garden as well
as potted plants. We also have cut flowers and
will be happy to help you with arrangements.
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HEDDAS HUS

VÄGKYRKA I GLUMSLÖV

Välkomna till Heddas Hus, inredningsbutiken
på landet. Här hittar ni en skön mix av kläder,
inredning, doftljus, doftpinnar, accessoarer och
mycket, mycket mer...
En mysig inspirerande butik i en avkopplande
vacker miljö. Vi erbjuder även inredningshjälp,
läs mer om våra tjänster på www.heddashus.se.

Få en guidad tur i den medeltida kyrkan som
är från slutet av 1100-talet. Andakt vardagar
klockan 14.00. OBS! Tisdagar andakt och konsert
19.00. I församlingshemmet är det konst- och
hantverksutställning där lokala hantverkare och
konstnärer visar och säljer sina alster. Slå dig
gärna ner med en kopp kaffe och hembakta
kakor. Kyrkan är även öppen under andra tider.

krog & butik

Från mitten av april till mitten av oktober
Tis-fre: 10-18, Lör-sön: 10-16
Aspavägen 421, 253 41 Vallåkra
Tel: 0707-96 41 08 - www.tomatenshus.se

Öppet året om
Endast förbokade besök via hemsidan
Aspavägen 285, 253 41 Vallåkra
www.dovanders.se

Öppettider. Se hemsidan,
Instagram eller Facebook
Ormastorps skolväg 74, 253 42 Vallåkra
Tel: 0708-52 88 17 - www.lwdesign.se

TOMATENS HUS

MISS ALICE
KROG & BUTIK

Solmogna tomater i alla färger och former, krispiga
gurkor, saftiga paprikor, heta chilifrukter, färska
kryddor - allt nyskördat, direkt från växthuset.
Där hittar ni även våra egenodlade pelargoner,
allt från sticklingar till stora blommor. Stenugnsbakade, kalljästa bröd från gårdens bageri samt
inläggningar och delikatesser som är en förädling
av gårdens egna produkter. Missa inte heller att
titta in i odlingen för att känna alla dofterna.

Välkomna till krogen där ni njuter av livets goda.
I trädgården sitter ni i skuggan av fruktträden
och i växthuset i en charmig miljö i skydd för
väder & vind. Här inne finns även Miss Alice
butik med vårt eget sortiment av marmelader,
vinäger, müsli och andra här- & närproducerade
delikatesser. I butiken säljer vi också fint till kök
och det dukade bordet. Butiken finns även på
www.missalice.se.

Newly harvested tomatoes, ripened in the sun,
crispy cucumbers and chillies – straight from our
greenhouses. Beautiful home grown geraniums.
Buy baked bread from our bakery and pickled
goodies from our kitchen in the shop.

Säsongsöppet 7 april - 27 september
För öppettider se hemsidan
Måndagar stängt
Aspavägen 418, 253 41 Vallåkra
Tel: 042-39 81 08 - www.missalice.se

Welcome to our countryside restaurant where
you can dine typical Swedish food in a lovely
garden or our charming greenhouse. In Miss
Alice delicacy shop you can buy our own made
products as marmalades, cakes and tomato pie.
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DOVANDERS

PUMPHUSET

Bland blommande rapsfält, gungande råg och
savannliknande korn driver vi, Niclas & Paulina,
hälsokliniken Dovanders. Vi erbjuder behandlingar
inom klassisk svensk massage, kinesisk zonterapi,
moxa och öronakupunktur samt aromaterapins
heliga graal - raindrop technique. Vår filosofi är
att alla människor kan leva ett friskare liv genom
att ägna mer tid åt förebyggande friskvård än
efterbehandlande sjukvård.

Pumphuset är ett levande kulturhus i det
pittoreska fiskeläget Borstahusen. Här finns
ett museum med en fast utställning om det gamla
Borstahusen, en av Sveriges bästa konsthallar
och en restaurang med fantastiskt god mat
och en vidunderlig utsikt mot havet och de fria
vindarna. Här avnjuter ni en god måltid, dricker
kaffe eller kopplar av med en öl i symbios med
konst och kultur. Öppet året runt.

Dovanders is a family owned treatment center
specialized in swedish massage, aroma therapy,
reflexology, moxibustion and chinese auricular
acupuncture. Pre Booked appointments only.

Öppet året runt. Se hemsidan för tider
Borstahusens Hamn
Nedre gatan 97, 261 61 Landskrona
Tel: 0418-131 30 - www.pumphuset.nu
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BAKLUCKAN
Ett litet bageri med stort hjärta och glada kunder.
Här kan du beställa tårtor, mackor, bröd, bullar
och kakor för avhämtning. Surdegsbullar, kalljästa
bröd med lokala råvaror och till mackorna endast
svenskt kött. Bilder finns på mitt Instagram och
på Facebook. I butiken finner du även inredning,
sylter, marmelader och förpackade godsaker.
LW-Design står för handgjort, unikt och är
tillverkat av mig.
Bakluckan is a small bakery and shop with big
ambitions and happy customers. Here you can
buy bread and cookies for a real Swedish fika.
You can order wedding- and birthdaycakes at
0708-52 88 17 or via FB. Fika made with love.

Torsdag-Söndag: 11-15
i både butiken & caféet
Ormastorps skolväg 41, 25342 Vallåkra
Tel: 070-939 91 44 - www.enklating.se

Slottabäcksvägen 13, 261 63 Glumslöv
Tel: 0708-800 331 - www.heddashus.se

Welcome to an interior design shop, where you
can find decoration, clothes, scented candles,
accessories and much, much more. An inspiring
store in a relaxing and lovely environment.

Vardagar 27 juli-7 augusti klockan 11-16
Kaffeservering klockan 13.30-16.00
OBS! Tisdagar 15-19
Biblioteksvägen 2, 261 62 Glumslöv
www.svenskakyrkan.se/kvistofta

In Härslöv, surrounded by lush greenery, is an
outdoor swimming pool area that is suitable for
families with younger children. Here you can
swim in three different pools, have a picnic,
Mejerivägen 1, 261 65 Härslöv
Tel: 0418-196 15 - landskrona.se/harslovsbadet play beach tennis and more.
Öppet: Juni till augusti
Måndag-söndag kl. 10.00-17.00
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ENKLA TING

WIDERÖRA GÅRD

TOFTA NOSTALGI

En livsstilsbutik med mysigt café mitt ute på
landet. Vi jobbar med de olika sinnena för att
ni ska komma ihåg besöket hos oss. I butiken
hittar ni det senaste inom inredning, kläder & vår
egen design. I caféet erbjuder vi olika alternativ
till lunch & hembakade kakor efter vad säsongen har att erbjuda. Vi håller öppet året om...

Wideröra Café & Växter utanför Vallåkra är ett
utflyktsmål för sinnena. Njut av den parkliknande trädgården, källarvalvet med anor från
1400-talet, hembakade kakor, våfflor, mat,
permanent utställning och försäljning av konst
och hantverk från 70 utställare. Konstutställning
Team KreArtiv 10-13 & 18-19 april, kl. 11-16.
Höstmarknad 12-13 sep kl. 11-16 och Julmarknad
28-29 nov kl. 11-17. Fri entré och parkering.

Välkomna till Tofta Nostalgi i Tågarp. Här är
butiken för dig som gillar Rockabilly och 50- och
60-talet. Här hittar du kläder och accessoarer
till hela familjen. Stora rymliga provrum och för
barnen finns en lekhörna. Vi har även en liten
loppisavdelning där du kan göra fynd. Har du
inte tid att besöka vår butik i Tågarp hittar du
allting i vår webbshop www.toftanostalgi.se.
Välkomna!

Inredning Trädgård Café

Welcome to Enkla Ting, a lifestyle store in the
middle of nowhere. We sell the latest in interior
design, clothes and our own design. We also have
a cozy cafe that serves lunch and cakes made
with lots of love. We’re open all year.

16 maj-13 sep, fredag-söndag: 11-16
Julmarknad 30 nov-1 dec
Övriga tider enligt överenskommelse
Gultarpsvägen 292, 253 42 Vallåkra
Tel: 0708-82 76 36 - www.widerora.se

Wideröra Café and Plants outside Vallåkra is an
excursion for all senses. Enjoy our parklike garden,
vaulted cellar dating 15th century, home made
cakes, waffles and food, personally selected
plants and art & craft from 70 exhibitors.

U T F LY K T S K A R TA

I Härslövs lummiga grönska ligger Landskronas
mindre friluftsbad som är perfekt för barnfamiljer
med yngre barn. Härslövsbadet har tre bassänger;
En djupare badbassäng, en grund bassäng
samt en plaskbassäng för de allra minsta.
Bassängerna omges av en stor gräsmatta där
du kan ligga och sola, ha picknick eller spela
strandtennis. Kiosk finns med lättare förtäring,
glass och godis. Välkomna till Härslövsbadet!
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ENKLA TING

2020

HÄRSLÖVSBADET

Sedan 1982 har Vallåkraträffen lockat motorintresserade
i horder. 2020 års upplaga äger rum den 15-16 AUGUSTI
vid Enoch Thulins flygplats. Hundratals fordon visas upp
och det bjuds på underhållning, tävlingar och spektakulära
shower på flygrakan. www.vallakratraffen.com
Since 1982, the Vallåkra meeting has attracted motorists in hordes. The
2020 edition will take place on August 15-16 at Enoch Thulin’s Airport.
Hundreds of vehicles, entertainment, competitions and spectacular
shows on the air strip. www.vallakratraffen.com

Visit Glumslöv and have a guided tour in the
medieval church. Weekdays from July 27th until
August 7th there’s a worship at 2 p.m. Tuesdays
worship and consert at 7 p.m. Enjoy a cup of
coffee and an arts exhibition at the parish house.
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Vallåkraträffen

A living cultural center situated in a picturesque
fishing village. Here is a museum with a permanent exhibition on the old Borstahusen, one of
Sweden’s best art galleries and a restaurant with
fantastic good food and a wonderful sea view.
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Öppet året om
Tors-fre: 12-17, lör-sön: 12-15

Öppet: Tisdagar 18-20, Söndagar 12-17
För andra tider ring och boka
Riksvägen 32, 260 22 Tågarp
Tel: 070-200 83 25 - www.toftanostalgi.se

Welcome to Tofta Nostalgi in Tågarp. Here is the
store for those who like Rockabilly, 50’s and
60’s. Here you will find clothes and accessories
for the whole family. We also have a small flea
market where you can make a bargain. Welcome.

MAT ∙ KERAMIK ∙ INREDNING
KLÄDER ∙ KAFÉER ∙ HANTVERK
NATUR ∙ BAGERI ∙ FRISKVÅRD
TOMATER ∙ MÖBLER ∙ BORSTAR
KONST ∙ VÄGKYRKA ∙ VERKSTAD
FRILUFTSBAD ∙ MUSEUM ∙ DELI

Vedelövs
vägen

Bårslöv

1

109

FÖLJ ∙ FOLLOW

BUSS OCH TÅG ∙ BUS AND TRAIN

CYKEL ∙ BICYCLE

Du hittar oss även på sociala medier där
du kan få inspiration, tips och erbjudanden.
@wallakrabygden

Pågatågen samt regionbuss 209, 219, 260 och 297 täcker in
stora delar av området och kombineras med en skön promenad
för att nå våra destinationer. www.skanetrafiken.se.

Upptäck Wallåkrabygden på cykel. Du kan ta med din
cykel på alla regionbussar (max 2 cyklar/buss). Du kan
även boka hyrcykel hos Aplagården (1), 0704-82 82 89.

You can also find us on social media where
you can get inspiration, tips and offers.
@wallakrabygden

The local trains and regional buses 209, 219, 260, 297 cover
large parts of the area. Combined with a nice walk you can reach
all of our destinations. www.skanetrafiken.se.

Discover Wallåkrabygden by bike. You can bring your bike
on all regional buses (max 2 bikes/bus). You can also book
rental bicycles from Aplagården (1), +46 704-82 82 89.
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Ålabodsvägen

1. APLAGÅRDEN
		
B&B, vingård och lammuppfödning

APLAGÅRDEN				
B&B, vineyard and lamb rearing

2. DALSTUGAN
		
Café, våffelstuga och soppa

DALSTUGAN				
Café, waffles and soup

3. NR51 DESIGN
		
Inredning, delikatessvaror och presenter

NR51 DESIGN				
Interiordesign, delicatessen and gifts

4. KOSTALLET DESIGN
		
Möbler, inredning och belysning

KOSTALLET DESIGN			
Furniture, decor and lighting

5. GRETA POTT BURKAR & BI
		
Keramik, honung och kurser

GRETA POTT JARS & BEES
Ceramics, honey and workshops

6. BJÖRKNÄS BORSTBUTIK
		
Borstar och nostalgiutställning

BJÖRKNÄS BRUSH SHOP
Brushes and nostalgia exhibition

7. VALLÅKRA BILVERKSTAD
		
Bensinstation, verkstad och släputhyrning

VALLÅKRA GARAGE
Petrol station, garage and trailer rental

8. VALLÅKRA LANTMANNAAFFÄR
		
Bygghandel, trädgårdsskötsel och foder

VALLÅKRA LANTMANNAAFFÄR
Building materials & gardening supplies

9. WALLÅKRA STENKÄRLSFABRIK
		
Krukor & Krog i naturreservat

WALLÅKRA STONEWARE FACTORY
Pottery and restaurant in nature reserve

10. MAYPOLE
		
Blommor, krukor och snittblommor

MAYPOLE
Potted flowers, pots and cut flowers

11. TOMATENS HUS
		
Tomater, bageri och deli

TOMATENS HUS
Tomatoes, bakery and deli

12. MISS ALICE KROG & BUTIK
		
Krog, café och delikatesser

MISS ALICE RESTAURANT & SHOP
Restaurant, cafe and deli

13. HEDDAS HUS
		
Inredning, kläder & accessoarer

HEDDAS HUS
Interior design, clothes and accessories

14. VÄGKYRKA
		
Andakt, hantverk och kaffe

OPEN CHURCH
Worship, handicraft and coffee

15. DOVANDERS
		
Massage, zonterapi och aromaterapi

DOVANDERS
Massage, reflexology and aromatherapy

16. PUMPHUSET
		
Restaurang, museum och konstgalleri

PUMPHUSET
Restaurant, museum and art gallery

17. HÄRSLÖVSBADET
		
Friluftsbad och glassförsäljning

HÄRSLÖVSBADET
Outdoor swimming pool area and ice cream

18. BAKLUCKAN
		
Bageri och butik

BAKLUCKAN
Bakery and boutique

19. ENKLA TING
		
Inredning, kläder och café

ENKLA TING
Interior design, clothes and cafe

20. WIDERÖRA GÅRD
		
Växter, servering och hantverk

WIDERÖRA GÅRD
Plants, cafe and handicraft

21. TOFTA NOSTALGI
		
Kläder och accessoarer

TOFTA NOSTALGI
Clothes and accessories

		 SEVÄRDHETER

PLACES OF INTEREST

1. RÅÅNS DALGÅNG
		 Vackert naturreservet med stigar från
		 Gantofta till Råå längs Råån

RÅÅNS DALGÅNG
Beautiful nature reserve with trails
from Gantofta to Råå along Råå river

2. GANTOFTADÖSEN
		 Storstensgrav från stenåldern

GANTOFTADÖSEN
A great stone tomb from the Stone Age

3. GANTOFTA SLIPRÄNNOR
		 Största förekomsten av sliprännor
		 på en enskild plats i Sverige

GANTOFTA SLIPRÄNNOR
The greatest occurrence of grinding
chutes in a single place in Sweden

4. FJÄRESTADS KYRKA
		 Öppet: Tisdag till fredag klockan 8-15

FJÄRESTAD’S CHURCH
Open: Tue-Fri, 8-15

5. KVISTOFTA KYRKA
		 Byggd i sandsten på 1200-talet.
		 Öppet: Tisdag till fredag klockan 8-15

KVISTOFTA CHURCH
Built in the 13th century in sandstone.
Open: Tuesday to Friday, 8-15

6. NATURRESERVATET BORGEN
		 Vackert naturområde med porlande vatten
		 och biologiskt mångfald med anrik historia

NATURRESERVATET BORGEN
A beautiful forest area with streams,
a biological diversity, and ancient history

7. HILLESHÖGS DALAR
		 Böljande landskap med stigar och en
		 fantastisk utiskt över havet och ön Ven

HILLESHÖGS DALAR
Rolling landscape with walking paths and
a fantastic view over the sea and Ven

8. HÄRSLÖVS KYRKA
		 Från 1100-talet och är bland de äldsta
		 av Skånes många romanska stenkyrkor

HÄRSLÖV’S CHURCH
From 12th century and one of the county’s
oldest Romanesque stone churches

9. OTTARPS KYRKA
		 1100-tals kyrka i en vacker dalgång och
		 med en spännande sägen om sin tillkomst

OTTARP’S CHURCH
12th century church built in a beautiful
valley and with a legend about its creation

10. RÖNNEBERGA BACKAR
		 Gravfält med tolv synliga gravhögar. Längst i
		 nordväst finns den 35 meter i diameter stora
		 och 4 meter höga ”Höljer Danskes hög”

RÖNNEBERGA BACKAR
Grave field with twelve visible burial
mounds. At the far north-west you will
find a 35 x 4 m mound with a legend
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