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Tors-Sön 29 september- 2 oktober
Massor med HÖSTinspiration
i sydvästra skåne
Kom ut och stötta det lokala - vi behöver dig!

1. HEDMANS KROG

4. LILLA SJÖTORP

Fira hösten med en härlig höstinspirerad lunch eller middag hos
oss! I den charmiga skånelängan från 1800-talet i Västra Torp på
Sydkusten, serveras gourmetmat tillagad av de bästa lokala råvarorna. Passa på att njut av viltmenyn under Höstrundan.
Boka gärna bord: 0410–23 473.

Välkomna till Lilla Sjötorp, den lilla pärlan på landet, nära stan!
Vi tänker när och kärproducerat, vilket märks i våra skånska
tapas! Viner ifrån Klagshamns vingård, alla på glas, varför inte
passa på att prova vinfemman?

Adress: Västra Torps Byaväg 101-0, 231 97 Klagstorp
0410–23 473, www.hedmanskrog.se

Självfallet har vi finfika, gott kaffe och hög mysfaktor. Vill vädret
så kan man slå sig ner på vår stora uteservering under tak och
skyddat glas.

ÖPPETTIDER: Tors stängt, Fre 17-23, Lör 12-23, Sön 12-21
Lustkortserbjudande: 10% rabatt på viltmenyn

Vi finns endast 1 km söder om Klagshamn. Boka gärna bord!
Välkommen!

2. VILLA BEDDINGESTRAND & VÅFFELCAFÉ
Ett stenkast från havet kan du njuta av både matvåfflor och
dessertvåfflor i detta nya våffelcafé, kanske Sveriges sydligaste.
Slå dig ner i vårt stora fina uterum eller i vår egen mysiga skogsträdgård om det är fint väder. Välkommen!

Adress: Gessievägen 74, 218 74 Tygelsjö
0793-48 42 26, www.lillasjotorp.se
ÖPPETTIDER: Tors 12-16, Fre-Lör 12-21, Sön 12-16
Lustkortserbjudande: 25% rabatt på alla Klintas mysiga
massageljus

Adress: Beddinge strandväg 82, 231 75 Beddingestrand
0706-29 16 59, 0709-922 503, www.villabeddingestrand.se

5. LILLA ISIE BOSTÄLLE

ÖPPETTIDER: Tors-Fre stängt, Lör-Sön 12-17
Lustkortserbjudande: Vi bjuder på valfri dryck vid köp av en
våffelmeny

Lilla Isie Boställe är familjegården sedan fem generationer i
hjärtat av Söderslätt. På vår gård odlar vi snittblommor och driver
traditionell växtodling.

3. TESSA & MIMMI CLOGS OF SWEDEN
Höstmys i Clog cabin! Välkommen till oss i Clog cabin under
höstrundan. Hos oss hittar du våra handmålade tofflor, vackra
smycken, handmålade pumpor och skyltar, kläder, strumpor,
muggar, termflaskor och massa andra färgglada saker.
Under höstrundan får du 20% på alla höstklänningar och våra
mjuktofflor, perfekta inne – och arbetsskor.
Vi bjuder på äpplekaka och kaffe.

I vår gårdsbutik hittar ni säsongsodlade blommor från vår
egen odling, inredning och presentartiklar med genuin känsla.
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 ljus

Adress: Tennisvägen 2a, 236 42 Höllviken
0708-48 21 07, www.tessamimmiclogs.se
ÖPPETTIDER: Tors-Fre stängt, Lör-Sön 11-16
Lustkortserbjudande: 25% på våra mysiga hoddies

Lustkortserbjudande för dig som är helårsprenumerant på Trelleborgs & Ystad Allehanda. Erbjudanden gäller endast under Höstrundan.
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6. SWAFFER GÅRDSBUTIK & SMYCKESVERKSTAD
Välkomna till min Gårdsbutik och Smyckesverkstad!
Här finner ni min verkstad och mina handgjorda smycken i silver
och koppar. Omtyckta, annorlunda och unika!
Givetvis finns det även mycket annat från min lilla gård – hembakat surdegsbröd och kakor, marmelader (8-10 sorter), 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 i många färger och modeller. Butiken
fylls på hela tiden med smått och gott. 2 saker är dock gemensamt: så mycket som möjligt hemgjort och lokalt.
Har vi tur med vädret kan man även sitta i trädgården och dricka
kaffe eller te! Varmt välkomna! Anne
Adress: Äspövägen 137, 231 99 Trelleborg		
0703-158867, www.swaffer.se
ÖPPETTIDER: Tors stängt, Fre 14-18, Lör-Sön 10-16
Lustkortserbjudande: 20% rabatt på en valfri tekanna. Välj bland
ett 20-tal färger och modeller. 5% på smycken

7. AC DESIGN - BYFINKAN
Välkomna till AC design i Byfinkan. Nu är butiken fylld med
efterfrågade vägg- och bordsfacklor. Något som passar inför
kommande höstmörker.
Här finns färska dekorativa pumpor. Pumpor i betong. Gäss på
armeringsjärn som tittar upp från buskarna. Armeringsjärn med
rosor, frökapslar och ansikten.
Hjärtligt välkomna till min butik med den speciella atmosfären.
Parkering finns bla bakom Matöppet i Anderslöv.
Adress: Landsvägen 39, 231 70 Anderslöv
0709-512221, www.acdesignbyfinkan.se
ÖPPETTIDER: Tors-Sön 11-16
Lustkortserbjudande: 20% på betongrosor på armeringsjärn
höga och låga
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Välkommen att provsmaka alla sorterna.
Under Höstrundans samtliga dagar har vi provsmakning av ostar,
delikatesser samt såklart vår egen lakrits och konfekt.
Adress: Räng Sandsvägen 6, 236 61 Höllviken.
040-45 70 24, www.almaregarden.se
ÖPPETTIDER: Tors-Fre 11-18, Lör 10-16, Sön 11-16
Lustkortserbjudande: 10% rabatt på alla ostar i vår delikatess
avdelning

9. SÖDRAST
Välkommen ner till Sveriges södraste butik – Södrast. Nere vid
vattenkanten finner du en charmig livsstilsbutik med kläder, presenter, inredning, leksaker, barnkläder och goda grejer.
Hösten är här. Kom och låt dig inspireras i butiken!
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 valfri vara. Köp en liten Mårten gås
för 65 kr.

10. HELENA AF HYLTARP KERAMIK
Till hösten hör långa fikastunder med värmande dryck och tända
ljus. Här finns ljusfat i olika modeller och muggar och koppar i flera
storlekar och former – allt lokalt producerat i min verkstad och allt
unikt. För den tävlingsglade finns under Höstrundans dagar oxå
chans att vinna ett ljusfat. Varmt välkomna!
Adress: Hyltarpsvägen 262, 233 92 Svedala
GPS: 55°31’9.1” N, 13°12’27.1”E
0768-63 06 26, www.helenaafhyltarp.se
ÖPPETTIDER: Tors stängt, Fre 13-17.30, Lör-Sön 11-16
Lustkortserbjudande: 15% på en valfri vara

11. VACKRA BLOMMOR & UDDA TING PÅ UDDEN
Välkommen till oss på Vackra Blommor & Ting på Udden. Vi är
en ny butik med en härlig mix av blommor, kläder, smycken och
inredning.
Under Höstrundan har vi provsmakning av must och cider.

8. ALMAREGÅRDEN
Almaregården – En annorlunda Blom- & Trädgårdsbutik!
Välkommen till vår nyöppnade Trädgårdsbistro. Här serveras
enkel mat med mycket kärlek och bara de bästa råvarorna. Bland
annat våra berömda surdegspizzor. Kaffe, te, varm choklad samt
bakverk från Olof Viktors. Vi har fullständiga rättigheter och en väl
tilltagen vinlista. Alla stilla viner serveras även på glas. Vi serverar
även närproducerad öl från Sibbarps bryggeri.
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.

Vi är Sveriges sydligaste blomsterbutik som utför alla slags blomsterbinderier i alla livets skeenden. Kom in och se alla våra fina
höstnyheter som vi fått in i butiken!
Hjärtligt välkomna!
Pernilla & Evelyne
Adress: Smyge strandväg 10, 231 78 Smygehamn
0735-840306, www.vackrablommorochtingpaudden.se
ÖPPETTIDER: Tors-Fre 10-18, Lör 10-15, Sön 11-16
Lustkorterbjudande: 20% på våra höstuteväxter

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.

Lustkortserbjudande för dig som är helårsprenumerant på Trelleborgs & Ystad Allehanda. Erbjudanden gäller endast under Höstrundan.
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12. SYDKUSTENS GÅRDSBRYGGERI

15. ALBERT & JAG

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

Albert och jag har snart funnits i ett år och vi har växt ur vår lilla
butik och flyttat till en större lokal på samma adress. Vi har fyllt
upp även denna butik med ett riktigt brett sortiment av saker
vi älskar som vi importerar från USA, Holland, UK och nu även
Frankrike. Perfekta gåbortspresenter eller presenter till er själva!

I vår lilla gårdsbutik har vi ett sortiment av äppelmust, tillverkad
på olika skånska äpplen, på bag in box, ståpåse och flaska. Dessutom kan ni köpa med er vår folköl.
Under Höstrundan tömmer vi lagret och erbjuder extra förmånliga priser på ett urval av våra mustprodukter.
Adress: Almelundsvägen 57-32, 231 92 Trelleborg
0703-90 04 05, www.sydkustens.com
ÖPPETTIDER: Tors-Fre stängt, Lör- Sön 11-16
Lustkorterbjudande: 15 kronor rabatt per bag in box med 3 liter
äppelmust (ordinarie pris 100-140 kronor)

Vi är bland annat väldigt stolta över vårt unika grillsortiment
med både kryddor, såser, grilltillbehör, handgjorda knivar och
grillredskap, grillsäsongen varar ju året runt! Vårt stora intresse
är matlagning och vårt sortiment speglar det.
Vi är även stolta över vårt Fair Trade sortiment som är handgjort
av kvinnor i Nepal. Helt underbara höstiga färger nu med lite
inslag av Halloween!
Välkomna in och upptäck allt ni inte visste ni behövde!
Adress: Gislövs Strandväg 185, 231 92 Trelleborg
0707-153479, ww.albertochjag.se
ÖPPETTIDER: Tors-Fre 11-18, Lör & Sön 11-16
Lustkortserbjudande: 20 % på en valfri vara

13. HEM TILL GÅRDEN
Varmt välkomna till Hem till Gården! Den charmiga lifestyle
butiken i genuin gårdsmiljö. Butiken är nu sprängfylld med höstens alla nyheter! Sköna och bekväma kläder i härliga naturmaterial så som linne, cashmere och bomull.
Trevliga heminrednings detaljer som skapar trivsel i ditt hem,
uterum eller trädgård. Mängder av presenttips och smarrigt goda
såser till kött och fisk och mycket, mycket mer! Hoppas vi ses!
Välkomna!
Adress: Falsterbovägen 158, 235 91 Vellinge		
0701-09 63 52, www.hemtillgarden.nu

16. SMYGEHUS HAVSBAD
Välkommen till oss och njut av god mat och den fantastiska
utsikten alldeles vid havskanten i Smygehamn. All mat kan njutas
i den rymliga restaurangen, på den underbara uteserveringen
med oslagbar utsikt eller köpas med hem på take-away.
Ring gärna och boka bord. Varmt välkommen!
Adress: Smyge Strandväg 136, 231 78 Smygehamn		
0410-503 00, www.smygehushavsbad.se
ÖPPETTIDER:

ÖPPETTIDER: Tors-Fre 11-18, Lör-Sön 11-15

Tors-Fre: Fika 11-16, lunch 11.30-14

Lustkortserbjudande: 20% på en valfri vara

Lör: Fika 11-16, lunch 12-14.30

14. LUDVIGSLUNDS SKAFFERI

Sön: Brunch 12-16
Lustkortserbjudande: Ät en lunch och få kaffe med brownie (eller
liknande kaka), gäller 2 pers/lustkort

Naturens goda på burk och flaska.
Välkommen till mitt skafferi fyllt med egenproducerade godsaker
av ramslök, frukt och bär. Smakbordet är framdukat och framförallt måste du smaka på min prisvinnande rabarberspritz. Jag
lovar, du kommer att vilja ha med dig en flaska hem.
Under höstrundan gästspelar också skafferiets vänner Adnilafens
Sköna Gröna med härodlade giftfria grönsaker och Karlsro Lamm
och Lantliv med ullprodukter och hembakat surdegsbröd.
Med andra ord – här finns alla möjligheter att fylla ditt eget skafferi med säsongens delikatesser.
Välkommen in! Anette
Adress: Äspövägen 246, 231 99 Klagstorp 		
072-964 68 46, www.ludvigslund.se
ÖPPETTIDER: Tors-Fre 14-18, Lör-Sön 11-16
Lustkortserbjudande: Handla för minst 150 kr, få en burk torkad
ramslök på köpet.

17. ANITA PÅ BÖRRINGEKLOSTER
Välkomna till Börringekloster i slottslängorna där Anita och
Stefan serverar en underbar höstbuffé. Här är det fokus på närproducerat och ekologiskt och det finns även mycket glutenfritt,
vegetariskt och veganskt även bakverk. Boka gärna bord.
I vår gårdsbutik har vi lite av varje, små delikatesser, ekologiskt
konfekt, spännande oljor, ekologiska kryddor, lakrits, choklad och
presenter.
Adress: Börringe stationsväg 10, 233 91 Svedala		
0721- 820 386, www.anitaz.se
ÖPPETTIDER: Alla dagar 11-16
Lustkortserbjudande: 10% på vår stora lunchbuffé

Lustkortserbjudande för dig som är helårsprenumerant på Trelleborgs & Ystad Allehanda. Erbjudanden gäller endast under Höstrundan.
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18. ANTIKT & DESIGN
Under Höstrundan har vi 10% på porslin. Den charmiga
stallängan är fylld med gamla och nya föremål, som kan ge dig
härlig inspiration till ditt hem. Du kan också testa dina antikvitetskunskaper i vårt roliga quiz. Välkomna!
Adress: Solskiftesvägen 6, 236 35 Höllviken
0705–33 77 60, www.antiktochdesign.se
ÖPPETTIDER: Tors- Fre stängt, Lör-Sön 11-16
Lustkortserbjudande: 10 % på plädar från Klippan

19. LINDHAGENS BIGÅRDAR
Provsmakning av honung! I butiken finns allt inom biodling och
honung: Biredskap för biodlare, honung, hud- och hårvårdsprodukter, bivax och spännande produkter till presenter. Bin och
honung är vår passion!
Funderar du på att skaffa egna bin, då är detta bästa platsen att
börja. Här får du specialistråd och kan även anmäla dig till våra
utbildningar i biodling.
Adress: Grönbyvägen 343-19, 231 72 Anderslöv
0410-280 95, www.lindhagen.se
ÖPPETTIDER: Tors-Fre 9-11.30 + 13-17, Lör-Sön stängt
Lustkortserbjudande: 10% på alla honungsprodukter

20. ULLAHILLS MAGASIN
Höstens alla vackra färger på kläder och inredning har intaget
butiken. Vi har fixat lite extra för denna helg så ni ska få riktig
höstmys känsla. Under lördag och söndag grillas det korv mellan
12-15. Varmt välkomna önskar Team Ullahill!
Adress: Virestad, 231 91 Trelleborg
N 55.420574, E 13.227917
0708-40 78 79, www.ullahillsmagasin.se
ÖPPETTIDER: Tors 11-18, Fre-Sön 11-15
Lustkortserbjudande: 20% på valfri vara

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

