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Welcome to the Good Life in the countryside!

GÅRDSBUTIKER • HANT VERK • RESTAURANGER • CAFÉER • INREDNING • NÄRPRODUCERAT

Välkommen till
Söderslätt & Sydkusten

Welcome to the Good Life in the countryside!
Unika och inspirerande utflyktsmål – Året runt!

Stötta det lokala

Unna dig ett miljöombyte! Kom ut till oss på landet och upptäck nya saker på nära håll. Njut till exempel av en läcker fika eller
middag och få inspiration till ditt hem och trädgård. Vi tar emot dig på ett säkert och tryggt sätt och gör ditt besök till något
alldeles speciellt. Välkommen till ett härligt lantliv! Läs mer om alla utflyktsmål på - godalivetpalandet.se

En ny härlig säsong står för dörren och vi väljer att blicka framåt. Vi har lärt oss att
det går inte att pausa sig ur en kris. Vi måste gasa! Och det fortsätter vi att göra
med hjälp av medlemmarnas uppfinningsrikedom och nya anpassade aktiviteter.

Produktion 2021: Creativo media och Gott Att Leva Syd AB.
Foto: Ameli Rosenqvist Green, Karina Brunfors, Magnus Green, Bia Rosenqvist och medlemmarna själva.

Vi vill med denna guide bjuda in dig till både fantastiska upplevelser samt till en
viktig uppgift: Att stötta det lokala och småskaliga på landet. Kom ut och besök
oss, njut av våra närproducerade produkter, ta en fika, få inspiration till hem och
trädgård. Allt på ett tryggt och säkert sätt. Vi behöver dig!

info@godalivetpalandet.se
godalivetpalandet

Alla som är med i denna guide ingår i nätverket Goda livet på landet och finns i
sydvästra delen av Skåne. Vi arbetar tillsammans för att utveckla vår region - året
runt, för din skull.
Till oss är du alltid välkommen precis som du är, vare sig du tittar förbi i badrocken
eller värsta festblåsan. Varmt välkommen!
PS. Håll utkik efter våra lila flaggor. DS.
Ameli Rosenqvist Green

Founder of Goda livet på landet

SUPPORT YOUR LOCALS

DAS LOKALE UNTERSTÜTZEN

WSPIERAJ LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

A new season is here soon and and we choose to
look ahead. We have learned that it is not possible
to pause from a crisis. We have to accelerate! And
we continue to do so with the help of the members’
ingenuity and new adapted activities.

Eine neue Saison steht vor der Tür und wir schauen
nach vorne. Wir haben gelernt, dass es nicht
möglich ist, eine Pause zu machen, um aus einer
Krise herauszukommen. Wir müssen Gas geben!
Und dass tun wir auch weiterhin, mit Hilfe der neuen
Idéen und neuen, angepassten Aktivitäten der
Mitglieder.

Przed nami nowy sezon i chcemy patrzeć w
przyszłość. Dowiedzieliśmy się już, że od kryzysu nie
można zrobić sobie przerwy. Przeciwnie – trzeba
przyspieszyć! To się dzieje dzięki naszej kreatywności
i nowych, dostosowanych do zmienionych
warunków atrakcji.

With this guide, we want to invite you to both
fantastic experiences and an important task: to
support the local and small-scale businesses in the
countryside. Come out and visit us, enjoy our locally
produced products, have a coffee, get inspiration
for your home and garden. Everything in a safe and
secure way. We need you!
Everyone in this guide is part of the network
Good Life in the countryside and is located in the
southwestern part of Skåne. We work together to
develop our region - all year round, just for you.

www.godalivetpalandet.se
Goda livet på landet – Söderslätt & Sydkusten

A very warm welcome!
PS. Keep an eye out for our purple flags. D.S.
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Wir möchten Sie mit dieser Broschüre zu
fantastischen Erlebnissen einladen, und auch
zu einer wichtigen Aufgabe: das Lokale und die
Kleinunternehmen auf dem Lande zu unterstützen.
Herzlich willkommen, uns zu besuchen! Geniessen
Sie unsere lokal produzierten Produkte, trinken Sie
eine Tasse Kaffee, finden Sie Inspiration für Haus und
Garten. Alles auf sichere Weise. Wir brauchen Sie!
Alle Unternehmen in dieser Broschüre sind Teil des
Netzwerks “Goda livet på landet” und befinden sich
Im südwestlichen Teil von Schonen. Wir arbeiten
zusammen, um unsere Region zu entwickeln - das
ganze Jahr über, für Sie.
Herzlich willkommen zu uns!
PS. Achten Sie auf unsere lila Fahnen.

Ten przewodnik jest jednocześnie zaproszeniem,
by skorzystać z tych wszystkich atrakcji, ale i
by zrobić coś więcej: wesprzeć lokalną, wiejską
przedsiębiorczość. Odwiedź nas, posmakuj
miejscowych produktów, napij się kawy, znajdź
inspirację dla domu i ogrodu. Zgodnie z zasadami
bezpieczeństwa.
Potrzebujemy Cię! Przedsiębiorców z organzacji
„Goda livet på landet” (Dobre życie na wsi)
znajdziesz w płd. zach. Skanii. Pracujemy przez cały
rok, by rozwijać region i dla Was.
Serdecznie zapraszamy!
PS. Wypatruj naszych filoetowych flag.

3 LILLA SJÖTORP

1 TIRUPS ÖRTAGÅRD
Örtagården började anläggas för 35 år sedan och är nu en av Europas största
med över 600 arter. Här finns många sorters myntor, timjan och alla de välkända
kryddväxterna. Vår stora handelsträdgård har ett brett sortiment av perenner,
kryddväxter, gräs, klängväxter, bärbuskar, frö, grönsaksplantor med mera.
Här kan ni som besökare vandra fritt bland örterna, slå er ner i örtagården,
på caféterassen, eller i lusthuset och njuta av caféets goda smörgåsar, pajer,
sallader och örtiga maträtter. Samt hembakat som lavendelskorpor, chokladkaka,
apelsinkaka, muffins och mycket annat. Allt är hembakat och ofta kryddat med
säsongens örter.
Butiken är fylld med spännande kryddblandningar, olika sorters teer, muggar
och tekannor, lavendelprodukter, oljor, vinäger, örtsalt, geléer, marmelader m.m.
Opening hours and general information:
In season (March-Dec): Shop and plants: Mon-Fri: 10-18, Sat-Sun: 10-17.
Café: Every day 11-17.
Tirupsvägen 99, 245 93 Staffanstorp
+46 (0)40-44 52 53
info@tirup.se
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Welcome to one of Europe’s largest herb
gardens with over 600 species. Here you as a
visitor can roam freely among the herbs, visit
our store with exciting assortment or enjoy the
café’s good dishes and pastries - all homemade
and often seasoned with the season’s herbs.

Willkommen in einem der größten
Kräutergärten Europas mit über 600 Arten.
Hier können Sie frei zwischen den Kräutern
spazieren gehen, unseren Laden mit
spannenden Sortiment besuchen, oder die
guten Gerichte und Gebäck im Café geniessen
- alles hausgemacht und oft mit Kräutern der
Saison gewürzt.

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, att du kan köpa med dig hem.

Opening hours and general information:
Thu-Fri 11-15. Sat-Sun: 10-16.
17 Jun-15 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-orangeri.com

Butik inne och ute, lokalproducerade blommor och annat smått och gott.
Självklart har vi finfika, varför inte testa vår tapasfika? Välkomna till oss på landet,
nära stan! Boka gärna bord.
Hela menyn även för avhämtning. Hemsidan är alltid uppdaterad. 		
Vi har fullständiga rättigheter.
Opening hours and general information:
Thu 12-15, Fri 12-20, Sat 12-20, Sun 12-16. In summer also Wednesdays, see
website.
Gessievägen 74, 218 74 Tygelsjö
+46 (0)793-48 42 26
lillasjotorp@gmail.com

Welcome to your little gem in the countryside,
close to town! At our large outdoor restaurant,
Swedish tapas are served, all cooked from scratch
with the heart in the right place! Of course we
also have good coffee, fine pastries and cookies.
In addition, a shop with flowers and other
goodies. Feel free to book a table.

Willkommen in Ihrem kleinen Juwel auf dem
Lande, in der Nähe der Stadt! In unserem
grossen Restaurant im Freien servieren wir,
u.a. schwedishe Tapas, die alle von Grund auf
zubereitet werden! Natürlich haben wir auch
guten Kaffee und leckeres Gebäck. Wir haben
auch ein Laden, innen sowie draussen, mit
Blumen und andere Produkte. Sie können gern
einen Tisch reservieren.

Zielnik w TIRUP
Zapraszamy do jednego z największych
zielników w Europie (ponad 600 ziół). Można tu
spacerować w ogródku, odwiedzić nasz sklep
z bogatym asortymentem, a także zamówić
w naszej kawiarni domowe dania i wypieki –
świeże i doprawione sezonowymi ziołami.

Zapraszamy do naszej podmiejskiej restauracji
z ogródkiem. Podajemy min. szwedzkie tapas,
wszystko przygotowane na miejscu. Podajemy
również kawę z deserami. Sklep z kwiatami,
drobiazgami i smakołykami. Zarezerwuj stolik.

www.tirup.se

www.lillasjotorp.se

4 EKEBO GÅRD

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.

Lilla Sjötorp, din lilla pärla på landet, 1 km söder om Klagshamn! På vår stora
uteservering serveras bla svenska tapas, allt tillagat ifrån grunden med hjärtat
på rätta stället! Varför inte testa en vinmeny ifrån vår lokala Klagshamns Vingård!
När och närproducerat så det förslår! Håll utkik på hemsidan efter våra populära
vin och ölprovningar så fort vädret tillåter.

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

Välkommen till oss i Gessie i Vellinge kommun, 8 km söder om Malmö. På gården
har vi kor, får, utegrisar och höns. Vårt mål är att ge våra djur ett så naturligt liv
som det bara går och alla våra djur har tillgång till utevistelse året runt. Vi odlar
även grönsaker och bär, samt vall och korn till djuren.
Vår gårdsbutik är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan. Där hittar ni utegriskött,
nötkött, lammkött, grönsaker efter säsong, ägg från frigående höns och honung
– allt producerat på Ekebo Gård. Vi har även mejeriprodukter och annat smått
och gott från skånska leverantörer. Plocka själv ihop det du vill ha och sedan är
det bara att swisha.

Opening hours and general information:
Always open
Gessie Byaväg 6, 235 93 Vellinge
+46 (0)708-18 32 20 or +46 (0)703-622 740
info@ekebogard.se

Welcome to our farm shop with self-service. Here
you will find different kind of meat, vegetables
according to the season, eggs from free-range
chickens and honey - all produced here on the
farm in a good way. We also have other goodies,
everything from Scanian suppliers.

Herzlich willkommen in unserem Hofladen mit
Selbstbedienung. Hier finden Sie Schweinefleisch,
Rindfleisch, Lammfleisch und Gemüse je nach
Saison, sowie Eier von Freilandhühnern, und
Honig – alles hier auf dem Bauernhof auf guter
Weise produziert. Wir haben auch andere
Produkte, alles von Lieferanten in Schonen.

Zapraszamy do naszego samoobsługowego
sklepu z wieprzowiną, wołowiną, baraniną,
warzywami sezonowymi, jajkami od kur
z wolnego wybiegu i miodem – z własnego
gospodarstwa. Oprócz tego mamy inne towary
lokalnych producentów.

www.ekebogard.se

5 HEM TILL GÅRDEN INREDNING & DESIGN
Butiken är fylld med trevliga heminredningsdetaljer som skapar trivsel i ditt
hem, uterum & trädgård. Vackra, praktiska och ibland lite knasiga saker, som vi
har handplockat för att skapa din egen oas i vardagen. I den charmiga butiken i
ladan hittar du ting med en skön lantlig stil, till dig själv eller för den personliga
presenten.
Nytt är ett härligt sortiment med sköna och bekväma kläder i linne, cashmere
och bomull! Dessutom ljuvliga fårskinn och vackra smycken.
Matlagning är ett stort intresse för oss, därför har vi ett utbud av intressanta
”smakhöjare” som t.ex. Black Garlic, Bacon Jam, Black Garlic ketchup, samt olika
senapssorter. Vi säljer även underbart god honung från kuporna på gården. I
sommar kommer en ny version av vår egen unika och populära produkt, Ren och
skär Tonic med vilken du blandar den perfekta GT´n! Varmt välkommen önskar
Susanne & Peter!
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!

Välkommen
ut på
upptäcktsfärd!

Boka din Temarunda!

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

www.hemtillgarden.nu

Goda livet på landet bjuder på många spännande och
inspirerande aktiviteter under hela året. Årets nyhet är 		
att vi kommer att starta med bokningsbara temarundor!
Håll utkik efter mer information om alla våra planerade
aktiviteter på vår hemsida: godalivetpalandet.se

Trädgård och design

6 FOTEVIKENS KULTURCENTER
Välkommen till Fotevikens Kulturcenter som innehåller många olika saker, bla:
Fotevikens Vikingamuseum ett arkeologiskt friluftsmuseum som visar hur livet
kan ha varit i en stad under sen Vikingatid - tidig Medeltid. Besök den rekonstruerade vikingastaden med 23 byggnader av olika karaktär och det rekonstruerade
vikingaskeppet.
Smokey Barbecue & Pickles, vår amerikanska BBQ restaurang, med stor uteservering. Vi kombinerar Texas Barbecue, traditionellt kolgrillat och mysig comfort
food. Vi jobbar med råvaror av hög kvalité och kombinerar detta med hårt,
hängivet arbete, alltför att kunna erbjuda våra gäster god mat till en vettig peng.
Miljön hos oss är enkel och rustik med hög mysfaktor!
Fotevikens stugby med ställplatser, stugor att hyra året om, direkt vid havet!
Opening hours and general information:
Museum 2021 04 30-2021 09 12. Open daily through the summer. Shop and entry
from 10-16, open until 17. Other times: see our website.
Restaurant see: www.smokeyfood.se - info@smokeyfood.se, +46 76-402 43 15
Museivägen 27, 236 91 Höllviken. +46 (0)40-33 08 00
bokning@kulturcenter.se

At the Foteviken Viking Museum, you will find
a whole Viking town built with contemporary
materials and techniques of the time. Visit this
open air museum. NEW: In addition there is
also the brand new Smokey Barbecue & Pickles
restaurant, which serves American classics and
traditional barbecue dishes.

Im Fotevikens Wikingermuseum finden Sie
eine ganze Wikingerstadt mit zeitgenössischen
Materialien und Techniken aufgebaut. Gehen
Sie in den Gassen spazieren, und besuchen Sie
die verschiedenen Häuser.
NEU: Nebenan ist auch das ganz neue
Restaurant Smokey Barbecue & Pickles, das
amerikanische Klassiker und traditionelle
Grillgerichte serviert.

Centrum Kultury w Foteviken
Miasteczko Wikingów w Muzeum Wikingów w
Foteviken zbudowano z użyciem tradycyjnych
materiałów i technik. Zapraszamy na
wędrówkę uliczkami i zwiedzanie domów.
NOWOŚĆ: restauracja Smokey Barbecue
& Pickles oferująca klasyczne dania
amerykańskie i tradycyjne dania z grilla.

www.kulturcenter.se

Come along!
Good Life in the countryside offers many exciting and
inspiring activities throughout the year. This year’s news 		
is that we will start with bookable theme rounds! Keep 		
an eye out for more information about all our planned
activities on our website.

När- och kärproducerat

Komm mit!
Gut Leben auf dem Land biete viele spannende und
inspirierende Aktivitäten durch Jahr an. Auf Wunsch
organisieren wir auch einmalige Bustouren, an denen
wir auch teilnehmen werden! Weitere Information über
unsere Aktivitäten finden Sie auf unsere Website.
Odwiedź naszą okolicę!
Stowarzyszenie „Dobre życie na wsi” oferuje wiele atrakcji
przez cały rok. Nowością w tym roku jest możliwość
zarezerwowania miejsca na wycieczce tematycznej.
Wypatruj aktualności na naszej stronie www.

Inredning och mode

godalivetpalandet.se

7 TESSA & MIMMI CLOGS OF SWEDEN

9 ALMAREGÅRDEN

Inbäddad i vår lummiga trädgård i Ljunghusen hittar du Clog Cabin som vi öppnar
när det passar dig. Hos oss hittar du våra handmålade och designade trätofflor för
stora och små. I Clog Cabin hittar du förutom våra trätofflor en härlig, färgglad och
personlig blandning av kläder, smycken, inredningsartiklar och presenter.

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.

Kontakta oss via mail: tmc@tessamimmiclogs.se eller sms: 0708-482107 		
så öppnar vi. Varmt välkommen!
Hela vårt sortiment finns i även i vår webshop www.tessamimmiclogs.se

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

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.

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.

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.

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 och luftorkade salamikorvar, till våra egna goda marmelader och
sylter. Och så klart vår egen lakrits.Gjord med naturliga råvaror, utan e-nummer
och gelatin. Välkommen att provsmaka alla sorterna. Välkommen till vårt lilla fik
med kaffe och diverse drycker samt bakverk från Olof Viktors.
Opening hours and general information:
17 March-7 Nov: Wed-Fri 13-18, Sat 10-15, Sun 11-15.			
10 Nov-23 Dec: Tue-Fri 10-18, Sat 10-16, Sun 11-16.
Räng Sandsvägen 6, 236 61 Höllviken.
+46 (0)40-45 70 24
blommor@almaregarden.se

www.tessamimmiclogs.se
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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.

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

10 HELENA AF HYLTARP KERAMIK

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.

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

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.

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:
Fri: 13-17:30, Sat: 10-13 (Not red holidays). 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

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

www.antiktochdesign.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

11 ANITA PÅ BÖRRINGEKLOSTER

13 ULLAHILLS MAGASIN

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.

Vår gårdsbutik ligger mitt ute på den skånska slätten omringad av åkrar och

Vill du ta med dig inspirationen hem är det bara att handla i gårdsbutiken där
Anita erbjuder många spännande ekologiska och närproducerade produkter.
I vår butik hittar du lokala mathantverk och konsthantverk, även goda teer och
godsaker. Varmt välkommen!

Opening hours and general information:
Every day: 11-16. 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.

vacker natur.
Här kan du shoppa kläder, fina inredningsdetaljer eller gå på en föreläsning med
någon av våra intressanta föreläsare. Vi ordnar modevisningar, inspirationsträffar
och annat kul. Gå in och skriv upp er för nyhetsbrev på vår hemsida, så får ni ta
del av vårt programunder året.
I vår nybyggda festlokal kan ni bjuda in till bröllop, dop och andra festligheter.
Eller kanske en konferens i härlig miljö med möjligheter till uteaktiviteter, som vi
såklart ordnar efter önskemål.
Opening hours and general information:
Thu: 11-18, Fri: 11-15, 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

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.

Här får du givetvis provsmaka olika honungssorter/honungsprodukter och på
sommaren kan du även titta in och köpa en glass.
På förfrågan ordnar vi gärna bi-safari, föreläsningar och workshops. Dessutom
anordnar vi utbildningar i praktisk biodling. Välkommen!

Opening hours and general information:
See website for opening hours.
Grönbyvägen 343-19, 231 72 Anderslöv
+46 (0)410-280 95
info@lindhagen.se

Sklep, kawiarnia, lokal na uroczystości ślubne
lub rocznicowe. W naszym sklepie można kupić
odzież, artykuły dla domu i ogrodu. Działa tu
urokliwa kawiarnia.

14 LIVEX - MEDELHAVSINSPIRATION

12 LINDHAGENS BIGÅRDAR

I butiken finns allt inom biodling och honung: Biredskap för biodlare, honung,
hud- och hårvårdsprodukter, bivax och spännande presentartiklar för alla åldrar.

Mode und schöne Objekte für jeden Stil. Unser
Konzept mischt schwedische Marken und
sorgfältig ausgewählte Innenarchitektur für
Haus und Garten.

www.ullahillsmagasin.se

www.zieme.se

Välkommen till Sveriges äldsta biodlingsföretag anno 1934. Mitt i det böljande
vackra landskapet hittar du oss i Norra Grönbys gamla skola. Vi är den femte
generationen av passionerade bi-entusiaster. Idag har vi 300 egna bisamhällen,
egen produktion och gårdsbutik.

Fashion and beautiful objects for every style.
Our concept mixes Swedish brands and
carefully selected interior design for home and
garden.

Welcome to Sweden’s oldest beekeeping
company in 1934. We are in the middle of the
rolling beautiful countryside in Norra Grönby.
The store has everything in beekeeping and
honey. Here you will of course get to taste
different kinds of honey and in the summer you
can also look in and buy an ice cream.

Willkommen zu der älteste Imkerei in Schweden,
Anno 1934. Wir befinden uns in der schönen
Hügellandschaft in Norra Grönby. Im Laden
gibt es alles in Imkerei und Honig. Hier können
Sie natürlich verschiedene Arten von Honig
schmecken und im Sommer können Sie auch ein
Eis kaufen.

Pasieka Lindhagen
Zapraszamy do najstarszej szwedzkiej pasieki
(anno 1934), położonej wśód malowniczych
wzgórz wokół Norra Grönby. Sklep oferuje
produkty ekologicznego pszczelarstwa. Tu
można spróbować różnych rodzajów miodu.
Letm oferujemy też lody.

www.lindhagen.se

I vår Medelhavsinspirerade butik hittar du ett stort urval av delikatesser som
passar både till vardag och fest. Vi har runt 18 olika sorters olivoljor från Italien,
Spanien och Grekland av högsta kvalitet och flera av dem prisbelönta. Vår
keramik från Marocko är handgjord, handmålad i härliga färger av de skickligaste
hantverkarna.
I vårt sortiment hittar du ett stort urval av terrakottakrukor i flera storlekar för
vårens planteringar. Dessutom utvalda medelhavsväxter och andra växter efter
säsong. Här hittar du såväl presenten till festen som till dig själv.
Låt vår medelhavsinspirerade trädgård på Söderslätt inspirera dig att skapa din
egen grönskande oas! Upptäck vackra och tåliga medelhavsväxter som trivs bra
här på Söderslätt, väldoftande och välsmakande kryddor & örter. Vår visningsträdgård är öppen från maj till september under butikens öppettider.
Opening hours and general information:
Vary according to season, see website.
Holkavägen 94-0, 231 91 Trelleborg
GPS: 55° 25.156´N, 13° 14.651´E
+46 (0)705-89 65 94
info@livex.se

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.

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

www.livex.se

15 HÖNSINGE HANTWERKSBRYGGERI
Äkta öl. För alla. På den skånska slätten, ett stenkast från landsvägen, ligger vårt
småskaliga mikrobryggeri. Vi brygger vårt öl för hand, i liten skala och med mycket
glädje. Sen buteljerar, kapsylerar och packar vi ﬂaskorna för hand innan vi levererar till restauranger och Systembolag. Vårt bryggeri använder energi från sol- och
vindkraft.
Vi erbjuder ölprovningar med föredrag och bryggerivisningar samt håller bryggkurser för privatpersoner och företag. I vår gårdsbutik kan du handla ﬂera olika
sorters folköl, presentkort på provningar och bryggkurser, träbackar, ölglas och
mycket annat.
Under sommaren öppnar vi upp vår bryggpub med servering av folköl och provsmakning av starköl.

Opening hours and general information:
See website for opening hours.
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

16 SYDKUSTENS GÅRDSBRYGGERI & MUSTERI
På Sveriges sydligaste mikrobryggeri gör vi äppelmust och lokal öl med en blick
mot kontinenten. Vår äppelmust tillverkar vi av egen frukt, trädgårdsäpplen
från Söderslätt och odlade skånska äpplen. Frukten tvättas, krossas, pressas och
pastöriseras innan de tappas på bag in box eller flaska. Musten innehåller bara
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. Ni hittar
oss öster om Trelleborg, några kilometer från Smygehamn, mitt mellan hav och
åker.
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

19 SMYGEHUS HAVSBAD

17 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.
Lunch serveras tisdag-fredag under sommaren. Upplev också de populära
grillkvällarna i den charmiga trädgården. Välkommen!
Opening hours and general information:
1- 5 April and 21 May-17 Jun- Fri: 17-23, Sat: 12-23, Sun: 12-21.
18 Jun-15 Aug - Tue-Sat: 12-23, Sun: 12-21.
20 Aug-12 Dec - Fri: 17-23, Sat: 12-23, Sun: 12-21.
The kitchen closes two hours earlier
Other days by arrangement. See website for more information.
Västra torps byaväg 101-0, 231 97 Klagstorp
+46 (0)410-234 73

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!

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!

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

18 RUTS SKAFFERI
Vi öppnade vår butik sommaren 2019 i Smygehamn längs den skånska sydkusten. Hos oss kan ni hitta allt från ekologiskt stenmalet mjöl från Limabacka
kvarn till spel och pussel gjorda av återvunna material och rengöringsmedel som
verkar i harmoni med naturen.
Vi älskar gamla saker som vi hittar både i Sverige och Frankrike, så vi har en salig
blandning av gammalt och nytt.
Tanken när vi planerade för öppning, var att ha saker som vi själva saknade
i butiker på våra utflykter. Den röda tråden i vårt val av produkter är att välja
småskaliga producenter som i sin produktion har hållbarhet i fokus.

Opening hours and general information:
See website for opening hours.
Smyge Strandväg 28 A, 231 78 Smygehamn
+46 (0)736-54 50 54
info@rutsskafferi.se

Charming farm shop focusing on ecology and
sustainability. With us you can find everything
from organic stone-milled flour, to games
and detergents, which work in harmony with
nature. We love old things, so we have a blissful
mix of old and new.

Ein charmanter Hofladen mit Fokus auf
Ökologie und Haltbarkeit. Bei uns finden Sie
alles von gemahlenem Steinmehl, bis hin zu
Spielen und Reinigungsmitteln, die im Einklang
mit der Natur arbeiten. Wir lieben alte Dinge,
also haben wir eine glückselige Mischung aus
Alt und Neu.

Sklep przyzagrodowy z produktami
ekologicznymi. na kupić mąkę mieloną na
żarnach kamiennych, gry, naturalne środki
czystości. Lubimy starocie, stąd można tu
odnaleźć mieszaninę historii i nowoczesności.

www.rutsskafferi.se

Smygehus Havsbad är det charmiga hotellet med den goda maten på Sveriges
sydspets. Här är du alltid nära naturen och havet, dessutom med egen strandäng
och badbrygga! Här ﬁnns hotell, restaurang, relaxavdelning med inomhuspool
och bastu, konferensavdelning och festvåning för bröllop och andra arrangemang.
När du checkar in hos oss bor du i ett av våra 14 hotellrum, våra 6 sommarrum
eller ett mysigt semesterhus, vi har 40 stycken, varav 7 närmast stranden. För extra
lyxig känsla och mesta havsutsikt boka gärna vårt superior room eller juniorsvit.
På Smygehus Havsbad finns ett välutrustat gym, inom- och utomhuspool, bastu
och vi erbjuder spabehandlingar och yogaklasser. I restaurangen kan du njuta av
spännande konst av konstnärer från VSKG, Västra Skånes konstnärsgille.
Restaurangen håller öppet året runt. Vi serverar dagens lunch, à la carte, brunch
och grillkvällar sommartid. Här kan ni även fira årets alla högtidsdagar med underbart god mat. Varmt välkommen!
Opening hours and general information:
Open all year round. See website for room availability.
Smyge Strandväg 136, 231 78 Smygehamn
+46 (0) 410-503 00, info@smygehushavsbad.se

This is the charming hotel with good food on
Sweden’s southernmost point. Here you are
always close to nature and the sea, with your
own beach meadow and bathing pier! We
have a well-equipped gym, sauna and indoor
and outdoor pool. In the restaurant you can
enjoy our good food all year round.

Smygehus Havsbad ist das charmante Hotel
mit dem leckeren Essen, an der Südspitze von
Schweden. Hier haben Sie immer die Natur
und das Meer in der Nähe, mit eigener Wiese
beim Strand, und mit eigener Badebrücke! Wir
haben ein gut ausgestattetes Fitnesstudio,
Sauna, Hallenbad und Freibad. Im Restaurant
können Sie unser gutes Essen das ganze Jahr
über geniessen.

Przyjemny, nadmorski hotel z wyśmienitą,
całoroczną restauracją. Lokalizacja w
najbardziej na południe wysuniętym punkcie
Szwecji. Mamy własną plażę i pomost, dobrze
wyposażona sala ćwiczeń, sauna i basen kryty
i otwarty.

www.smygehushavsbad.se

Om det går som vi hoppas är du välkommen ut till oss
på en Julrunda full av julstämning och värme! Kika in
hos gårdsbutiker, caféer och andra spännande miljöer
på landet, fyllda med inspiration inför advent och jul.
Kom ut och inled julen med oss!

Ökad
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JULRUNDAN
på Söderslätt

Tors- sön 18-21 november 2021
Vi bjuder på inspiration för alla sinnen
• Design & inredning för ute och inne
• Konsthantverk och vintermode
• Närproducerat och provsmakningar
• Glögg och julstämning
• Unika juldekorationer och julklappar
• Jul med medelhavskänsla
• Antikt och kuriosa
• Fika med saffransdoft och julkakor
• Magi och juliga delikatesser
Med reservation för ändringar av årets program.

Karta och program uppdateras några veckor innan rundan: godalivetpalandet.se

ut
n
e
m
m
o
Välk
!
d
r
ä
f
s
t
ck
på upptä

3

6

8 9

5

4

www.godalivetpalandet.se
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16. SYDKUSTENS GÅRDSBRYGGERI & MUSTERI
Almelundsvägen 57-32, 231 92 Trelleborg
0410-503 00

15. HÖNSINGE HANTWERKSBRYGGERI
Jordbergavägen 122-0, 231 99 Klagstorp
0775-88 81 28

Holkavägen 94-0, 231 91 Trelleborg
N 55° 25.156´, E 13° 14.651´
0705-89 65 94

14. LIVEX

V Virestad, 231 91 Trelleborg
N 55.420574, E 13.227917
0708-40 78 79

13. ULLAHILLS MAGASIN

Grönbyvägen 343-19, 231 72 Anderslöv
0410-280 95

12. LINDHAGENS BIGÅRDAR

11. ANITA PÅ BÖRRINGEKLOSTER
Börringe stationsväg 10, 233 91 Svedala
0721-82 03 86

10. HELENA AF HYLTARP KERAMIK
Hyltarpsvägen 262, 233 92 Svedala
0768-63 06 26

9. ALMAREGÅRDEN
Räng Sandsvägen 6, 236 91 Höllviken
040-45 70 24

8. ANTIKT & DESIGN I KÄMPINGE
Solskiftevägen 6, 236 35 Höllviken
040-45 00 45

7. TESSA & MIMMI CLOGS
Tennisvägen 2a, 236 42 Höllviken
0708-48 21 07

Goda livet på landet – Söderslätt & Sydkusten

17

18. RUTS SKAFFERI
Smyge Strandväg 28A, 231 78 Smygehamn
0736-54 50 54

16

5. HEM TILL GÅRDEN INREDNING & DESIGN
Falsterbovägen 158, 235 91 Vellinge
0701-09 63 52

19. SMYGEHUS HAVSBAD
Smyge Strandväg 136, 231 78 Smygehamn
0410-503 00

17. HEDMANS KROG
Västra torp byaväg 101–0, 23 1 97 Klagstorp
0410–234 73
3. LILLA SJÖTORP
Gessievägen 74, Tygelsjö
0793-48 42 26

6. FOTEVIKENS KULTURCENTER
Museivägen 27, 236 91 Höllviken
040-33 08 00

19

1. TIRUPS ÖRTAGÅRD
Tirupsvägen 99, 245 93 Staffanstorp
040-44 52 53

4. EKEBO GÅRD
Gessie byaväg 6, 235 93 Vellinge
0708-18 32 20

18

2. WASABI ORANGERI
Krombyvägen 77, 238 41 Oxie
0734-20 92 29

Läs mer om alla utflyktsmål på - godalivetpalandet.se

