GODA LIVET PÅ LANDETS STÄMNINGSFULLA

JULRUNDA
Tors-Sön 17-20 november

Varierande

ÖPPETTIDER
Se under varje
utflyktsmål

Välkommen ut på den stämningsfulla Julrundan som i år dessutom är en jubileumsrunda. Det var nämligen 10 år sedan som vi kom på idén att skapa rundor, som vi
själva ville åka på.

GODA
LIVET

PÅ LANDET

10-årsjubil

Kom ut och fira meedum
oss!

På årets lantlig stopp ger vi dig alla ingredienser för en härlig julstämning. Julens
alla smaker, julinspiration för hus och hem, närproducerat och hantverk, god mat,
julig fika och ett riktigt varmt välkomnande väntar dig. Passa även på att hitta lite
annorlunda julklappar, som dessutom stöttar det lokala. Det uppskattar vi verkligen!

1. VACKRA BLOMMOR & TING PÅ UDDEN

3. SWAFFER GÅRDSBUTIK & SMYCKESVERKSTAD

Nu är butiken härligt julig med allt som hör julen till. Ljus,
blommor, tomtenissar, julkulor, gotter, kransar, jularrangemang och mycket mer. Så kom och njut. Vi bjuder på glögg
från Sövde musteri och Sockerbageriet. Passa på att köpa
julklappen redan nu då vi har 20% på alla våra kläder, skor &
accessoarer.

Omtyckta, annorlunda och unika! Ni hittar även underbara
hemsydda artiklar av återvunnet linne och bomull, knappar
och spetsar och massor med julklappsideer, julkonfekt och
kakor! Bl a kommer TRELLEBOLLEN lanseras! Hemlig fram till
Julrundan!

Varmt välkomna/ Evelyne & Pernilla
Adress: Smyge strandväg 10, 231 78 Smygehamn,
0735-840306, www.vackrablommorochtingpaudden.se/
ÖPPETTIDER: Tors-Fre 10-18, Lör 10-15 & Sön 11-16
Lustkortserbjudande: 20% på alla våra härliga snittblommor

2. ALMAREGÅRDEN I KÄMPINGE
Julen är magisk på Almaregården med den härliga julstämning som bara kan infinna sig på en gård på landet.
Här samsas julens alla blommor med personligt utvalda saker
för hemmet. Dessutom inspiration och dekorationer för alla
kalas i advent och jul. Oavsett om du köper en färdig dörrkrans
eller föredrar att göra den själv, så hittar du tillbehören här.
I vår delikatessavdelning hittar du drygt 250 olika produkter!
I vår Bistro serveras god mat och dryck. Såsom soppa, varmrätter, sallad, goda viner. Fika med bakverk från Olof Viktors
på Österlen, varmchoklad, glögg mm alla dagar. Kanske vår
populära Jultallrik kan fresta? Du vet väl att vi numera har
fullständiga rättigheter – och en omfattande vinlista. Alla stilla
viner serveras även på glas.
Du sitter antingen inomhus i vår nybyggda matsal eller utomhus i vår TrädgårdsBistro
Adress: Räng Sandsvägen 6, 236 61 Höllviken
040-45 70 24, www.almaregarden.se
ÖPPETTIDER: Tis-Fre 10-18, Lör 10-16, Sön 11-16
Lustkortserbjudande: 15% på amaryllislök.

Givetvis finns det även mycket annat från min lilla gård –
hembakat surdegsbröd och kakor, marmelader (bl a kvitten
och havtorn), höns-, ank-, och vaktelägg, bivaxprodukter, grönsaker, blommor, plantor etc. Allt beroende på säsong.
Man kan även hitta underbara fårskinn, inte bara gotlandsfår
utan även gute etc., hemtummad keramik, tassalva, underbara,
klimatsmarta svensktillverkade strumpor, engelskt porslin
(William Morris) och tekannor. Butiken fylls på hela tiden med
smått och gott. Två saker är dock gemensamt: så mycket som
möjligt hemgjort och lokalt. Genuint helt enkelt.
Varmt Välkomna!
Anne
Adress: Äspövägen 137, 231 99 Trelleborg, 0703-158867
Google Maps: Swaffer Smyckesverkstad med mera
https://www.swaffer.se/
ÖPPETTIDER: Tors stängt, Fre 14-18, Lör-Sön 11-16
Lustkorterbjudande: 10% på alla William Morrisprodukter.
Muggar, brickor, paraplyer etc.

4. LILLA ISIE BOSTÄLLE
Lilla Isie Boställe är familjegården sedan fem generationer i
hjärtat av Söderslätt. På vår gård odlar vi snittblommor och
driver traditionell växtodling.
Välkomna till vår julbutik fylld med rustik och genuin julkänsla.
Ni hittar blommor, inredning och presentartiklar och mycket
mer som skapar mysig julkänsla.
Svenskodlat respektive producerat är av stor vikt för oss och av
detta finner ni mycket i vår butik, allt från inredning till ätbart.
Välkomna att besöka oss!
Adress: Västra torps byaväg 212-94, 231 97 Klagstorp
0733-646002, www.lillaisiebostalle.se
ÖPPETTIDER: Tors-Fre 10-18, Lör-Sön 10-16
Lustkortserbjudande: 15% på alla Klippan yllefabriks
produkter

Lustkortserbjudande för dig som är helårsprenumerant på Trelleborgs & Ystad Allehanda. Erbjudanden gäller endast under Julrundan.
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5. HELENA AF HYLTARP KERAMIK

9. LINDEGÅRD STORA SLÅGARP

Hjärtligt välkomna till en julmysig butik fylld med handgjord
keramik!

Välkomna till vår gårdsbutik! Här finner ni lammkött,
lammskinn och andra ull/skinnprodukter, t.ex. dörrkransar,
kuddfodral och cykelsadlar. Allt givetvis från vår egen be
sättning med gotlandsfår.

Njut av varm glögg och mjuk pepparkaka medan du tittar
runt bland ljusfat och stora som små koppar.
Här kan du hitta den unika julklappen och än finns det tid
att göra en specialbeställning som är färdig till jul.
Varmt välkomna!
Adress: Hyltarpsvägen 262, 233 92 Svedala		
0768-63 06 26, www.helenaafhyltarp.se

Vi har även andra varor med lokal anknytning.
Att handla hos oss innebär inte bara att ni får välsmakande
kött och fantastiska skinn, utan även att ni stöttar det lokala
och närproducerade!
Varmt välkomna önskar familjen Olsson

ÖPPETTIDER: Tors stängt, Fre 13-17.30, Lör-Sön 11-16
Lustkortserbjudande: 20% på en valfri produkt

Adress: Slågarpsvägen 168-38, 23195 Trelleborg. Tips! Sök
på Lindegård Stora Slågarp på Google MapS, 0760-147100,
lindegard.storaslagarp@olsson.ms, Facebook: Lindegård
Stora Slågarp

6. LILLA SJÖTORP

ÖPPETTIDER: Tors stängt, Fre-Sön 10-16
Lustkortserbjudande: 10% rabatt på en valfri vara från
gårdens eget sortiment, dvs. lammkött och ull/skinn
produkter.

Välkomna på julmys till Lilla Sjötorp – det lilla köket med
stort hjärta! Hos oss kan du njuta av vår jultapastallrik med
start på Julrundan. Vi har alltid fokus på det lokala, både
vad det gäller mat och dryck. Boka gärna bord: SMS:a
0793484226.
Varmt välkommen!
Adress: Adress: Gessievägen 74, 218 74 Tygelsjö.
079-3484226. www.lillasjotorp.se
ÖPPETTIDER: Tors 12-16, Fre-Lör 12-21, Sön 12-16
Lustkortserbjudande: 50% på doft/oljeljus från Klintas

7. ANTIKT & DESIGN I KÄMPINGE
Välkommen in i den charmiga stallängan där vi bjuder på
värmande glögg och härlig julstämning. Här hittar du de
där unika föremålen som ger extra karaktär till ditt hem
eller som en hållbar julklapp. En julklapp som kommer att
uppskattas under många år och som dessutom är vacker.
Under Julrundan har vi dessutom hela 20% på Klippanplädar
och gotländska fårskinn.
Du kan också köpa lotter i ett lotteri med fina vinster från
butiken, till förmån för Rädda Barnen. Varmt välkommen!
Adress: Solskiftevägen 6, 236 35 Höllviken. 0705–33 77 60
www.antiktochdesign.se
ÖPPETTIDER: Tors-Sön 11-16
Lustkortserbjudande: 20% på alla ljusstakar

8. SÖDRAST
På Södrast kan du njuta av julinspiration med havet i blickfång. Vi bjuder på glögg och lite annat smått och gott.

10. LINDHAGENS BIGÅRDAR
Välkommen på provsmakning av honung och vi bjuder på
glögg & pepparkakor. Under Julrundan kan du dessutom
prova på att rulla ljus hos oss till självkostnadspris.
I butiken finns allt inom biodling och honung. Vi har dess
utom massor av unika advents- och julklappstips som går i
honungens tecken! Skapa julstämning med unika bivaxljus
och om du vill julpyssla hemma, finns alla tillbehör för att
tillverka dina egna vaxljus och för gjutning av vaxljus.
Adress: Grönbyvägen 343-19, 231 72 Anderslöv
0410-280 95, www.lindhagen.se
ÖPPETTIDER: Tors 9-11.30 + 13-17, Fre 13-17,
Lör-Sön 11-16
Lustkortserbjudande: 20% på alla honungsprodukter

11. AC DESIGN I BYFINKAN
AC Design hälsar er hjärtligt välkomna till JUL i Byfinkan.
Glöggen är varm och brasan är tänd. Hyllorna är fyllda med
Julinspirerande alster.
Varmt välkomna!
Ann-Catrin
Adress: Landsvägen 39, 231 70 Anderslöv, 0709-512221
www.acdesignbyfinkan.se
ÖPPETTIDER: Tors-sön 11-16
Lustkortserbjudande: 20% på korta och långa betongrosor
på armeringsjärn

Här kan du hitta massor av unika julklappar och dessutom
adventskalendrar och fina juldekorationer. I vårt sortiment
finns bland annat kläder, smycken, leksaker och goda ting.
Under Julrundan erbjuder vi 20% på Villervallas fina fleecejackor.
Varmt välkomna till Smygehuks udde!
Adress: Smyge strandväg 10, 231 78 Smygehamn, 070-544
31 45, www.sodrast.se
Öppettider: Tors-Fre 11-17, Lör-Sön 11-16
Lustkortserbjudande: 20% på en valfri vara
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12. SYDKUSTENS GÅRDSBRYGGERI & MUSTERI

15. SMYGEHUS HAVSBAD

Välkomna på julmys hos Sveriges sydligaste bryggeri &
musteri! På vår gård mellan Böste och Simremarken tillverkar
vi lokal öl och must med en blick mot kontinenten.

Vi önskar alla Julrundebesökare en härlig helg och hos kan
ni njuta av en god och mättande lunch tors-fre 11.30-14,
lör 12-15, eller vår populära brunch sön 12-15 (bords
bokning behövs till brunchen).

I vår lilla gårdsbutik har vi ett sortiment av äppelmust, till
verkad på olika skånska äpplen, på bag in box, ståpåse och
flaska. Dessutom kan ni köpa med er vår folköl.
Vi firar Julrundans 10-års jubileum genom att tömma lagret
och erbjuder extra förmånliga priser på ett urval av våra
mustprodukter. Dessutom bjuder vi på varm must!
Almelundsvägen 57-32, 231 92 Trelleborg. 0703-90 04 05,
www.sydkustens.com
ÖPPETTIDER: Tors-Fre stängt, Lör-Sön 11-16
Lustkortserbjudande: 15 kronor rabatt på äppelmust 3 liter
(ordinarie pris 140 kronor)

13. ULLAHILLS MAGASIN
I en tid som denna gäller det att njuta i stunden och därför
kommer vi anstränga oss extra för att göra det speciellt
mysigt för er denna helg. I butiken är julen uppdukad och
ni kan köpa er glögg, dörrkrans, eller kanske självaste jul
stassen och mycket mer.
I Cafeet tänds det ljus och det kommer att serveras sopp
buffe (gulasch, tomatsoppa) med hembakat bröd och för
den som känner för fika så finns det som vanligt en massa
gott att välja på.
Killarna från UF Light kommer att vara här för att sälja sina
populära solcellsslingor i växthuset.
Varmt välkomna önskar vi på Ullahills magasin

Julen på Smygehus börjar den 2 december: Välkommen till
oss och njut av julens smaker och dofter. Här får ni förutom
alla de klassiska sillarna och allt annat som hör ett skånskt
julbord till även njuta en del nya smaker. Passa gärna på
att boka bord till vårt stora skånska julbord som dukas upp
from 2 december! Läs mer här: https://smygehushavsbad.se/
nyheter/njut-av-julen-pa-smygehus-havsbad/
Med önskan om en riktigt God jul!
Adress: Smyge Strandväg 136, 231 78 Smygehamn
0410-503 00, www.smygehushavsbad.se
ÖPPETTIDER: Tors-Fre 11.30-14 samt 18-, Lör lunch 12-15,
därefter fika, À la carte från 18, Sön 12-15
Lustkortserbjudande: 10% på priser på mat på lunch och
brunch mot uppvisande av Lustkort, 2 gäster/lustkort

16. LUDVIGSLUNDS SKAFFERI
Välkommen till mitt skafferi fyllt med julens smaker!
Jag tar emot dig med en värmande kopp prisvinnande
Äppelglögg och farmor Klaras pepparkakor. Botanisera
bland hyllorna där du hittar smaker och inspiration till alla
kalas i jul- och adventstid. Ätbara gåbort-presenter och
julklappar som triggar smaklökarna kan du också få med
dig hem. Allt är småskaligt producerat på lokala råvaror och
utan konstiga tillsatser.

Adress: Virestad, 231 91 Trelleborg
N 55.420574, E 13.227917
0708-40 78 79, www.ullahillsmagasin.se

Smakbordet är självklart uppdukat, smaka tex på min
skånska Ramslökssenap – ett måste till julbordet – eller min
Plommonchutney med julkryddor som passar perfekt till
julens revben.

ÖPPETTIDER: Tors 11-18, Fre-Sön 11-15
Lustkortserbjudande: 20% på en vara

Hoppas vi ses,
Anette

14. ALBERT OCH JAG

Adress: Äspövägen 246, 231 99 Klagstorp, 072-964 68 46
www.ludvigslund.se

Jul hos Albert och Jag! Vi har hittat riktiga guldkorn till julen
2022 från, inte världens ALLA hörn, men ganska många!

ÖPPETTIDER: Tors-Sön 11-16
Lustkortserbjudande: 20% på vår ramslökssenap

Här hittar ni allt från roliga Amerikanska juldetaljer till Fair
Trade och handgjorda från Nepal till lokalproducerade från
Söderslätt!

17. HEM TILL GÅRDEN

Välkomna in till vår butik som är fylld av unika julklappstips
och många skratt! Följ oss gärna på Facebook och Instagram!
Adress: Gislövs Strandväg 185, 23192 Trelleborg,
0707-153479 www.albertochjag.se
ÖPPETTIDER: Tors-Fre 11-18, Lör-Sön 11-16
Lustkortserbjudande: 20% på en vara

Julstämning i ladan! Kom och upplev den underbara
julstämningen i genuin gårdsmiljö! Här hittar du allt som
skapar julmys i ditt hem. Mängder av julklappstips, trevliga
saker till julklappsleken och godsaker som triggar smaklökarna finner du här. Sköna och bekväma kläder att vara
snygg i, av härliga natur material som linne och bomull,
samt vackra accessoarer där till.
Adress: Falsterbovägen 158, 235 91 Vellinge. 0701-09 63 52
www.hemtillgarden.nu
ÖPPETTIDER: Tors-Fre 11-18, Lör-Sön 11-16
Lustkortserbjudande: Köp ett par byxor och få 20% på
ovandelen!
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18. ÄSPÖ RETROTORP

20. HÖNSINGE HANTWERKSBRYGGERI

Hej, och välkommen hem till mig! Äspö Retrotorp är en liten
butik mitt i den skånska myllan på Söderslätt. Här hittar du
möbler och fina gamla ting från 50-60 och 70-talet. Ja nu har
även 80-talet smugit sig in hit.

Välkomna att besöka vårt småskaliga bryggeri i julstämning.
Prata öl och ölbryggning med oss bryggare, titta in i bryggeriet och handla i butiken.

Gör en nostalgitripp inne i butiken eller letar du efter den
där speciella julklappen till din kära, den kan finnas här.
Jag bjuder på en liten fika.

Vi har fyllt på med årets julöl, IPA, lager, ale, lättöl och
träbackar.
Varmt välkomna!

Välkommen!

Adress: Jordbergavägen 122-0, 231 99 Klagstorp
0775-88 81 28, www.honsinge.se

Adress: Norra Äspövägen 33-3, 231 99 Klagstorp,
070 772 58 89, fb: Äspö Retrotorp

ÖPPETTIDER: Tor-Sön 11-16
Lustkortserbjudadande: 20% på en träback med 6 valfria öl

ÖPPETTIDER: Tors-Fre stängt, Lör-Sön 11-16
Lustkortserbjudande: 10% på ditt köp

21. TIDLÖSA RUM BEDDINGESTRAND

19. ANITA PÅ BÖRRINGEKLOSTER
Hjärtligt välkomna till Börringeklosters slottslängor! Under
Julrundan serverar vi julinspirerade rätter i små portioner tex
inlagd sill med karamelliserad morot med lakritsrot, sill med
rostade örtkryddor och rotfrukter, skaldjursspread eller rökt
matjes med äpple och surdegsbröd mm även växtbaserade.
Är du riktigt hungrig serverar vi en julinspirerad lunchbuffé
alla dagar 11.30-14.30 med soppa och dessert.

Välkomna till vår mysiga & julinspirerade butik nere på
Pärlan i Beddingestrand. Vi bjuder på en helt underbar glögg
som heter ” Norrsken Äpple ” och juligt tilltugg.
Adress: Pärlvägen 9, 231 76 Beddingestrand
070-888 44 10, fb: Tidlösa Rum Beddingestrand
ÖPPETTIDER: Tors-Fre 11-17, Lör-Sön 11-16
Lustkortserbjudande: 15% på ett köp

Konstutställning alla dagar i veckan och fika efter kultur….
honungspepparkakor, veganska julkakor, maffiga chokladbakelser med apelsin mm.
Mängder av julklappar i vår butik och riktigt bra och roliga
tips till julklappsspelen.
Adress: Börringe stationsväg 10, 291 33 Svedala
072-1820386, www.anitaz.se
ÖPPETTIDER: Alla dagar 11-16
Lustkortserbjudande: 10% på allt

Lustkortserbjudande för dig som är helårsprenumerant på Trelleborgs & Ystad Allehanda. Erbjudanden gäller endast under Julrundan.

