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Welcome to the Good Life in the countryside!

GÅRDSBUTIKER • HANT VERK • RESTAURANGER • CAFÉER • INREDNING • BOENDE • HÄLSA

Välkommen till
Söderslätt & Sydkusten

UNIKA OCH INSPIRERANDE UTFLYKTSMÅL – ÅRET RUNT!

Produktion 2019: Creativo media och Gott Att Leva Syd AB.
Foto: Ameli Rosenqvist, Bia Rosenqvist, Karina Brunfors, Magnus Green och medlemmarna själva.

Kom ut och upptäck nya saker eller fyll en regnig dag med något lustfyllt. Njut av en läcker fika eller middag och kanske övernatta på
något mysigt boende. Vi tar gärna emot dig och gör ditt besök till något alldeles speciellt. Välkommen till ett härligt lantliv!
Läs mer om alla utflyktsmål på - godalivetpalandet.se

info@godalivetpalandet.se
godalivetpalandet

www.godalivetpalandet.se
Goda livet på landet – Söderslätt & Sydkusten
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Welcome to the Good Life in the countryside!
VÄLKOMMEN

WELCOME

WILLKOMMEN

ZAPRASZAMY

Det här är en guide som kan
hjälpa dig att uppleva det
mest genuina och hjärtliga på
Söderslätt och Sydkusten. Allt
från charmiga gårdsbutiker
till mysiga kaféer, fantastiska
restauranger, spännande
ateljéer, äkta mat- och
dryckeshantverk, annorlunda
shopping och mycket annat.

This is a guide that will help you
to experience the most genuine
and heartfelt that Söderslätt
and the South Coast have to
offer. Everything from charming
farm shops to cosy cafés,
fantastic restaurants, exciting
studios, traditional culinary
crafts, varied shopping and
much more.

Dies ist ein Handbuch, dass
Ihnen hilft, das echteste und
herzlichste in Söderslätt und der
Südküste zu entdecken. Alles von
charmanten Bauernboutiquen
bis zu gemütlichen Cafés,
fantastischen Restaurants,
aufregenden Workshops, echter
Esskultur, atypisches Shopping
und vieles mehr.

Przewodnik ten wskaże miejsca
warte odwiedzenia w regionie
Söderslätt na poł. wybrzeżu
Skanii: od urokliwych sklepików
zagrodowych po przytulne
kawiarnie i restauracje
z regionalnymi daniami,
ciekawe pracownie, sklepy 		
i wiele innych.

Alla som är med här ingår i
nätverket Goda livet på landet
och vi arbetar tillsammans för
att utveckla vår region - året
runt.

Everyone in this guide is also a
member of the network Good
Life in the Countryside and we
work together to develop our
region – all year round.

Jeder in diesem Handbuch ist
auch Mitglied des Netzwerks
“Good life in the countryside“
und wir arbeiten im Umfang um
unsere Region ganzjährlich zu
entwickeln.

Wszyscy przedsiębiorcy
prezentujący swą ofertę
w przewodniku są częścią
sieci stworzonej przez nasze
stowarzyszenie „Dobre życie
na wsi”, dla którego celem
nadrzędnym jest rozwój regionu.

Was haben wir gemeinsam?
Es ist wohl am besten mit
einem Wort beschrieben;
LEIDENSCHAFT. Leidenschaft,
unsere Träume zu verwirklichen,
unseren Herzen zu folgen und
den Besuchern einzigartige
Erfahrungen zu geben. Und
wenn Sie diese Ziele besuchen,
werden Sie die leibliche,
besondere Atmosphäre
wahrnehmen ... von
leidenschaftlichen Leuten.

Czy jest coś, co nas łączy?
Oczywiście: to PASJA. Ona
wiedzie nas ku spełnieniu
marzeń, a także sprawia,
że wszystko, co czynimy
wypływa z serca, a wrażenia,
które zapewniamy są
rzeczywiste. Odwiedzając
jakiekolwiek z polecanych
miejsc, wyczują Państwo
szczególną atmosferę…
tworzona przez ludzi z pasją.

Willkommen, um die
Leidenschaft mit uns zu teilen!

Zapraszamy do
współuczestniczenia w tej pasji
z nami!

Vad har vi då gemensamt?
Jo det kan nog bäst beskrivas
med ett ord, nämligen
PASSION. Passion för att
förverkliga sina drömmar, att
följa sitt hjärta och att ge dig
unika upplevelser du känner är
på riktigt. Och när du besöker
våra utflyktsmål kommer du
att märka den där härliga,
speciella atmosfären…som
kommer från passionerade
människor.
Välkommen att dela
passionen med oss!
PS. Håll utkik efter våra lila
flaggor. Kom ihåg, du är alltid
varmt välkommen till oss! DS.

What do we have in common?
It can probably be described
in one word, PASSION. Passion
to realise our dreams, follow
our hearts and to give you
unique experiences which you
know to be genuine. And when
visiting these destinations
you will notice that special,
fun atmosphere… which
impassioned people generate.
We invite you to share our
passion!
P.S. Keep an eye out for our
purple flags. Remember, you are
always warmly welcome to visit
us. D.S.

Ameli Rosenqvist
Goda livet på landet

PS: Seid auf der Suche nach
unseren lila Fahnen. Denken
Sie daran, Sie sind herzlich
willkommen bei uns! DS.

PS. Proszę wypatrywać
fioletowych chorągiewek 		
i pamiętać, że zawsze będziemy
Państwa chętnie gościć!
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ÄNGDALA GÅRD

Vid de vackra dammarna i Södra Sallerup hittar du den lilla gårdsbutiken
Ängdala, som går i honungens tecken.
Vår exklusiva honung är lokalproducerad i Malmö med omnejd och vi slungar
och sätter den själva på burk. I Honungsbutiken kan du välja mellan sex olika
sorters honung, vars smaker följer sommarens blommor och nyanser, bl.a Raps,
Klöver och Lind.
Dessutom kan du hitta andra produkter med en naturlig koppling till honung
och bin såsom hud- och hårvårdsprodukter, te och lakrits m.m. samt ett litet
utbud av andra presentartiklar. Välkommen!

Opening hours and general information:
Thur: 16.30-18.30. Sat: 11-15. Additional opening hours during major holidays.
Updated information see facebook.
Särslövsvägen 20, 212 91 Malmö
+46 (0)733-64 94 64

At the beautiful ponds of Södra Sallerup you
will find the new farm shop Ängdala. We sell
our own/local honey, with flavors following
the summer’s flowers and shades. Additionally,
other products with a natural connection to
honey and bees. Welcome!

An den schönen Teichen von Södra Sallerup
entecken Sie den neuen Bauernladen Ängdala.
Wir verkaufen unseren eigenen Honig in
verschiedenen Geschmacksrichtungen, je nach
Blütezeit. Hier finden Sie auch andere Produkte,
die mit Honig zu tun haben.

Zagroda Ängdala gård znajduje się w pobliżu
stawów w Södra Sallerup. W naszym sklepiku
można kupić lokalny miód w sześciu rodzajach
min. rzepakowy, koniczynowy i lipowy, a poza
tym inne produkty pszczelarskie. Zapraszamy!

www.angdalagard.se
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WASABI ORANGERI – CAFÉ & BUTIK

Välkommen ut till oss i orangeriet, här kan du njuta av en lunch med dryck och vi
har vin/öl-tillstånd. Ta en gofika med underbart kaffe. Sitta och koppla av ute vid
dammen, spela ett parti schack eller bara vara och njuta av atmosfären där växter
och ljus samspelar i en underbar symfoni.
Du har även möjlighet att köpa några av våra egenproducerade produkter, våra
ekologiska kryddblandningar, smaksatta oljor och vinäger. Marmelader och
sylter med smaker efter årstid. Du har också möjlighet att köpa färska grönsaker
från våra egna odlingar efter säsong. Ofta har vi också så mycket ägg från våra
frigående höns så att du kan köpa med dig hem. Här hittar du även fina inredningsdetaljer för ditt hem eller som present.
Opening hours and general information:
Sat-Sun: 10-16.
28 Jun-10 Aug: Thu-Fri 11-17. Sat-Sun: 10-16.
Other days by arrangement. See website for more information.
Krombyvägen 77, 238 41 Oxie					
+46 (0)734-20 92 29
christine@wasabi-inredning.se

Welcome to our Orangery with café and
shop! Do come to visit us in Krumby, outside
Käglinge. You can eat lunch, snack, shop or
just enjoy. Meet the chickens, discover our
flavoured organic oils, vinegars and herb
mixes. The flavourings come from our own
herb garden.

Willkommen in unserer Orangerie mit einem
Café und einem Shop. Besuchen Sie uns in
Krumby außerhalb von Käglinge. Sie können
eine Kleinigkeit essen, einkaufen oder nur
genießen. Schauen Sie sich die Hühner an oder
entdecken Sie unsere ökologischen öle, Essige
und Kräuter aus dem eigenen Garten.

Oranżeria Wasabi – można tu zjeść obiad
(z winem i piwem), napić się wyśmienitej kawy,
odpocząć nad stawem. Można kupić własnej
produkcji ziołowe oliwy, octy, przyprawy,
a także dżemy i konfitury, wiejskie jaja.
Znajdziesz tu również artkuły wyposażenia
wnętrz.

www.wasabi-orangeri.com

3 MÅ BRA HUSET I ARRIE
Må bra Huset ligger utmed gamla Landsvägen i den lilla byn Arrie. Vi som jobbar
här, har tillsammans erfarenhet och utbildning av naturlig hälsa för kropp, sinne
och själ. Hälso & Grönabutiken är öppen varje måndag och tisdag och dessa
dagar har vi även drop-in på fettsyra-analys, massage och infraröd behandling.
Ni finner zonterapisulor, ayurvediska örter, vitaminer, mineraler, ekologiska
krämer, deodoranter, värmesjalar, yogautrustning, mm. Gröna butiken har bl. a
ekologiska fröer, ekologisk jord i lösvikt, små krattor och räfsor, förkläden, utevävssäckar, bevattningskulor, armeringsnätstaket. På våren har vi odlingskurser. Vi
använder oss av ekologiska fröer, bochachi, nässelbevattning och kompostering.
Behandlingar i Huset: LivsEnergi yoga, Yin yoga, Ashtanga yoga, Massage, Hårmineralsanalys, Närings terapeut, LivsEnergiCoaching, Odlings kurser, Meditationer,
Frekvensbehandlingar, Vaxning, Healing, Retreats och Föreläsningar. Huset är
givetvis öppet till både er som privat personer, skolor eller er som företagare.
Opening hours and general information:
The shop - Mon-Tue: 10-18. As well as all yoga passes and treatment times.
Landsvägen 70–0, Arrie, 235 94 Vellinge
+46 (0)734-48 70 20, mabrahusetiarrie@telia.com

This health studio is located in the small village of
Arrie. We who work here, have together experience
and knowledge of natural health for body, mind
and soul with treatments such as massage, yoga
classes, nutrition therapist, organic cultivation
etc. The health shop is open every Monday and
Tuesday.

Das Haus liegt in dem kleinen Dorf Arrie, die Leute,
die hier arbeiten, haben Erfahrung und Schulung
der natürlichen Gesundheit für Körper, Geist und
Seele mit Behandlungen wie verschiedenen YogaKursen, Ernährungstherapeuten usw. Der Health
& Green-Shop ist jeden Montag und Dienstag
offen. Hier gibt es Kräuter, Vitamine, Mineralien,
Bio-Cremes, Samen usw.

Sklep Hälso & Grönabutiken jest otwarty
w poniedziałki i wtorki. W ofercie znajdziemy
zioła, witaminy, minerały, ekologiczne kremy,
dezodoranty, szale rozgrzewające, sprzęt
do jogi i inne. W części Gröna butiken oferujemy
min. ekologiczne ziarno, ziemię, narzędzia,
kule nawadniające. Wiosną oferujemy kursy
ogrodznicze.

www.camillaborglin.se
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SOLDATTORPETS MEJERI

Välkommen till det lilla mejeriet i Hyby, strax 1 mil norr om Svedala.
Soldattorpets Mejeri startade våren 2010 och drivs av Maria och Carlos. Här
tillverkar vi hantverksmässig ost på komjölk från Hyby. Maten till korna växer
runt husknuten – så mycket närproducerat det kan bli!
Ostarna mognar i sin egen takt och det enda som tillsätts är vår egengjorda
syrakultur samt salt och löpe. Det blir till smakrika ostar som passar lika bra till
vardags som till festliga tillfällen!
I butiken kan du smaka på alla ostarna. Under sommarhalvåret är du välkommen
att sitta i vårt orangeri och njuta av en osttallrik och cider, samt vår ostkaka
tillsammans med en kopp kaffe. Boka gärna!
Opening hours and general information:
From 15 March - 27 Dec - Fri: 13-17.
From 4 May - 28 Sep - Fri: 13-17, Sat: 11-15.
Hyby Grindväg 310-40, 233 75 Klågerup
At Hyby, road 108, follow signs for ”Gårdsmejeri/Dairy”
+46 (0)708-41 46 23
info@soldattorpetsmejeri.se

Welcome to our small dairy in Hyby, just
10 km north of Svedala. We craft our own
cheese, and in the little shop you can taste
all of our cheeses. During the summer, you
are welcome to enjoy a cheese plate or our
cheesecake.

Willkommen in unserer Molkerei in Hyby,
10 km nördlich von Svedala. Wir machen
unseren eigenen Käse und in unserem Laden
können Sie alle Käsesorten probieren. Im
Sommers können Sie auch unsere Käseplatten
und unseren Käsekuchen genießen.

Mleczarnia w dawnym gospodarstwie
żołnierskim znajduje się w Hyby, 10 km
na północ od Svedala, zaprasza do zakupu
i degustacji zagrodowych serów. Latem
w naszej oranżerii oferujemy deskę serów
i serniki.

www.soldattorpetsmejeri.se

5 HELENA AF HYLTARP KERAMIK
Välkommen till min butik och verkstad på vår lilla gård i utkanten av Svedala!
Genom att dreja, gjuta eller kavla tillverkar jag bruksföremål i stengodslera som
förgyller vardagen – bland annat muggar, kannor, krukor och fat på fot. Här hittar
du alltifrån enkel och avskalad design till mer utsmyckade alster.
Lera är ett levande material med många möjligheter och att med de egna händerna få möjlighet att skapa något är fantastiskt kul! Jag anordnar också “provapå-att-skapa-i-lera-tillfällen” i verkstan med bl a drejning. Grupper är välkomna
att boka egna datum!
Opening hours and general information:
Tue: 14-18 Fri: 14-17, First and last Saturday of the month: 11-14. 		
June-Aug, Dec-Jan: See website. Please see website for updated information
each time before visiting or contact us to arrange a time.
Hyltarpsvägen 262, 233 92 Svedala
GPS: 55°31’9.1” N, 13°12’27.1”E
+46 (0)768-63 06 26						
info@helenaafhyltarp.se

Welcome to my shop and workshop on our
farm outside Svedala. I use various techniques
to make mugs in stoneware, pots and plates
that enhance everyday use. We offer a range
of pottery from plain designs to more ornate
work.

Willkommen in meinem Laden und meiner
Werkstatt außerhalb von Svedala. Ich benutze
verschiedene Techniken, um Geschirr aus
Steingut herzustellen. Sie finden einfaches
Design, aber auch reiche Verzierungen.

Zapraszam do sklepu i warsztatu
ceramicznego w naszym gospodarstwie
niedaleko Svedala. Tworzymy, przy użyciu
różnych technik, kamionkowe kubki,
garnki i talerze. W naszej ofercie można
odnaleźć kamionkę o prostych lub bardziej
dekoracyjnych wzorach.

www.helenaafhyltarp.se

6 ANITA PÅ BÖRRINGEKLOSTER
En restaurang och ett kafé där skånska råvaror är grunden till en spännande
smakupplevelse. Det är smaker från hela världen satta i ett lokalt och ekologisk
sammanhang. Upplevelsen inramas oftast av en konstutställning som ger ett
mervärde till matupplevelsen.
Vill du ta med dig inspirationen hem är det bara att handla i gårdsbutiken där
Anita bjuder ut många spännande ekologiska och närproducerade produkter.
I vår butik hittar du lokala mathantverk och konsthantverk även goda teer och
godsaker.

Opening hours and general information:
Every day: 11-16, Fri: also 18-23. See website for more information.
Börringe stationsväg 10, 233 91 Svedala
+46 (0)721-82 03 86						
anita@zieme.se

A restaurant and a café where Scanian produce
is the basis for an exciting taste experience.
There are flavors from all over the world put in
a local and ecological context. The experience
is usually framed by an art exhibition that adds
value to the dining experience. Anita also offers
many exciting organic and local products for
you to bring home.

Ein Restaurant ,Café und hofladen, in dem
Rohstoffe die Grundlage sind für ein spannendes
Geschmack-serlebnis ist. Es gibt Aromen
aus der ganzen Welt in einem lokalen und
ökologischen Kontext. Die Erfahrung ist durch
eine Kunstaustellung verstärkt, , die mehr Wert
auf das Speiseerlebnis legt.

Restauracja i kawiarnia, gdzie podaje się
niezwykłe dania o smakach z całego świata
przygotowane z regionalnych, ekologicznych
produktów. Posiłkom towarzyszą wystawy
sztuki, co z pewnością uprzyjemnia pobyt.
Szukają Państwo inspiracji w swojej kuchni?
Zapraszamy również na zakupy w naszym
sklepiku. Oferujemy w nim ekologiczne
produkty.

www.zieme.se

7 NÖTESJÖ
Varmt välkommen till Nötesjö hotell – det lilla hotellet i den stora naturen.
Det familjeägda hotellet erbjuder en mysig restaurang med allt från enklare rätter till smakfulla menyer med tillhörande vinpaket. Menyn anpassas till årstiden
och är tillagad med omtanke om både natur och smaklökar. All mat lagas och
bakas från grunden och kan med fördel köpas med hem för fortsatt njutning.
Hotellet som byggdes i början av 1900 talet har omsorgsfullt renoverats med
känsla för stil och myshetsfaktor och erbjuder en god natts sömn i sköna Hästens
sängar. Njut av utsikten över de omkringliggande ängarna och koppla av med
boulespel eller våra spatunnor under öppen himmel. Vi älskar att pyssla om er
med god fika eller dryck i spaloungen framför brasan. Som gäst har du tillgång
till gratis WIFI i alla utrymmen och gratis parkering.
Vi tar emot allt från mindre till större grupper, ring eller maila för bokning.
Opening hours and general information:
Mon-Fri: 8-21, Sat-Sun: 14-21.
Nötesjövägen 128, Nötesjö 233 91 Svedala
+46 (0)40-48 38 00
info@notesjo.se

This family-run hotel offers a fantastic setting for
both overnight stays and visits to the cozy restaurant.
We serve everything from simple dishes, menus by
season and coffee. We make everything from scratch
and with care for both nature and taste buds.
Welcome to the small hotel in the magnificent nature!
Das familiengeführte Hotel bietet ein gemütliches
Restaurant, das von einfachen Gerichten bis zu
geschmackvollen Menüs mit begleitendem Weinpaket
reicht. Das Menü ist der Jahreszeit angepasst. Alle
Speisen werden von Grund aufgekocht und gebacken
und können im Hause gekauft werden. Entspannen
Sie sich bei dem Boulespielen oder in unseren
Whirlpools im Freien. Wir kümmern uns gerne um Sie.
Kostenloses WIFI in allen Bereichen und kostenlose
Parkplätze sind vorhanden.
Mały, rodzinny hotel na łonie natury, z restauracją
oferującą sezonowe menu wykorzystujące naturalne
składniki. Wszystkie dania są przygotowywane na
miejscu, można je również kupić na wynos. Hotel
w stuletnim budynku, po renowacji, stylowo
urządzony. W pokojach łóżka z materacami firmy
Hästens. Wśród atrakcji gra w bule, kąpiel w beczkach
na świeżym powietrzu. Dla gości bezpłatny internet
i parking. Przyjmujemy rezerwacje grupowe.

www.notesjo.se

8 GYLLEBO PARK
Vi erbjuder Bed & Breakfast, konferens och festlokal i en helt fantastisk miljö. Vi
kombinerar den bästa servicen med lokaler av högsta klass och en hemtrevlig
atmosfär, som gör att du alltid känner dig hemma. Vi kan även erbjuda Bed & Box.
Gyllebo gård är en gård som gått i generationer inom familjen och är belägen
precis i utkanten av Häckeberga naturskyddsområde. Närmiljön består av böljande kullar med fantastisk utsikt mot Romeleåsens fot. Oavsett om du föredrar
en skogspromenad eller att sitta och njuta av utsikten från gården, kommer valet
att överträffa dina förväntningar.

In a wonderfully scenic landscape, we offer
Bed & Breakfast, conference and a party room
in a unique rural setting. We combine the best
service with top class rooms and a homely
atmosphere. We can also offer Bed & Box.
Whether you prefer a walk in the forest or to
enjoy the view from the courtyard, this will
exceed your expectations.

fotograf Isabell N Wedin

Festlokalerna har plats för 100 sittande gäster och inkluderar professionellt kök i
direkt anslutning. Välkommen till en plats där varje årstid har sin tjusning!

Opening hours and general information:
Open all year round.
Gyllebo Park 741, 247 98 Genarp
+46 (0)708-48 81 58
perchristerbengtsson@gmail.com

Wir bieten Bed & Breakfast und Bed & Box an.
Der Bauernhof Gyllebo ist seit Generationen in
Familienbesitz und liegt direkt am Rande des
Naturschutzgebiets Häckeberga.

Bed & Breakfast o domowej atmosferze,
które znajduje się w pobliżu rezerwatu v
Häckeberga. Teren wokół jest pagórkowaty
z łańcuchem wzgórz morenowych Romeleåsen
w tle. Gospodarstwo Gyllebo gård od pokoleń
należało do tej samej rodziny. Oferujemy
noclegi, miejsce na konferencje i inne
uroczystości dla 100 osób.

www.gyllebogard.se

9 MINNESBERG BED & BREAKFAST
Välkommen att bo i vårt unika hus i lantlig, rofylld hemmiljö. Huset är byggt 1900
och de fyra gästrummen är inredda efter olika teman. Alla rum har dubbelsäng,
sittgrupp och litet bord. Gästrummen delar på två moderna badrum.
Vi finns i det böljande vackra landskapet mellan Trelleborg och Svedala, med
närhet till både naturen och storstan. Inom ca 30 min med bil når man bl a ca 20
golfbanor, hav och stränder samt Malmö och Köpenhamn. Den stora trädgården
ger möjlighet till avkoppling, liksom den vackra naturen runt omkring.
Som gäst har du tillgång till gratis WiFi i alla utrymmen, parkering på gården, bastu
och lånecyklar. Du är också välkommen att använda gemensamma utrymmen för
att umgås och se på TV, eller använda vår grillplats när vädret tillåter.
Vi ordnar gärna middag på kvällen om du önskar. Beställning senast två dagar i
förväg. Vi erbjuder golfpaket/spel på närliggande banor. Kontakta oss för detaljer.
Opening hours and general information:
Open all year round. See website for room availability.
Gamla Minnesbergsvägen 268-0 in Minnesberg, 231 95 Trelleborg
+46 (0)729-76 02 78 or +46 (0)764-02 21 11, info@minnesbergbnb.com

Welcome to stay in our unique house in rural,
tranquil home environment. The house is built in
1900 and has four guest rooms which are decorated
according to different themes. All rooms have a
comfortable double bed, a seating area with a small
table for relaxation. Guests have access to free WiFi
in all areas, parking, sauna and loan bikes which
secures a pleasant stay.
Willkommen in unserem einzigartigen Haus in
ländlicher, ruhiger Wohnumgebung. Das Haus wurde
1900 erbaut und die vier Gästezimmer sind nach
verschiedenen Themen eingerichtet. Alle Zimmer
verfügen über ein Doppelbett, einen Sitzbereich und
einen kleinen Tisch. Die Gästezimmer teilen sich
zwei moderne Badezimmer. Sie haben Zugang zu
kostenfreiem WLAN , Parkplätze auf dem Hof, eine
Sauna und Leihfahrräder.
Zatrzymaj się w naszym wiejskim domu z początku
XX wieku w jednym z czterech pokojów, z których
każdy ma inny charakter. Wszystkie pokoje mają
łóżka małżeńskie, fotele i ławę. Do dyspozycji gości
są dwie łazienki. Przy domu duży ogród. Bezpłatne
WiFi dla gości, parking, sauna i rowery, salon
z telewizorem, miejsce na grilla. Można u nas
zamówić kolację.

www.minnesbergbnb.com

10 ASBJER GÅRD
Asbjers gård ligger i fantastisk natur ett stenkast från Börringesjön.
Gårdens äppelodlingar består av runt 6.000 äppelträd av olika sorter. Av äpplen
från odlingen framställer vi vår egen goda ekologiska äppelmust utan tillsatser.
Kallpressade ofiltrerade äppelmust gjord på 100% ekologiska äpplen.
I vår gårdsbutik kan du köpa vår goda äppelmust, men även marmelader, torkad
frukt och andra spännande ting.

Opening hours and general information:
For opening hours please see facebook. Contact us to arrange a time.
Asbjärsvägen 87-0, 231 96 Trelleborg
+46 (0)705-49 91 89						
info@asbjer.se

Just by the lake in fantastic nature you’ll find our
apple farm. We have around 6,000 apple trees
of different varieties and produce cold pressed
unfiltered apple juice made from 100% organic
apples. Here you can buy our good apple juice,
marmalades, dried fruit and other exciting
things.

Der Bauernhof von Asbjerg liegt in der
fantastischen Natur, nur einen Steinwurf von
Börringesjön entfernt.
Die Apfelplantagen der Farm bestehen aus rund
6.000 verschiedenen Apfelbäumen. In unserem
Hofladen können Sie unseren guten Apfelsaft,
aber auch Marmeladen, Trockenfrüchte und
andere aufregende Leckereinen kaufen.

Asbjers gård znajduje się w pobliżu urokliwego
przyrodniczo jeziora Börringesjön. W sadzie
owocowym rożnie ok. 6 tys. jabłoni różnych
gatunków. Oferujemy wyciskany 		
na zimno, niefiltrowany mus jabłkowy
z ekologicznych owoców i bez dodatków.
W sklepie oferujemy nasz smaczny mus
jabłkowy, dżemy, suszone owoce i inne produkty.

facebook: Asbjer Gård

11 HÄLLÅKRA VINGÅRD
I södra Skåne där backlandskapets natursköna södersluttningar möter Söderslätt
ligger Hällåkra Vingård. I denna unika odlingsmiljö har vi sedan 2003 med
varsam hand låtit våra vinrankor utvecklas efter de gynnsamma förutsättningar
som naturen själv skapat. Idag omfattar odlingen runt 6,5 hektar och ca 20.000
vinplantor. Från dessa produceras både röda, vita, mousserande och söta viner.
I vår restaurang Vinoteket kan du se både vinfälten och våra jästankar medan du
avnjuter ett glas av vårt egenproducerade vin. Vår meny lägger fokus på säsong
och det närodlade.
Vi erbjuder konferens, event och bröllop samt vinprovningar och middagar i en
unik miljö som man oftast måste åka utomlands för att få uppleva. Välkomna att
njuta med oss i vårt Skånska vinlandskap.
Opening hours and general information:
For opening hours please see website.
Hällåkravägen 47-0, 231 72 Anderslöv
+46 (0)410-280 00
info@hallakra.com

Where the scenic southern slopes of the gently
rolling landscape meet Söderslätt, Hällåkra
Vineyard is located. In our restaurant Vinoteket
you can see both the wine fields and our yeast
tanks while enjoying a glass of our wine. The
menu focus on the season and local produce.
We offer conferences, events and weddings as
well as wine tastings and dinners.

Heute umfasst der Anbau rund 6,5 Hektar
und rund 20.000 Weinberge. Daraus werden
rote, weiße, schäumende und süße Weine
hergestellt. In unserem Restaurant «Vinoteket»
können Sie probieren und essen.

Winnica założona w 2003 roku na wzgórzach
południowej Skanii. Na powierzchni 6,5
hektara uprawiamy 20 tys. krzewów winorośli.
Produkujemy czerwone i białe wina, słodkie
i musujące. W naszej restauracji Vinoteket
podajemy własne wina i dania regionalne.
Winnica oferuje równiez konferencje, wesela,
degustacje.

www.hallakra.com

12 VELLINGEBLOMMMAN
Välkommen till Vellingeblomman, ett utflyktsmål för hela familjen - året runt.
Vi är platsen som bjuder på överraskningar 363 dagar om året. Här finns 14 000
kvm fyllda med exotiska krukväxter, vackra trädgårdar, delikatesser, inredningsdetaljer av hög kvalitet och icke att förglömma – de helt unika temautställningarna för alla med barnasinnet i behåll.
Vårt senaste tillskott är vår unika trädgårdsutställning, Fantasy Garden som du
absolut inte får missa. Utställningen har öppet från april till oktober och varje år
tillägger vi med nya figurer och planteringar. Våra säsongsbetonade temautställningar och växtavdelningar är grundstenar hos oss, men idag är vi betydligt
mer än bara det. Blir du hungrig kan vi erbjuda fika på Café Emil eller god lunch
på Farmor Idas Bistro.
Opening hours and general information:
Mon-Fri: 10-19, Sat-Sun: 10-17. The café closes 1 hour earlier.		
Updated information, see website.

Get inspiration and tips for your garden and
home. Take a break in our cosy café. In the
foodshop you will find local produce. We have
Sweden’s largest Christmas display –
the perfect day out for the family.

Holen Sie sich Inspiration und Tipps für
Ihren Garten und zu Hause. Machen Sie
eine Pause in unserem gemütlichen Café. Im
lebensmittelladen finden Sie lokale Produkte.
Wir haben Schwedens größte Ostern und
Weihnachtsdarstellung - der perfekte Tag für
die Familie.

Falsterbovägen 177-9, 235 91 Vellinge. +46 (0)40-42 96 30 			
info@vellingeblomman.se
Odwiedź nas, jeśli szukasz inspiracji dla domu
i ogrodu. Zapraszamy do naszej kawiarni.
W sklepiku można kupić świeże produkty
z naszego gospodarstwa. Na Wielkanoc i
Święta Bożego Narodzenia przygotowujemy
specjalne wystawy.

www.vellingeblomman.se

Välkommen ut
på upptäcktsfärd!
Goda livet på landet bjuder på många spännande och inspirerande aktiviteter
under hela året. På förfrågan arrangerar vi också unika bussrundor - sådana som
vi själva vill åka på!
För mer information om våra planerade aktiviteter, besök vår hemsida:
godalivetpalandet.se

Come along!
Good Life in the countryside offers many
exciting and inspiring activities throughout the
year.
Upon request, we also arrange unique bus
tours. For more information about our
activities, please visit our website.

Komm mit!

Odwiedź naszą okolicę!

Gut Leben auf dem Land biete viele spannende
und inspirierende Aktivitäten durch Jahr an.

Stowarzyszenie „Dobre życie na wsi” oferuje
wiele atrakcji przez cały rok.

Auf Wunsch organisieren wir auch einmalige
Bustouren, an denen wir auch teilnehmen
werden! Weitere Information über unsere
Aktivitäten finden Sie auf unsere Website.

Na zamówienie zorganizujemy również
wycieczkę autobusową, i to tak ciekawą,
że sami chcielibyśmy być jej uczestnikami!
Więcej informacji na temat atrakcji można
odnaleźć na nasze stronie www.

13 HEM TILL GÅRDEN INREDNING & DESIGN
Butiken är fylld med trevliga heminredningsdetaljer som skapar trivsel i ditt hem,
uterum & trädgård samt lite annat smått och gott. Vackra, praktiska ibland lite
knasiga saker som vi har handplockat – vissa med en helt unik design och utvalt
för att skapa din egna oas i vardagen!
Fransk lantstil, industriellt och ren skandinavisk design är stilarna du hittar i
den charmiga butiken i ladan. Allt för att du ska finna något som passar just din
personliga stil och en skön känsla i ditt hem, eller som den perfekta presenten till
någon du vill överraska. Du inreder vi skapar förutsättningarna!
Vi har också matlagning som ett stort intresse, därför har vi även tagit in ett
utbud av en del intressanta ”smakförhöjare” som t.ex. Black Garlic, ChilliQueen,
Banan Ketchup och Bacon Jam. Underbar chokladtryffel, god lakrits och fruktvinäger är annat du hittar på hyllorna. Hjärtligt välkommen!
Opening hours and general information:				
Tue-Fri: 11-18, Sat-Sun: 11-15.
Falsterbovägen 158, 235 91 Vellinge
+46 (0)701-09 63 52, info@hemtillgarden.nu

Welcome to our farm shop outside Vellinge,
filled with decorating details that create
comfort in your home. We also offer a variety
of exciting food products!

Willkommen in unserem Hofladen außerhalb
von Vellinge, gefüllt mit Dekorationsdetails,
die Komfort in Ihrem Haus schaffen. Wir bieten
auch eine Vielzahl von spannenden Speisen
an!

Zapraszamy do naszego gospodarstwa
niedaleko Vellinge. Oferujemy artykuły
dekoracyjne, jak i duży wybór produktów
spożywczych.

www.hemtillgarden.nu

14 FOTEVIKENS VIKINGAMUSEUM
På Foteviken Vikingamuseum finns en hel stad uppbyggd med dåtidens material
och tekniker. Kom och vandra mellan husen, upplev den spännande atmosfären
och möt stadens vikingar. Massor att upptäcka för hela familjen; 		
prova-på-aktiviteter, krigarskola, lekar och mycket mer.
Här finns även vårt charmiga café med butik där du bla kan hitta unikt hantverk
och närproducerat. Välkommen!

Opening hours and general information:
Open daily through the summer. Shop and entry from 10-16, open until 17.
Other times: see our website.
Museivägen 27, 236 91 Höllviken
+46 (0)40-33 08 00
museum@foteviken.se

An open air museum, where you will find a
whole Viking town built with contemporary
materials and techniques, based as accurately
as possible on archaeological and historical
source materials. A shop with Viking Age
inspired items, books, jewellery etc. There is
also a fully licenced restaurant/cafe.

Ein Freilichtmuseum, wo Sie eine ganze
Wikingerstadt mit zeitgenössischen
Materialien und Techniken finden, die so
genau wie möglich auf archäologischen
und historischen Quellenmaterialien basiert
ist. Ein Geschäft mit Wikingerzeit inspirierte
Gegenstände, Bücher, Schmuck etc.

Muzeum na wolnym powietrzu prezentujące
osadę Wikingów zbudowaną z użyciem
materiałów i techniki tamtej epoki. Zwiedź
domostwa, poczuj niezwykłą atmosferę,
spotkaj się z miejskimi wikingami. Na miejscu
kawiarnia i sklep. Zapraszamy!

www.fotevikensmuseum.se

15 BOTANICA MISS LILLY
Din unika blomsterbutik på näset! Här kan du köpa färska snittblommor och
växter som kommer direkt från odlarna i Nederländerna och Danmark.
Jag skapar och designar efter dina önskemål, unika buketter för varje tillfälle.
Hjälper dig med trädgårdsdesign, arrangemang, fest, babyshower, dop, bröllop,
möhippa, begravning och företagsblomster. Fri konsultation och varje månad
anordnar jag workshops med olika teman. Kom och besök mig i min underbara
ateljé, inspireras och njut av vackra blommor och växter!

Your unique flower shop on Näset! Here you
can buy fresh cut flowers and plants that come
directly from the producers in the Netherlands
and Denmark. I create and design according to
your wishes, unique bouquets for every occasion.
Come and visit me in my wonderful studio, be
inspired and enjoy beautiful flowers and plants!

Dessutom har jag blombilen i Skåne och varje vecka kör jag ut till olika orter i
Skåne. Schema finns på Instagram och Facebook löpande.

Opening hours and general information:
Mon-Fri: 10-18, Sat: 10-15, Sun: 11-15.
Lilla Hammars väg 2, 236 37 Höllviken
+46 (0)727-77 15 90
tottie.larsson@outlook.com

Hier können Sie frische Schnittblumen und
Pflanzen kaufen, die direkt von den Erzeugern in
den Niederlanden und Dänemark kommen.
Ich erstelle und gestalte nach Ihren Wünschen
einzigartige Blumensträuße für jeden
Anlass. Hilft Ihnen bei Gartengestaltung,
Veranstaltungen, Partys, Babyduschen, Taufen,
Hochzeiten, Brautduschen, Beerdigungen
und Firmenblumen. Kostenlose Beratung und
jeden Monat organisiere ich Workshops mit
verschiedenen Themen.

Kwiaciarnia na półwyspie! Kwiaty i rośliny
wprost z upraw w Danii i Holandii. Bukiety
i wiązanki na każdą okazję. Moją wizją
jest upiękrzać wnętrza i ogrody kwiatami.
Zapraszam choćby tylko po inspirację.

www.botanicamisslilly.se

16 TESSA & MIMMI CLOGS OF SWEDEN
CLOG CABIN är vår toffelbod och lifestyle butik i Ljunghusen som vi öppnar när
det passar dig. Hos oss hittar du våra handmålade och designade trätofflor för
stora som små. Från NaturalLife, Maloja och Waitz har vi kläder, smycken, presenter, inredningsartiklar, accessoarer och mycket mer i en härlig blandning.
Kontakta oss på tmc@tessamimmiclogs.se eller 0708-482107 så öppnar vi.

Clogs for both the old and the young. We sell
mostly through our online store, but also have
a small boutique in Ljunghusen where we,
amongst other things, sell clothes and home
decor.

Hela vårt sortiment finns i även i vår webshop www.tessamimmiclogs.se
Clog für Jung und Alt. Wir verkaufen vor
allem durch unseren Internetshop, wir haben
auch eine kleine Boutique in Ljunghusen wo
wir, unter anderem, verkaufen Kleider und
Wohnkultur.
Opening hours and general information:
You are always welcome to visit our small boutigue. Contact us to arrange a time.
Tennisvägen 2a, 236 42 Höllviken 					
+46 (0)708-48 21 07
tmc@tessamimmiclogs.se

Chodaki dla starszych i młodszych. Nasze
wyroby sprzedajemy głównie przez nasz sklep
internetowy, ale mamy również mały sklep
w Ljunghusen, gdzie oferujemy również odzież
i artykuły dekoracyjne.

www.tessamimmiclogs.se

17 ALMAREGÅRDEN
Almaregården - En annorlunda Blom- & Trädgårdsbutik! Hos oss finner du den
där härliga och personliga stämningen som bara kan infinna sig på en gård på
landet. Här samsas alla säsongens blommor och växter med personligt utvalda
saker att smycka hemmet med. Här finns inspiration och ett stort sortiment av
allt du behöver för din trädgård, även jord, gödning, bevattningssystem och
växtskyddsmedel. - Och någon som kan berätta för dig hur du ska använda det.
Almaregårdens delikatessavdelning rymmer drygt 200 olika produkter: Allt från
delikatessostar till konfiterade anklår och lufttorkad salami, och så klart vår egen
lakrits. Gjord med naturliga råvaror, utan e-nummer och gelatin. Välkommen att
provsmaka alla sorterna.
Opening hours and general information:
20 March-10 Nov: Wed-Fri 13-18, Sat 10-16, Sun 12-16.			
13 Nov-23 Dec: Tue-Fri 10-18, Sat 10-16, Sun 12-16.
Räng Sandsvägen 6, 236 61 Höllviken
+46 (0)40-45 70 24						
blommor@almaregarden.se

Almaregården is located in the old parts of
Kämpinge. We sell plants and gardening
products that are aesthetically appealing,
practical and of good quality.

Almareården befinded sich in der Altstadt
von Kämpinge mit einer wunderbare Sicht
von der Kämpinge Bucht und der Söderslätt
Region. Wir verkaufen Pflanzen und
Gartenbauprodukte die ästhetisch, praktisch
und von guter Qualität.

Almaregården znajduje się w starej części
Kämpinge z widokiem na zatokę i region
Söderslätt. W ofercie mamy rośliny i produkty
ogrodowe, stylowe, praktyczne i wysokiej
jakości.

www.almaregarden.se

18 ANTIKT & DESIGN I KÄMPINGE
Antikt och design i Kämpinge ligger i utkanten på Kämpinge gamla by med utsikt över åkrar och nära havet. I vårt gamla stall har vi inrett en butik med gamla
och nya föremål som vi tror kan inspirera dig till nya idéer för ditt hem.
Hos oss finns vackra gamla slagbord, skåp, stolar, 40-talsglas, kinesiskt porslin,
allmogeföremål, äldre designmöbler, plädar, gotländska fårskinn betongdesign
m m. Om du är på jakt efter något speciellt och vi inte har det i vårt utbud just nu
hjälper vi dig gärna att hålla utkik på marknaden.
Att återanvända vackra gamla ting gör det lätt att vara miljövänlig och att blanda
gammalt och nytt ger också en personlig karaktär till ditt hem!

Opening hours and general information:
Sat-Sun: 11-16. Open during summer 29 Jun-18 Aug every day: 11-16.

In this boutique, there’s a wide selection of
both the old and the new - inspiring wares for
both the home and the environment!

In dieser Boutique, befindet sich eine Große
Auswahl von neu und alt – inspirierende Ware
für zu Hause und die Umwelt!

Sklep oferuje szeroki wybór antyków i nowych
rzeczy zarówno do wnętrz, jak i do ogrodu.

Solskiftevägen 6, 236 35 Höllviken
+46 (0)40-45 00 45, +46 (0)705-33 77 60
barbro.stigsdottermoller@hipcon.se

www.antiktochdesign.se

19 SOLSÄTER GÅRDSBUTIK CAFÉ & BISTRO
Solsäter ligger i Räng, utanför Höllviken, ute på ”landet”. Vi är omgärdade av
vackra åkrar med underbar natur inpå husknuten.
Hos oss finns både gårdsbutik, café och bistro, samt en härlig festlokal som
rymmer 130 personer. Där kan man ha bröllop, fester, dans, buffé, mingel,
vernissage och mycket mer. I vår personliga gårdsbutik kan du hitta en massa
goda lokala produkter och dessutom slå dig ner för att äta något gott; fika eller
mer matigt. Restaurangen har fullständiga rättigheter. Håll även utkik efter våra
populära evenemang som t ex pizzakvällar, brunch, after work och jultallrikar.
Välkommen!
Opening hours and general information:
week 13-24 and 36-50: Thu 15-18, Fri 15-20 (week 26-35 Fri 13-20), Sat 11-15.
Other times see website.
Ängdalavägen 275-16, Räng, 235 91 Vellinge
+46 (0)706-17 41 15
lisbeth@solsater.com

Solsäter is located in Räng, outside Höllviken in
the countryside. We have both a farm shop, a café
and a bistro, as well as a lovely party room. In this
personal farm shop you’ll find local products and
you are of course also welcome to sit down and
eat something good. During the year we arrange
many popular events.

Solsäter befinden sich im Rang außerhalb von
Höllviken außerhalb des “Landes”. Wir sind
umgeben von wunderschönen Feldern mit einer
wunderschönen Landschaft an der Seite des
Hauses. Bei uns gibt es einen Hofladen, ein Café
und ein Bistro. In unserem persönlichen Hofladen
finden Sie viele gute Produkte aus der Region.
Das Restaurant hat alle Rechte.

Solsäter znajduje się w Räng w pobliżu Höllviken.
Na miejscu jest sklep z lokalnymi produktami,
kawiarnia i bistro, w którym organizujemy
wieczory pizzy, brunche, after work i bufety
świąteczne. a także sala, która pomieści 130
osób. Możemy tu urządzić wesela, imprezy
integracyjne, wieczorki taneczne, wernisaże i inne
imprezy.

www.solsater.com

20 VILLIE GÅRD
Butiken för dig med krav på hög kvalitet och förstklassig service. Hos oss hittar
du fin utrustning för dig och din häst, snygg inredning och trendiga kläder.
I lantidyllen på vår charmiga hästgård kan du även njuta av avkopplande fika
medan du blickar ut över det fantastiska landskapet.
Vi håller ridlektioner och anordnar barnkalas med ridning.

Opening hours and general information:
Sat-Sun: 11-16 or by appointment. 				
Other times see website.
Alfhemsvägen 84-0, (norra infarten) 231 95 Trelleborg			
GPS: 55.44576°N Long 13.12116°E					
+46 (0)705-71 79 68						
info@villiegard.se

Experience rural idyll with us at our charming
horse farm. Enjoy a relaxing coffee while
gazing out over the stunning landscape.
Visit our beautiful store with interior design,
clothing and riding equipment. Children can
also take a ride on our sweet horses or look at
the chickens.

Erleben Sie die ländliche Idylle mit uns auf
unserer charmanten Pferdefarm. Genießen Sie
einen entspannenden Kaffee und blicken über
die atemberaubende Landschaft. Besuchen Sie
unseren schönen Laden mit Innenarchitektur,
Kleidung und Reitausrüstung. Kinder können
auch auf unseren süßen Pferden reiten oder die
Hühner anschauen.

Sklep z produktami najwyższej jakości:
artykuły do jazdy konnej i pielęgnacji koni,
a także artykuły do domu i modna odzież.
Sielska idylla w urokliwej stadninie. Zatrzymaj
się na kawę wśród pięknych pejzaży.
Zapraszamy dzieci na lekcje jazdy konnej lub
przyjęcia (min. 8 osób).

www.villiegard.se

21 FRÖKEN FIDELIS BLOMMOR
Välkommen till mig och min lilla blomsterbutik utanför Trelleborg med utsikt
över havet. Här hittar du ett stort sortiment av säsongens fräscha snittblommor,
krukväxter och plantor.
Jag binder och arrangerar blommor till bröllop, begravning och binder buketter
utifrån kundernas behov och önskan. Varje vecka har jag veckobuketter till
privatpersoner och företag som hämtas eller levereras.
Kom hit och bli inspirerad i min lilla butik så hjälper jag dig sätta samman vackra
blomsterarrangemang eller grupper efter dina önskemål och rätt blomma för
rätt tillfälle.

Opening hours and general information:
Thu-Fri: 11-18, Sat: 10-15.
Kämpingevägen 10, 231 67 Trelleborg
+46 (0)701- 49 21 58
monikaahl_1@hotmail.com

Welcome to our flower shop outside Trelleborg
overlooking the sea. Here you will find a large
assortment of seasonal fresh cut flowers,
potted plants and seedlings. We’ll inspire you
in our little shop and will help you put together
beautiful flower arrangements according to
your wishes.

Blumenladen außerhalb von Trelleborg
mit Blick auf das Meer. Hier finden Sie eine
große Auswahl an saisonalen frischen
Schnittblumen, Topfpflanzen und Sämlingen.

Kwiaciarnia z widokiem na morze w pobliżu
Trelleborga. Mamy duży wybór świeżych
kwiatów ciętych, doniczkowych i sadzonek.
Na życzenie klienta tworzymy bukiety i
wiązanki na śluby , pogrzeby i inne okazje
zarówno dla firm, jak i osób prywatnych.
Odwiedź nas dla inspiracji, pomożemy
przygotować wiązanki odpowiednie do każdej
okazji.

facebook: Fröken Fidelis Blommor

22 HOTELL DANNEGÅRDEN &

RESTAURANG STRANDGATAN 32

Välkommen till ett familjeägt hotell med härlig hemma-hos-känsla i skeppsredarvillan från 1910-talet. Här sover och äter du gott och kan njuta av utomhus
jacuzzin och bastun.
I vår egna Restaurang Strandgatan 32 lagas maten från grunden med säsongsrelaterade produkter – en underbar mat- och vinupplevelse!
Inför säsongen har vi även öppnat Bistro Links by Dannegården på Trelleborgs
golfklubb. Välkommen att besöka oss även där!
www.trelleborgsgk.se/restaurang/

Opening hours and general information:
Hotel: Open all year round. Restaurant, bistro, events: See website.
Strandgatan 32, 231 62 Trelleborg
+46 (0)410-481 80
office@dannegarden.com

Welcome to a family owned hotel situated in
a private villa that dates back to the 1910s.
If you are looking for a unique experience
with great food, beautiful surroundings and
a good night’s sleep we have the perfect
accommodation for you!

Willkommen in einem familiengeführten Hotel
in einer privaten Villa, die aus den 1910er
Jahren stammt. Wenn Sie auf der Suche nach
einem einzigartigen Erlebnis mit tolles Essen,
schöne Umgebung und eine gute Nachtruhe
sind wir die perfekte Unterkunft für Sie!

Zapraszamy do naszego rodzinnego hotelu
w willi z początku wieku XX. Jeśli poszukujesz
niezwykłych wrażeń, dobrej kuchni, przyjemnej
okolicy i wygodnego noclegu, to jesteśmy
do dyspozycji!

www.dannegarden.se

23 ULLAHILLS MAGASIN
I vår idylliska oas där du både kan shoppa, fika och inte minst njuta av den vackra
naturen kring oss.
Här kan du hyra lokal och bjuda in till bröllop och fest, gå på föreläsningar, konferenser och vi har kursverksamhet i bland annat blomsterbinderi.
I butiken hittar du kläder, en mix av olika klädmärken samt inredning och vackra
ting för hem och trädgård. I vårt charmiga cafe kan du njuta av gofika. Allt under
samma tak, kan det bli bättre?
Opening hours and general information:
The shop - Thu: 11-18, Fri: 11-15, Sat-Sun: 11-15.
Cafe - Sat-Sun: 11-15.
For opening hours during Spring and Summer, please see website. 		
Contact us for other arrangements.
V. Virestadbyaväg 247-17, 231 91 Trelleborg
GPS: N 55.420574, E 13.227917
+46 (0)708-40 78 79
info@ullahillsmagasin.se

Fashion and beautiful objects for every style.
Our concept mixes Swedish brands and
carefully selected interior design for home and
garden. In early summer opens our charming
cafe.

Mode und schöne Objekte für jeden Stil. Unser
Konzept mischt schwedische Marken und
sorgfältig ausgewählte Innenarchitektur für
Haus und Garten. Sie können auh Kaffee in
unserem Café trinken.

Sklep, kawiarnia, lokal na uroczystości ślubne
lub rocznicowe. W naszym sklepie można kupić
odzież, artykuły dla domu i ogrodu. Działa
tu urokliwa kawiarnia. Wszystko pod jednym
dachem – czy potrzeba czegokolwiek więcej?

www.ullahillsmagasin.se

24 LIVEX - MEDELHAVSINSPIRATION
Låt vår medelhavsinspirerade trädgård på Söderslätt inspirera dig att skapa din
egen grönskande oas! Upptäck vackra och tåliga medelhavsväxter, väldoftande
och välsmakande kryddor & örter. Här finns också färgglatt marockanskt hantverk, italienska prisbelönta oljor och ekologiska delikatesser från Itigo. Hos oss
hittar du såväl presenten till festen som till dig själv.
Vår visningsträdgård är öppen under maj till september under butikens öppettider. Här växer många olika arter som trivs bra här på Söderslätt. Vi visar gärna
och berättar om våra olika växter.

Be inspired by our Mediterranean garden on
Söderslätt! Discover a multitude of beautiful
and hardy plants, such as palm, fig, olive, bay
and citrus trees and grapevines.

Lassen Sie sich von unserem mediterranen
Garten auf Söderslätt inspirieren! Entdecken
Sie eine Vielzahl von schönen und robuste
Pflanzen wie Palmen, Feigen, Oliven, Bucht,
Zitrusbäumen und Weinreben.

Opening hours and general information:
Vary according to season, see website. Jan-March: closed. Season starts in April.
Holkavägen 94-0, 231 91 Trelleborg
GPS: 55° 25.156´N, 13° 14.651´E
+46 (0)705-89 65 94
info@livex.se

Poszukaj inspiracji w naszym
śródziemnomorskim ogrodzie w regionie
Söderslätt! Zobacz ciekawe rośliny: palmy,
figowce, drzewa oliwne, wawrzyny, drzewa
cytrusowe i winorośl.

www.livex.se

25 SYDKUSTENS GÅRDSBRYGGERI & MUSTERI
På Sveriges sydligaste mikrobryggeri, mellan Trelleborg och Smygehamn, gör
vi äppelmust och lokal öl med en blick mot kontinenten.
Vår äppelmust tillverkar vi av egna äpplen samt av trädgårdsäpplen från Söderslätt. Frukten tvättas, krossas, pressas och pastöriseras innan de tappas på bag
in box eller flaska. Musten innehåller 100 procent frukt. Alla trädgårdsäpplen
och päron förtjänar ett bättre öde än att förfaras. Därför erbjuder vi också mustning för privatpersoner under äppelsäsongen.
När vi brygger öl inspireras vi både av ölnationer som Belgien och Tyskland
och av det som växer i vår trädgård. Vi tycker att en bra öl bryggs med lika delar
ambition och lekfullhet.
När vi har öppet i vår lilla gårdsbutik så erbjuder vi både must och folköl.
Opening hours and general information:
See website for opening hours.
Almelundsvägen 57-32, 231 92 Trelleborg
+46(0)70-390 04 05, info@sydkustens.com

At Sweden’s southernmost microbrewery,
between Trelleborg and Smygehamn, we make
apple juice and local beer. The apple juice
is produced from our own apples and from
the garden apples of Söderslätt. Our beer is
inspired by beer nations such as Belgium and
Germany and by what grows in our garden.

Schwedens südlichste Kleinbrauerei, zwischen
Trelleborg und Smygehamn, stellen wir
Apfelsaft und lokales Bier mit Blick auf den
Kontinent her. Wir machen unseren Apfelsaft
aus eigenen Äpfeln. Wenn wir Bier brauen,
inspirieren uns von Biernationen wie Belgien
und Deutschland und das, was in unserem
Garten wächst. In unserem kleinen Hofladen
bieten wir sowohl Most- als auch Volksbier an.

Wyrób soku i musu jabłkowego z owoców
z najdalej na południe wysuniętych regionów
Szwecji. Produkty można kupić na miejscu.
Istnieje możliwość zlecenia tłoczenia soków
z powierzonych produktów. W sprzedaży
również piwo z własnego browaru.

www.sydkustens.com

26 HEDMANS KROG
Välkommen till Wästra Torp, en genuin bymiljö med vackra omgivningar, så nära
havet och Smygehuk att man nästan kan höra vågornas brus.
Den charmiga gårdskrogen har en trivsam rustik inredning med en atmosfär från
tidigt 1800-tal. Här serverar vi gourmetmat tillagad av de bästa lokala råvarorna.
Till maten kan ni dricka våra egenimporterade viner från bland annat Frankrike
och Spanien. Matupplevelsen skall vara en fröjd för ögat, dofta och smaka utsökt.

A small and charming restaurant housed in a
17th century, Scanian farm-house. We serve
gourmet meals made from the best, local
ingredients. Lunch is served Tuesday-Friday
during the summer. The popular barbecue
evenings are an absolute must! Welcome!

Lunch serveras tisdag-fredag under sommaren. Upplev också de populära
grillkvällarna i den charmiga trädgården. Välkommen!

Opening hours and general information:
15 March-16 Jun - Fri: 17-23, Sat: 12-23, Sun: 12-21.
18 Jun-18 Aug - Tue-Sat: 12-23, Sun 12-21.
23 Aug-15 Dec - Fri: 17-23, Sat: 12-23, Sun: 12-21.
Other days by arrangement. See website for more information.

Ein kleines und charmantes Restaurant in
einem 17. Jahrhundert, Scanian Bauernhaus
untergebracht. Wir servieren GourmetMahlzeiten aus den besten, lokalen Zutaten.
Das Mittagessen wird Dienstag-Freitag im
Sommer serviert. Die beliebten Grillabende
sind ein absolutes Muss! Herzlich willkommen!

Västra torps byaväg 101-0, 231 97 Klagstorp
+46 (0)410-234 73
Niewielka, urokliwa restauracja w zabytkowej,
XVII-wiecznej skańskiej zagrodzie. Oferujemy
wykwintne dania z lokalnych, świeżych
składników. Specjalne menu na lunch latem
od wtorku do piątku. Polecamy wieczory
grillowe. Zapraszamy!

www.hedmanskrog.com

27 HÖNSINGE HANTWERKSBRYGGERI
På den skånska slätten, ett stenkast från landsvägen, ligger det lilla mikrobryggeriet. Vi brygger vårt öl för hand, i liten skala och med mycket glädje.
Sen buteljerar, kapsylerar, handnumrerar och packar vi flaskorna för hand innan
vi levererar dem till restauranger och Systembolag.
Vårt bryggeri använder energi från sol- och vindkraft. Restprodukterna blir
biogas och biogödsel.
Vi brygger öl för vanliga människor. För människor som efterfrågar öl utöver
det vanliga. Vi erbjuder ölprovningar med föredrag och bryggerivisningar samt
håller bryggkurser för både privatpersoner och företag.
Här kan du handla lättöl, folköl, presentkort på provningar och bryggkurser,
träbackar, ölglas och mycket annat.
Opening hours and general information:
Jan-Dec: by appointment.
Jordbergavägen 122-0, 231 99 Klagstorp
+46 (0)775-88 81 28
info@honsingehantwerksbryggeri.se

Here, on the plains of Scania, lies a
microbrewery. We brew beer for ordinary
people who are looking for extraordinary beer.
We offer tutored beer tastings and brewery
tours for individuals and companies.

Hier, auf der Ebenen von Scania, liegt
eine Mikrobrauerei. Wir brauen Bier für
gewöhnliche Leute, die außergewöhnliches
Bier suchen. Wir bieten Ihnen interaktive
Bierverkostungen und Brauerei Touren für
Einzelpersonen und Unternehmen.

Mały browar rzemieślniczy w Skanii.
Warzymy piwo dla ludzi poszukujących
niepowtarzalnego smaku. Oferujemy
degustacje i zwiedzanie browaru dla turystów
indywidualnych i grup.

www.honsingehantwerksbryggeri.se

28 BUTIK 1895 GRÖNAHILL
Varmt välkomna till vår lilla butik!
Hos oss hittar du ekologisk hudvård, smycken, kläder, noveller, kuddar, filtar.
Vi har även vackra inredningsdetaljer och fina barnartiklar såsom träleksaker,
lampor och gosedjur.

Opening hours and general information:
For opening hours, please see facebook/Instagram.
Grönahills allé 27-8, 23173 Grönby
101:an, 3,5 km after Anderslöv take right in Grönbykorset.
gronahillgard@gmail.com

Warm welcome to our little store! Here you will
find organic skin care, jewelry, clothes, novels,
pillows, blankets, other decorative items and
nice children’s items, such as wooden toys,
lamps and teddys.

Herzlich Willkommen in unserem kleinen
Laden! Bei uns finden Sie biologische
Hautpflege, Schmuck, Kleidung, Kissen,
Decken, andere dekorative Gegenstände
und schöne Kinderartikel wie Holzspielzeug,
Lampen und Kleider.

Zapraszamy do naszego nowego sklepu
z kosmetykami pielęgnacji cery, biżuterią,
odzieżą, poduszkami, kocami i artykułami
wyposażenia wnętrz, jak i artykułami dla
dzieci: drewnianymi zabawkami, lampami
i zabawkami pluszowymi. Mamy również
legowiska i zabawki dla psów. Idealne miejsce
by znaleźć prezent dla kogoś lub siebie
samego!

Grönahill on facebook
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Läs mer om alla utflyktsmål på
- godalivetpalandet.se
1. ÄNGDALA GÅRD
Särslövsvägen 20, 212 91 Malmö
2. WASABI ORANGERI
Krombyvägen 77, 238 41 Oxie
3. MÅ BRA HUSET I ARRIE
Landsvägen 70–0, Arrie, 235 94 Vellinge
4. SOLDATTORPETS MEJERI
Hyby Grindväg 310-40, 233 75 Klågerup
5. HELENA AF HYLTARP KERAMIK
Hyltarpsvägen 262, 233 92 Svedala
6. ANITA PÅ BÖRRINGEKLOSTER
Börringe stationsväg 10, 233 91 Svedala
7. NÖTESJÖ

Nötesjövägen 128, Nötesjö 233 91 Svedala
8. GYLLEBO PARK
Gyllebo Park 741, 247 98 Genarp
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info@godalivetpalandet.se
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9. MINNESBERG BED & BREAKFAST
Gamla Minnesbergsvägen 268-0 i Minnesberg,
231 95 Trelleborg
10. ASBJER GÅRD
Asbjärsvägen 87-0, 231 96 Trelleborg
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12. VELLINGEBLOMMMAN
Falsterbovägen 177-9, 235 91 Vellinge

Alfhemsvägen 84-0, (norra infarten) 231 95
Trelleborg. N 55.44576, E 13.12116

19. SOLSÄTER GÅRDSBUTIK CAFÉ &
BISTRO
Ängdalavägen 275-16, Räng, 235 91 Vellinge

godalivetpalandet

28. BUTIK 1895 GRÖNAHILL
Grönahills allé 27-8, 23173 Grönby

27. HÖNSINGE HANTWERKSBRYGGERI
Jordbergavägen 122-0, 231 99 Klagstorp

26. HEDMANS KROG
Västra torp byaväg 101–0, 23 1 97 Klagstorp

25. SYDKUSTENS GÅRDSBRYGGERI &
MUSTERI
Almelundsvägen 57-32, 231 92 Trelleborg

24. LIVEX
Holkavägen 94-0, 231 91 Trelleborg
N 55° 25.156´, E 13° 14.651´

23. ULLAHILLS MAGASIN
V Virestad, 231 91 Trelleborg
N 55.420574, E 13.227917
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Goda livet på landet – Söderslätt & Sydkusten
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16. TESSA & MIMMI CLOGS
Tennisvägen 2a, 236 42 Höllviken
17. ALMAREGÅRDEN
Räng Sandsvägen 6, 236 91 Höllviken

13. HEM TILL GÅRDEN INREDNING
& DESIGN
Falsterbovägen 158, 235 91 Vellinge

21. FRÖKEN FIDELIS BLOMMOR
Kämpingevägen 10, 231 67 Trelleborg

18. ANTIKT & DESIGN I KÄMPINGE
Solskiftevägen 6, 236 35 Höllviken

14. FOTEVIKENS VIKINGAMUSEUM
Museivägen 27, 236 91 Höllviken

11. HÄLLÅKRA VINGÅRD
Hällåkravägen 47-0, 231 72 Anderslöv

15. BOTANICA MISS LILLY

22. HOTELL DANNEGÅRDEN &
RESTAURANG STRANDGATAN 32
Strandgatan 32, 231 62 Trelleborg

20. VILLIE GÅRD

Lilla Hammars väg 2, 236 37 Höllviken

