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Malmö
i samarbete med Malmö Turism

Malmö med sina 319 000 innevånare är Sveriges tredje största stad och en
symbol för gränsöverskridande mångfald. Förr en industristad- i dag ett
kunskapsnav känt för sitt hållbarhetsarbete. Fair Trade City sedan 2006.

Här ligger Skandinaviens äldsta renässansslott ett stenkast från den nya hippa
och hållbara stadsdelen Västra Hamnen. Staden myllrar av goda restauranger
och mysiga kaféer. Eurovision Song Contest 2013, EM i fälttävlan 2013, VM i
juniorhockey 2014 och VM ishockey 2015 visar att Malmö är platsen för
internationella evenemang.

Events

Maj
La Gioconda, Malmö Opera 
Följ med på karneval i
kompositören Amilcare Ponc...
Juni
Malmö Garden Show,
Slottsträdgården
Malmö Garden Show är tillbaka

och bjude... Juli
Håkan Hellström – Rullande
åska, Mölleplatsen
Håkan Hellström på

Sommarturn...Augusti
Roseanne Cash, KB
Roseanne Cash, en av countryns
mest framstående singer- s...

September
Dreamhack Masters, Malmö Arena
Efter förra årets succé är Dreamhack
Masters tillbaka på Malmö Arena och några
av världens bäs...

Topp 5

Malmöhus slott och Malmö M...
På slottet som är Nordens äldsta
bevarade renässansslott finns
Malmö Museer ...
Malmö Live
Malmö Live är ett helt kvarter
fullt av möjligheter! Här finns
ett konserthu...
Västra hamnen med Turning ...
Arkitekt Santiago Calatravas
Turning Torso är spektakulära
190 meter högt ...
Lilla Torg
Malmös charmigaste torg med
anor från 1500-talet ligger
mysigt mitt i staden...
St. Petri kyrka
Konsert, gudstjänst eller lunch?
Malmös äldsta byggnad, den
stora vackra kyr...

http://www.malmotown.com
http://fusion.adtoma.com/event/eowwe/travelguides.europe.sweden.malmo/122783117697/click?url=http%3a%2f%2fhansamalmo.se%2f


STADEN

Malmö grundades under första halvan av 

1200-talet och har lytt under Danmark.  1658

blev Malmö svenskt från Danmark men det tog

närmare 200 år innan integreringen bar frukt.

Som industristad blomstrade Malmö ända fram

till dess att varvsnäringen slogs ut i början

1970-talet, med utyttning och sviktande

självförtroende som följd. De senaste åren har

Malmö dock rest sig igen och det med besked.

I juni år 2000 återförenades staden med 

Danmark tack vare Öresundsbron. Bomässan

året efter öppnade äntligen staden mot vattnet

och Europas högsta – och kanske mest

spektakulära – bostadshus byggdes. Turning

Torso reser sig över det gamla varvsområdet och

lockar mängder av fascinerade åskådare. Runt

omkring växer Högskolan och kunskapsintensiva

företag slåss om de nya kontorspalatsen. Staden

har föryngrats och vitaliserats och inyttningen

slår ständigt nya rekord.

I centrala Malmö nns Ribersborg, en två 

kilometer lång sandstrand. Simma, jogga eller

grilla under sommarhalvåret. Under

vinterhalvåret nns Kallbadhusets härliga bastu

att värma sig i efter vinterdoppet!

Malmös parker är ett naturligt inslag i stadens 

miljö. Kungsparken och Slottssparken är givna

utyktsmål för picknick och promenader.

Pildammsparken erbjuder stora öppna ytor och

två stora sjöar som lockar till sig ett rikt fågelliv.

Möllevångstorget med sin öppna marknad bjuder

på stånd där man kan fynda bland den livliga

torghandeln. Under kvällen är Möllan, som

torget kallas i folkmun, en av de krogtätaste

mötesplatserna i hela Malmö. För den som är

hungrig nns ett stort utbud av restauranger

som lockar med dofter från all världens kök. För

den som är på festhumör nns era klubbar med

ett brett musikutbud som lockar runt

Möllevången. KB, Babel, Debaser, Moriska

paviljongen och Cuba Café är några kända

exempel.

Malmö har ett rikt kulturliv med föreställningar, 

gallerier och museer. De senaste åren har Malmö

byggt två stora Arenor, Malmö Arena och

Swedbankstadion som båda satsar på stora

publika evenemang, och sport förstås! Till

arenorna är det lätt att ta sig med hjälp av buss

och tåg.

Malmö erbjuder närhet till Köpenhamn och 

Öresundsbron ståtar mellan de två städerna. Den

är en av de största byggnadskonstruktionerna i

Europa och det tar knappt 15 minuter att ta sig

över den 8 kilometer långa bron.

Kommunikationerna är bra, det går tåg var

tjugonde minut, dagtid, alla dagar. Besök Tivoli

över dagen och shoppa sedan loss i den danska

"byen". Närheten till Köpenhamn är ännu mer

påtaglig sedan Citytunneln invigdes i december

2010.

Välkommen till Malmö!
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TOPP 10

Malmöhus slott och Malmö Museer

På slottet som är Nordens

äldsta bevarade

renässansslott nns

Malmö Museer med

akvarium samt

utställningar som

berättar om historia, teknik, sjöfart och natur. 

Här nns även Malmö konstmuseum,

Kommendanthuset och Slottsmöllan.

Adress: Malmöhusvägen 6

Malmö Live

Malmö Live är ett helt

kvarter fullt av

möjligheter! Här nns ett

konserthus med akustik

av världsklass, en

kongressanläggning och

ett hotell med skybar på 25:e våningen och era 

serveringar - med välkända kocknamn.

Konserthuset är Malmö Symfoniorkesters

hemmascen liksom platsen för andra samtida

musikaliska upplevelser i alla genrer i stort och

litet format. Under sommaren 2015 erbjuds

guidade turer av Malmö Live.

Adress: Norra Vallgatan 4

Västra hamnen med Turning Torso och
Stapelbäddsparken

Arkitekt Santiago

Calatravas Turning Torso

är spektakulära 190

meter högt och vrider sig

90 grader från basen upp

till toppen. Idag är

Turning Torso ett bostadshus med 147 

lägenheter olika storlekar, från enrummare på

45 kvadratmeter till l treor på 190

kvadratmeter.Torson är en del av Malmös

hållbarar stadsdel Västra Hamnen som

sannerligen också är värd en promenad med sina

vindlande gränder, intressanta arkitektur och

na badplatser. Här ligger också

skejtanläggningen Stapelbäddsparken, som med

sin åkyta på 2000 kvm är en av Europas största.

Adress: Lilla Varvsgatan 14

Internet: www.turningtorso.se

Lilla Torg

Malmös charmigaste torg

med anor från 1500-talet

ligger mysigt mitt i

staden och har mat och

dryck för de esta

smaker. Här träas man

gärna över en lunch, kae eller drink. På 

sommaren förvandlas torget till en enda stor

uteservering.  För många är Lilla Torg en

naturlig start på kvällen, eftersom några av

Malmös mest populära nattklubbar ligger i

närheten.

Adress: Lilla Torg
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St. Petri kyrka
Konsert, gudstjänst eller

lunch? Malmös äldsta

byggnad, den stora

vackra kyrkan S:t Petri

som grundlades i början

av 1300-talet, är mer än

bara en kyrka.

Titta in för att imponeras av den ståtliga 

byggnaden, som är byggd som en basilika med

tre skepp och tvärskepp, eller för att lyssna på

en gudstjänst eller konsert. Kyrkan är öppen

dagligen.

Moderna Museet Malmö

Vid sidan av Moderna

Museet Stockholm är

Moderna Museet Malmö

Sveriges främsta

konstinstution för modern

och samtida konst. Ligger

i ett gammalt elektricitetsverk från 1901 med 

spektakulär tillbyggan i orange perforerad plåt.

Kallbadhuset och Ribersborgsstranden

I Ribersborgs kallbadhus

från 1898 kan du njuta av

vedeldad bastu och salta

nakenbad året om. Badet

har avskilda dam- och

herravdelningar, så några

baddräkter behövs inte. Det nns gott om plats 

på bryggorna att njuta av solen, och en populär

restaurang. Och så ligger det ju nt vid

Ribersborgs sandstrand som fylls av badglada

människor vid varmt väder.

Adress: Limhamnsvägen, Brygga 1

Telefon: +46 40 260 366

Internet: www.ribersborgskallbadhus.se

Möllevångstorget och Malmö Folkets Park
I Malmö nns 174 länder

representerade och det

märks på

Möllevångstorget och

kvarteren runt omkring.

Här hittar du allt du

behöver för att äta eller laga mat från världens 

alla hörn. Restauranger, torghandel och en

mängd internationella små livsmedelsaärer. I

Folkets park, strax intill, umgås Malmöborna. I

parken nns stans bästa klubbscen, ett

kulturhus, ett danspalats och uteserveringar för

de stora, och lekplats, terrarium, och

äventyrsgolf för barn. Folkets park är öppen alla

dagar året om. Fri entré till parken.

Adress: Norra Parkgatan 2 A

Telefon: +46 40 34 10 00

Internet: www.malmofolketspark.se

Katrinetorp

I en lantlig idyll nära

Malmö ligger Katrinetorp

Lander i – en anrik

herrgård tidstypiskt

renoverad med

blomstrande park och

trädgårdar. Här nns trädgårdskafé, och 

antikbutik. Under året ordnas antik- kuriosa och

skördemarknad tillsammans med utställningar

och musikkvällar.

Adress: Katrinetorps allé 1

Emporia

Shoppas loss i ett av

Nordens största

köpcentrum. Här hittar

du mode, inredning,

sportbutiker, ja, allt från

italienska märkeskläder
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till second hand. I pauserna kan du ka, äta en 

god bit mat, få naglarna xade eller håret

nyfriserat.Emporia ligger i den nybyggda

hållbara stadsdelen Hyllie, några minuters

tågresa från Triangeln och Centralstationen.

Adress: Hyllie Boulevard 19

SE & GÖRA

Konst och kulturlivet i Malmö har fått ett 

välförtjänt rykte som väldigt varierat och av

mycket hög klass, med ett rikt utbud av

kulturella upplevelser för hela familjen. Malmö

satsar på ett brett kulturutbud, med både stora

institutioner och många mindre arrangörer och

verksamheter. Malmö erbjuder även det bästa

inom skandinavisk och internationell design i

form av möbler och inredning, smycken och

textilier.

Malmö arbetar för en hållbar turism så därför är 

det lätt att välja en hållbar vistelse här. Många

hotell är miljöcertierade och restauranger och

kaféer har ett rikt utbud av ekologiskt och

närodlat på sina menyer. Malmö är en cykelstad

med nästan fem mil cykelbanor och

stadsbussarna går på biogas.

Staden har mängder av grönområden i centrum 

och runtom i staden. Exempelvis Kungsparken,

Slottsparken och stora Pildammsparken. Malmö

Folkets Park är Sveriges äldsta folkpark och har

förutom sköna gräsmattor att sitta på, även

restaurang, äventyrsgolf, ponnyridning och

liveunderhållning sommartid. Inte att förglömma,

Malmös härliga två kilometer långa badstrand

Ribersborg, eller ”Ribban” med gångavstånd

från centrum.

Västra Hamnen

Västra Hamnen är en av

Malmös mest hållbara

stadsdelar med fantastisk

arkitektur och utsikt över

Öresund och

Öresundsbron. Här ligger

spektakulära 190 meter höga Turning Torso 

liksom Stapelbäddsparken som lockar skejtare

från hela världen. Stadsdelen bjuder på sköna

promenader, härliga bad, långa

restaurangbesök, ka och picknick i det gröna

eller fartfyllda aktiviteter med lek och skoj. Här

nns också Dockan Marina som har rikligt med

platser och faciliteter för gästbåtar och som bara

ligger tio minuters gångvägen från Malmö

centralstation.

Adress: Sundspromenaden

Casino Cosmopol Malmö

Casino Cosmopol i

Kungsparken är ett

nöjesetablissemang med

internationell klass. Här

äter man gott och roar sig

med artistuppträdanden

och events. Självklart nns alla spel man kan 

förvänta sig av ett internationellt kasino.

Adress: Slottsgatan 33
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Malmö Arena
Malmö Arena erbjuder

förstklassiga evenemang

inom både sport, musik,

mat & dryck, större

möten och

familjeunderhållning.

Malmö Arena är Redhawks hemmaarena, platsen

för Eurovision Song Contest 2013, massor med

musikaler och konserter med kända

internationella och svenska artister samt

välbesökta sportevenemang.

Adress: Hyllie Stationstorg 4

Malmö Konsthall

Malmö Konsthall som

rar 40 år i år är ett av

Europas största rum för

den samtida konsten. Här

nns 2000 kvm

utställningsyta för den

samtida konsten – ett exibelt rum med generös 

rymd och ett fantastiskt ljus. Arkitekten Klas

Anshelm beskrev själv sin skapelse som ’’En stor,

låg betonglåda öppen mot parken och himlens

ljus’’.

Adress: S:t Johannesgatan 7

Form Design Center

Form/Design Center är en

utställnings- och

försäljningslokal på

Hedmanska Gården vid

Lilla torg som drivs av

Svensk Forms

regionalförening för Skåne. Det bästa inom 

skandinavisk design och lokalt småskaligt

producerat hantverk.

Adress: Lilla Torg 9

Malmö Opera

Malmö Opera är en

mötesplats för publik,

artister och konstnärer

som vill se vår tids

musikdramatik utvecklas.

Ett centrum för

morgondagens musikteater med utveckling av 

högklassig musikteater för alla – såväl barn och

ungdomar som vuxna.

Adress: Östra Rönneholmsvägen 20

Turning Torso

Sveriges högsta byggnad

på 190 meter, ritad av

arkitekten Santiago

Calatrava. Turning Torso

består av nio kuber med

totalt 54 våningar,

där

vridningen från bas till topp är 90 grader. Idag 

är Turning Torso ett bostadshus med 147

lägenheter olika storlekar, från enrummare på

45 kvadratmeter till l treor på 190 kvadratmeter.

Adress: Lilla Varvsgatan 14

Internet: www.turningtorso.se

Mazzetti – Malmö Chokladfabrik

Vill inte vara med eller ha

möte, där av desablad.

Allt om choklad under ett

tak i Mazettis anrika

chokladfabrik. Lär dig om

chokladens historia och

se hur den tillverkas. I chokladmuseet kan du 

även köpa Malmöpralinen, tryar och andra

godbitar. Även Malmös nya kulturkvarter ligger i

Mazettis anrika chokladfabrik. Efter en varsam

renovering nns här idag en mångfald av

kulturaktiviteter, serietecknarskola, restaurang
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och nattklubb.

Foto: Oskar Falck

Adress: Möllevångsgatan 36B

Internet: www.plockepinn.se www.inkonst.com

www.malmo.se/mazetti www.malmochokladfabrik.se

Sightseeing

Den mest klassiska

sightseeingen i Malmö är

Rundan, en båttur genom

kanaler och under broar

där en personligguide får

en personlig och livfull

guidning om Malmös historia, personligheter och

byggnader. Rundan går dagligen från den 30

mars från Norra Vallgatan mittemot

Centralstationen och tar ca 50 minuter.

Nu kan man även hyra och själv vara kapten på 

sin båt och köra en av Rundans solenergidrivna

båtar på Malmös kanaler.

Ett alternativ till sightseeing – ta buss nummer 3.

Bussen tar dig runt Malmö och ger en bra

överblick över staden. Bussen går alla dagar året

om. På Turistbyrån kan du köpa busskort.

Adress: Norra Vallgatan

Internet: www.rundan.se

Stadsbiblioteket

En fantastsik byggnad

med tystnad, utsikt och

massa härliga böcker.

Även om du inte vill låna

en bok är Malmö

stadsbibliotek värt ett

besök! Den del av biblitekeyt som är mest 

spektakulär är  Ljusets kalender ritades av den

danske arkitekten Henning Larsen.

Adress: Kung Oscars väg 11

Katrinetorp

I utkanten av Malmö

ligger en lantlig oas som

ger en känsla av frihet

och harmoni. Katrinetorp

är ett så kallat landeri

från tidigt 1800-tal, och

som från början användes som sommarbostad 

och för större bjudningar. Idag drivs all

verksamhet av Malmö Stad som ständigt arbetar

med att återskapa landeriet till den empiregård

det en gång var. Marknader,

musikunderhållning, arrangemang och

utställningar anordnas årligen och dessa är

välbesökta. Landeriet ligger 10 minuter från

Malmö centrum vilket gör att storstaden bara

benner sig ett stenkast bort från denna lantliga

idyll.

Adress: Katrinetorps allé 1

Internet: www.malmo.se/katrinetorp

Malmö by foot

Följ med en klassisk

guidade historiska tur i

till fots i centrala Malmö.

Turen tar ungefär två

timmar och ger en inblick

i Malmös spännande

historia från medeltiden till nutiden.

Hållbara Malmö

På www.malmotown.com

nns inpiration till hur du

kan uppleva Malmö på ett

schysst sätt och hitta en

massa eko-reko, vackra

och viktiga ställen i

staden. Hyr en cykel och upptäck Malmös över 

470 kilometer långa cykelbanor, bo på ett

miljövänligt hotell och handla fair trade
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produkter.

Internet: www.malmotown.com

Malmö Konsthall

Här nns en spännade

blandning av

konstexperiment och

samtida konst.

Konsthallen öppnade

1975 och är en av

Eurospas största utställningssalar. Här nns 

resturang Smak som erbjuder goda luncher och

brunch.

Adress: S:t Johannesgatan 7

Kyrkor och byggnader

Malmö har en intressant

blandarkitektur som har

påverkats mycket av

Danmark och övriga

Europa. I Kungsparken

ligger prisbelönta

stadsbiblioteket. Byggnaden består av en äldre 

och en nyare del som är sammanlänkade med

varandra. Den nya delen, ”Ljusets Kalender”,

ritades av den danske arkitekten Henning

Larsen.

På Stortoget – ett stenkast från Malmö 

Centralstation ligger Rådhuset. Byggnaden

uppfördes 1546 men har genomgått stora

förändringar under seklernas gång. 1860

omformade Helgo Zettervall fasaden till en

holländsk renässansstil.

Och i ett annan del av stora torget ligger 

Kockska huset som är ett  av Malmös bäst

bevarade 1500-talshus i rött tegel med en rikt

dekorerad trappstegsgavel. Idag ryms en av

Malmös mest välkända restauranger, Årstiderna,

under källarvalven.

Bakom Rådhuset ser man toppen på S:t 

Petrikyrkan Malmös äldsta byggnad från början

av 1300-talet byggd i baltisk tegelgotik. Delar av

de medeltida målningarna i kyrkans valv togs

fram och restaurerades i början av 1900-talet.

Kallis

Ribersborgs kallbadhus

från 1898 är ett populärt

besöksmål för både

badare och cafégäster.

Här kan du njuta av salta

bad och en vedeldad

bastu året om.

Adress: Limhamnsvägen, Brygga 1

Telefon: +46 40 260 366

Internet: www.ribersborgskallbadhus.se

Matkaravan

I kvarteren kring

Möllevångstorget ligger

några av Malmös mest

färgstarka kvarter. Här

hittar man mat från hela

världen och en välbesökt

frukt och grönsaksmarknad. Vill man bekanta sig

närmare med utbudet kan man följa med på en

Matkaravan – en guidad tur med garanterat

många nya smakupplevelser.

Telefon för bokning: Kulturcentralen

Adress: Möllevångstorget

Telefon: +46 40 10 30 20

Internet: www.matkaravan.nu och www.kulturcentralen.nu
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Temalekplatser
I Malmö nns 20

temalekplatser. Här kan

barnen vara riktigt

kreativa och underhållas

av ovanliga klätter- och

lekställningar och

samtidigt lära sig genom leken.

Internet: www.malmo.se/temalekplatser

Malmö Folkets Park

Malmös nöjespark bjuder

på en mängd upplevelser

för hela familjen. Här

nns reptilcenter,

minibondgård, barnteater

och underhållning och

matställen.

Adress: Norra Parkgatan 2 A

Telefon: +46 40 34 10 00

Internet: www.malmofolketspark.se

Upplev Malmö på cykel

Det nns över 500 km

cykelvägar i Malmö.

Sedan maj 2016 nns

Malmö By Bike, ett

hyrcykelsystem med

stationer spriddda i

centrum där man kan hyra en cykel under 24 

timmar, 72 timmar eller ett helt år. En app visar

visar vägen och på turistbyrån nns det

cykelkartor att hämta och tips om trevliga turer

att få.

Internet: www.malmobybike.se

Boulebar Malmö
En mötesplats för de som

gillar att träas på riktigt

och ha kul tillsammans

under ett parti boule. 14

boulebanor inomhus och

8 boulebanor utomhus

tillsammans med restaurang och bar med plats 

för ca 100 gäster.

Adress: Drottningtorget 8

Marinor

Malmö har tre stycken

småbåtshamnar som tar

emot gästbåtar: Dockan

Marina

www.dockanmarina.se

Limhamns Småbåtshamn

www.smabatshamnen.nu 

Lagunen www.lagunen.nu 

Samtliga marinor ligger nära centrala Malmö, 

från Dockan Marina tar det 10 minuter att gå till

centralstationen, hos Limhamns småbåtshamn

nns det gratis lånecykler och från Lagunen

ligger hållplatsen för stadsbussar inom tio

minuters gångavstånd.

Adress: Dockplatsen 1

Bookaboat

Upptäck Malmös kanaler

på egen hand med

Bookaboats elbåtar som

drivs med el från

vindkraft. Boka direkt på

www.bookaboat.se och

sedan är det bara att hämta båten som ligger 

förtöjd alldeles utanför Malmö Live och åka iväg

med familjen eller vänner.

Adress: Norra Vallgatan 93
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Augustenborgs ekostad och takträdgårdar

Besök Ekostaden

Augustenborg och dess

botaniska takträdgård

med 9500 m² gröna tak

av olika slag.

www.greenroof.se

Adress: Ystadvägen 56

Malmö Brewing & Taproom

Ett av de bästa

bryggerierna i Sverige

med ett internationellt

taproom och ett kök som

serverar mat inspirerad

av Californian cuisine fast

med skånska råvaror. Välj band 42 öl på fat, 

varav 15 är husets egna och resten från andra

microbryggerier i hela världen.

Gondolen

I Malmö glider en

tvättäkta venetiansk

gondol fram genom

kanalerna, Sveriges och

norra Europas enda. Kliv i

den 11 meter långa

farkosten vid träbryggan nedanför 

Slottsträdgårdens café i Slottsparken och ta en

tur genom parkernas grönska.

Adress: Slottsträdgården

Malmö Wake Park

Åk wakeboard -

snowboard på vatten - på

kabelbana i Västra

Hamnen med Turning

Torso som bakgrund.

http://www.malmowakepark.se/

Adress: Ribersborgsstigen

EVENEMANG

Konserter, marknader, musikaler och festivaler. I

Malmö nns spännande evenemang för alla

smaker, vare sig du är ute efter de största

stjärnorna eller de små guldkornen.

För mer information om evenemang i Malmö sök 

i evenemangskalendern på:

www.malmotown.com

Maj

La Gioconda, Malmö

Opera Följ med på

karneval i kompositören

Amilcare Ponchiellis stora

genombrott, La Gioconda.

I en uppsättning av

Staan Valdemar Holm får vi följa med till den 

stora kanalregattan på karnevalen i Venedig. Ett

myller av glädje, arior, förklädnader och bråd

död. Musikaliskt ansvarig är dirigenten Alberto

Hold-Garrido. Språk: italienska, textas på

svenska.

maj - 3 juni¨

Talking Heads, Teaterhuset Bastionen.

Teaterpjäs baserad på Alan Bennett's BBC TV 

-serie "Talking Heads".
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Tre brittiska skådespelare, baserade i Malmö, 

har slagit sig samman för att sätta upp denna

TV-klassiker som teaterpjäs.

”Meet Graham the closeted Mummy’s boy in his 

plastic mac and sandals. Lesley the has-been

starlet cast in bikini B-movies of the shadier sort.

The faded antiques dealer who despite his best

intentions misses the deal of a lifetime, as well as

the hand of God. Poignant, side-splitting, these

witty confessions of oh-so-human wannabes and

yearning, will have you laughing out loud, as you

wipe a tear away.”

I rollerna ser vi: Kevin Benn, Robin Gott, 

Vanessa Poole.

Music: Claudio Rosati

5-6 maj

Elvis Presley på storbildskärm ”The wonder of 

You”, Malmö Arena

Malmö kommer att få ta del av en annorlunda 

Elvis-konsert i maj:  ”The Wonder of You”.

Konserten bygger på albumet med samma namn

som består av arkivinspelningar av Elvis röst till

nya orkesterarrangemang. På en storbildsskärm

visas Elvis och på scenen står Royal

Philharmonic Orchestra symfoniorkester och

Elvis hustru Priscilla Presley.

12 maj

Sweden International Tattoo, Malmö Arena    

Militär Showtattoo!

I en show fylld med musik, fart, precision och 

akrobatik uppträder en av Sveriges vassaste

sångerskor, Helen Sjöholm, tillsammans med

några av världens främsta militärorkestrar och

uppvisningsgrupper.

20-21 maj

Natalie Imbruglia. KB.

På sin internationella turné gästar Natalie 

Imbruglia KB i Malmö för ett exklusivt

Sverigebesök. Det blir låtar från hela karriären,

från första albumet ”Left of the Middle” till

hennes senaste album ”Male” som är en samling

klassiska och samtida verk från hennes favoriter

av manliga artister såsom Cat Stevens, Damien

Rice, Tom Petty, Pete Townshend, Zac Brown

Band m..

26 maj

SM-naler i handboll, Malmö Arena. 27 maj.

Vilka blir de svenska mästarna i handboll 2017? 

Se den svenska handbollseliten göra upp om

titeln på Malmö Arena.

27 maj

Vans Park Series, Krokbäcksparken 

Vans Park Series återvänder till 

Kroksbäcksparken i Malmö för VM-kval och

deltävling i Park terrain skateboarding.

Tävlingen kan ses som en försmak till kommande

olympiska spel och kommer att locka tävlande

och besökare från hela världen. Även

kvaltävlingar 25 – 26 maj.

27 maj

Juni

Malmö Garden Show,

Slottsträdgården Malmö

Garden Show är tillbaka

och bjuder in till

trädgårdsfest i den

magnika

Slottsträdgården. Låt dig inspireras av 

idéträdgårdar och balkonger samt ta del av

workshops och inhandla säsongens guldkorn på

trädgårdsmarknaden. Dessutom blir det lokala

matfavoriter, musik och aktiviteter för barnen.

2-4 juni

Apassionata- Cinema of Dreams, Malmö Arena 

Apassionata är tillbaka i Sverige efter 10 års 
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turnerande runt om i Europa. Det blir en

hästshow i världsklass med musik, ridkonst, dans

och akrobatik. ”Den förtrollade spegeln” tar oss

med på en tidsresa kantad av drömmar, magi och

en stor dos kreativitet.

3-4 juni

Sommarscen, era platser i Malmö

På ca 40 olika platser runt om i staden 

presenterar Sommarscen Malmö närmare 200

olika föreställningar under 9 veckor varje

sommar. Stora scener, små scener. Brett och

folkligt varieras med smal och unik scenkonst.

Allt från barnteater, dans, litterära vandringar

och jazz till lm, pop, nycirkus, allsång och

musik från hela världen. Utomhus och fritt

inträde.

17 juni- 10 augusti

John Fogerty, Mölleplatsen

Creedence Clearwater Revival-legendaren John 

Fogerty kommer till Malmö i sommar. ”Proud

Mary”. ”Bad Moon Rising”. ”Who’ll Stop the

Rain” är några av bandets otaliga hits. Sedan

bandet splittrades 1972, har Fogerty fortsatt som

soloartist och den 30 juni ger han konsert på

Mölleplatsen i Malmö.

30 juni

Juli

Håkan Hellström –

Rullande åska,

Mölleplatsen Håkan

Hellström på

Sommarturné med ett

innehåll som han själv

beskriver som ” "En salig blandning av soul, 

rock'n'roll, kärlekshymner och allt möjligt".

22 juli

Hamnfestivalen på Limhamn, Fiskehamnen och 

Småbåtshamnen i Limhamn.

I sommar är det åter dags för Hamnfestivalen 

ute vid Limhamns charmiga ske- och

småbåtshamn. Det blir som vanligt fyra festfyllda

dagar med upplevelser och äventyr ute vid

havet. Mat och dryck givetvis, samt musik och

prova-på-aktiviteter för alla åldrar.

27 juli -30 juli

Augusti

Roseanne Cash, KB

Roseanne Cash, en av

countryns mest

framstående singer-

songwriters gästar KB

tillsammans med sin

make John Leventhal. Cash musik bygger även 

på genrer som folkmusik, pop, rock och blues.

Född i Memphis, Tennessee och dotter till

Johnny Cash har Roseanne byggt sin egen

karriär. Hon har en stark karaktär, en otrolig

röst och era Grammyvinster.

1 augusti

Per Gessle, Mölleplatsen 

Världsartisten och låtskrivaren Per Gessle ger 

sig ut på sommarturné 2017 och kommer till

Malmö och Mölleplatsen den 2 augusti. Under de

37 år som Gessle har varit verksam som artist

har det skrivits otaliga hits. Han beskriver själv

att han har haft 3 karriärer.  En med Roxette, en

med Gyllene Tider och en som soloartist. På

turnén som går under namnet ”En vacker kväll.

Sommarturné 2017” bjuds vi på låtar från hela

Gessles låtregister.

2 augusti

Big Slap, Pildammsparken 

I år är det 5-års jubileum för succén Big Slap. 

Det blir fest i dagarna två när världseliten inom

elektronisk dansmusik återigen besöker
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”Tallriken” i Pildammsparken. I årets line-upp

nns bland annat Axwell och Hardwell!

4-5 augusti

Malmö Pride, era platser i Malmö 

Pride Park @ Folkets Park 4-6 augusti

Parad @ Stortorget 6 augusti

Pride House @ Scandic Triangeln 7-10 augusti

Pridevecka i Malmö med stor fest i Folkets Park 

och på Scandic Triangeln. Detaljerat program

kommer längre fram.

4-10 augusti

Malmöfestivalen, era platser i Malmö 

Enligt tradition öppnar Malmöfestivalen 

(nordens största stadsfestival) portarna i augusti.

Och alla är välkomna! Under en vecka blandas

mat och dans med musik och scenkonst. Tivoli,

konserter, marknad, lekar, sport och tävlingar.

Skönt häng och stor folkfest. Håll utkik på

malmofestivalen.se där program kommer att

publiceras framöver.

11-18 augusti

September
Dreamhack Masters, Malmö Arena

Efter förra årets succé är Dreamhack Masters 

tillbaka på Malmö Arena och några av världens

bästa lag inom spelet Counter-Strike: Global

Oensive (CS:GO) gör upp om titel och

prispengar.

2-3 september

Spelman på taket, Malmö Opera.

Denna klassiska musikal utspelas i det 

revolutionära Tsarryssland och det pågår

förföljelse av det judiska samhälle som Tevje

tillhör. Tevje brottas med frågor om arv och

traditioner och även inom sin familj står han

inför motsättningar då hans döttrar har egna

bestämda åsikter och själva vill välja partner och

vem de ska gifta sig med. Tevje menar att utan

traditioner skulle de vara lika osäkra som en

spelman på taket med risk för att falla ned. Nu

står han själv inför ett val mellan kärlek och

tradition.

Stefan Solyom är musikaliskt ansvarig och 

dirigerar. I rollen som den av tvivel plågade

Tevje ses Philip Zandén.

2 sep 2017 – 31 jan 2018

Cirque du Soleil, Malmö Arena

Under fem dagar kommer Cirque du Soleil med 

succéföreställning ”Varekai” att inta Malmö

Arena. ”Varakei” som har setts av miljontals

människor sedan dess urpremiär 2002, handlar

om en ung man som släpps ned från himlen till

en magisk värld full av fantastiska varelser.

Nycirkus i sitt esse.

6 september – 10 september

Oktober
Cats, Malmö Arena 

Andrew Lloyd Webbers succéföreställning Cats 

kommer till Malmö Arena.  Cats är baserad på T.

S. Eliots ”Cats - de knepiga katternas bok” och

hade världspremiär på New London Theatre

1981. Med låtar som ”Memory”, är detta en av

världens mest älskade musikaler och en av de

längst spelade föreställningarna på både West

End och Broadway. År 2014 hade musikalen

nypremiär i London och nu ger sig ensemblen ut

på en internationell turné.

12- 14 oktober 

Buttery. Malmö Opera, Verkstan.

En tragisk livshistoria till svidande vacker musik.

Så beskrivs Puccinis Buttery, ett av

operalitteraturens mest berörande verk. Malmö

Opera åker på turné med en kammarversion av

Puccinis underbara klassiker Madame Buttery.

Unga geishan Cio-Cio-San kallas även Buttery. 
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Hon bryter med sin egen tradition och familj när

hon gifter sig med den amerikanske löjtnanten

Pinkerton. För honom är dock allt en lek och det

tar inte lång tid innan Pinkerton lämnar henne.

Kvar i Japan blir Cio-Cio-San och deras

gemensamma barn. Cio-Cio-San väntar förgäves

på Pinkerton som efter tre år återvänder med sin

nya hustru för att adoptera barnet och

tillintetgöra Cio-Cio-San.

17–29 oktober

November
James Newton Howard, Malmö Arena.  

Den Grammy- och Emmy-belönade amerikanske 

lmkompositören har tonsatt lmer i över 30 år

och producerat musik för över 120 lmer och

era tv-serier. "Pretty Woman", "Sjätte sinnet"

och "King Kong" för att nämna några. Howard

har även samarbetat med Hans Zimmer med

musiken till "The Dark Knight", samt komponerat

hela soundtracket till ”The Hunger

Games”-triologin. Idag är Howard aktuell med

musiken till Harry Potter-spin-oen "Fantastiska

vidunder och var man hittar dem". Till Malmö tar

han med sig en stor orkester och berättelser

från Hollywoods spännande värld.

15 november 2017

GOLF

I Skåne kan du spela golf året runt. Använd 

Malmö som bas för din golfresa, dagarna

spenderar du på någon av de närmare 100

golfbanorna inom en timmes radie från Malmö

och på kvällarna ligger Malmös restaurang och

nöjesutbud runt hörnet från ditt hotell.

Golfbanor
Hylliekrokens Golfcenter

Adress: Limhamnsv 85

Tel: +46 40 16 18 50      

www.hylliekrokensgolf.se

Kvarnby Golfklubb

Adress: Klågerupsvägen 469 

Tel: +46 40 49 43 57      

www.kvarnbygk.com

Rönnebäck Golfklubb

Adress: Rönnebäcksv 3

Tel:  +46 40 54 25 50      

www.ronneback.se

Soedals Golfklubb

Adress: Vångav 33

Tel: +46 40 54 22 20      

www.soedalsgk.se

PGA of Sweden National

Adress: Bara

Tel: +46 40 63 55 107      
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www.pgaswedennational.se

Falsterbo Golfklubb

Adress: Fyrvägen 34

Tel: +46 40 63 55 107      

www.falsterbogk.se

ÄTA

Det nns ingen stad i Sverige som slår Malmös 

restaurangutbud när det gäller internationell

mångfald. Malmö är dessutom en av Sveriges

krogtätaste städer med över 600 restauranger

och caféer. Här är ett urval av några nya heta

adresser och redan etablerade namn.

Namu

Med inspiration från det

koreanska köket, men

råvaror från Malmös

närhet. I en äkta

koreansk måltid äter man

alltid ett antal små

sidorätter, banchan som hos Namu består av  

marinerade och picklade grönsaker samt kimchi.

Adress: Landbygatan 5

Kitchen and Table
25 våningar upp i nya

Malmö Live öppnar

stjärnkocken Marcus

Samuelsson krog.

Konceptet bygger på

inspiration från hela

världen vad gäller smaker men är också 

fokuserat på Malmö med lokala råvaror.

Adress: Fiskehamnsgatan 5

Eatery Social Taqueria

På bottenplan av

nybyggda konferens- och

konsertcentret Malmö

Live öppnar stjärnkocken

Marcus Samuelsson en av

sina två krogar där köket

bjuda på mat från Mexiko, Latinamerika och 

Manhattan.

Adress: Dag Hammarskiölds torg 2

Bord 13

Ett av Sveriges största

namn i vinvärlden, Pontus

Elofsson, har öppnat

vinbar nära Lilla Torg.

Mat- och vinbaren bjuder

på naturligt och

ekologiskt både på tallriken och i glaset.

Adress: Engelbrektsgatan 13.

Vollmers

Restaurangen med en

Michelinstjärna som vill

skapa ett gästgiveri mitt

inne i stán på Gamla

Väster. Serverar det

bästa ur den skånska
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myllan tillagad med modern matlagningsteknik 

och presenterar Skånes tydliga årstider.

Adress: Tegelgårdsgatan 5

Restaurant Bloom in the Park

Bloom in The Park med

sin Michelin-stjärna tar

det europeiska köket till

nya höjder i en lyxig

inramning.Restaurangen

ligger diskret inbäddad i

Pildammsparkens mjuka grönska.

Adress: Pildammsvägen 17

Johan P

Enligt många är Johan P

Malmös absolut bästa

skrestuarang!

Adress: Hjulhamnsgatan 5

Belle Epoque

En restaurang som är en

av Möllevångens

trevligaste och

trendigaste mötesplats

inredd i en lite sliten och

charmig bistrostil. Menyn

som erbjuds är kort men naggande god, en kött, 

en sk och en vegetarisk rätt- dessa alternativ

byts ut varje vecka.

Adress: Södra Skolagatan 43

Bastard
Från nos till svans –

Bastard är en av de mest

omtalade restaurangerna

i Malmö just nu. Här tas

alla delar av djuret

tillvara och du blir

serverad modern husmanskost i härlig miljö!

Adress: Mäster Johansgatan 11

Grand Öl & Mat

På 2:a våningen in mot

gården i ett gammalt

industrikvarter på

Möllevången i Malmö har

tidigare funnits bl.a. en

gammal syfabrik. Nu har

Grand Öl & Mat som för tankarna till 50-talet 

och ölhallar yttat in.

Adress: Montbijougatan 17

Sture

Ser till så att en

kulturskatt från det

svenska matarv inte

försvinner från krogen

och ersätts med

halvfabrikat.Fick

utnämningen BIB Gourmand av Guide Michelin 

våren 2015.

Adress: Adelgatan 13

Scania

Mexico + Korea = sant!

Konceptet har hämtats

hela vägen från L.A. och

är inspirerad av den

amerikanska västkustens

streetfoodkultur.

Destination: Malmö
Publiceringsdatum: 2017-05-04



Mexikanska rätter fyllda med klassik koreansk 

BBQ ger många spännande och nya

smakkombinationer.

Adress: Berggatan/Friisgatan

Savoy Grill

På menyn står sk, kött

och vegetariskt som

grillats över öppen eld

och inspirationen hämtas

från såväl Stockholm som

New York.

Adress: Norra Vallgatan 62

Saiko

En japansk restaurang

som är ung och

nytänkande. Det är inte

bara sushin som

imponerar utan även

japasen, de japanska

smårätterna, som tempererade ägg och revben 

med sesamfrö är grymma.

Adress: St. Knuts väg 7

La Roche

Spansk mat på spanskt

sätt. Besök La Roche och

upplev en spansk

njutning av såväl god mat

som vin.

Adress: Larochegatan 5

Hai
Hai är en populär

sushirestaurang centralt

belägen vid

Davidshallstorg, ett

stenkast från gågatan.

Adress: Davidshallstorg 5

Välfärden

En dold pärla i Malmös

innovativa kvarter som

bara har öppet för lunch

på vardagar. Köket är

skandinaviskt och skånskt

men har även inslag av

internationella inuenser och välarbetade 

vegetariska rätter. Välfärden inhandlar endast

närproducerade och ekologiska råvaror.

Adress: Anckargripsgatan 3

Mando

På Mando äter gästerna

kött och specialiteten

serveras på planka.

Mandos kultinredning

härstammar från 70-talet

- sedan 1966 har det

avnjutits god grillad bi på Skomakaregatan 4 i 

hjärtat av Malmö.

Adress: Skomakaregatan 4

Epicuré

Epicuré är en prisbelönad

italiensk restaurang i det

mindre formatet. Maten

är prisvärd och

atmosfären härlig.

Restaurangen ligger i det
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charmiga kvarteret Gamla Väster. På sommaren 

njuter gästerna av den mysiga uteplatsen.

Adress: Generalsgatan 4

Årstiderna by the Sea

En sk- och

skaldjursrestaurang i

Västra Hamnen med

svensk inredningsdesign

och känslan av en

sydeuropeisk marina.

Adress: Dockgatan 1

KP Brasserie

Gamla Kungliga Posten

har upplevt renässans

med smakfullt

helrenoverade lokalerna

som ger plats för

Brasserie KP, ett

storstadsbrasserie som serverar rätter lagade 

från grunden på omsorgsfullt utvalda råvaror.

Franskinspirerat med skaldjursdisk.

Adress: Posthusplatsen 4

Köttbaren

Nyöppnad restaurang av

kände kocken Melker

Andersson mitt i

köpcentret i kvarteret

Caroli. Bar och butik med

specialinriktning på

prima kvalitetskött som kommer från närbelägna

skånska gårdar.

Adress: Kvarteter Caroli, Östergatan 12

The More Bistro
The More Bistro med

erfarne köksmästaren

Daniel Wallin bjuder på

modern svensk matkultur

med fokus på säsongens

råvaror. Att bistron ligger

i Mazettis gamla chokladfabrik ska märkas i 

maten. Öppet lunchtid på vardagar samt

kvällstid fem dagar i veckan. På söndagar

serveras brunch och på lördagar afternoon tea.

Adress: Norra Skolgatan 24

B.A.R

Naturlig krog & vinbar i

Malmö med stor ambition

och kunskap från köket

som känns på tallrikarna.

Adress: Erik Dahlbergsgatan 3

Snapphane

Snapphane Bröderna

Vollmers nya restaurang

med fokus på väldigt

skånska råvaror, som till

exempel brässerad

Odarslövsgris.

Adress: Adelgatan 4

Vidala

Snabbmat gjord på

schyssta råvaror, enkelt,

äkta, utan tillsatser och

onaturliga ingredienser,

givetvis tillagat från

grunden av Vigårdas

egna kockar.
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Adress: Centralplan, Centralstation

Lyran Mat & Bar

Mångkulturellt kök med

nordiska råvaror.

Adress: Simrishamnsgatan 36 A

Escama Gastrobar
Malmös första gastrobar med baskiskt kött som 

erbjuder autentiska tapas baserade på färsk sk

och skaldjur.Köksmästare Aitor Perez kommer

direkt från San Sebastian.

Adress: Fersens väg 4

Lima 78

Malmös första peruansk

restaurang som bjuder på

en peruansk matresa som

ingen anna med fräscha

ingredienser, en tusentals

gammal gastronomi och

en matkultur som blandar asiatisk och 

latinamerikanska traditioner. Låt nya världens

smaker ta över!

Adress: Norra Vallgatan 78

Siesta Bar & Restaurang
En mysig kvartersrestaurang som använder sig 

av närproducerade råvaror och satsar på

ekologisk mat och dryck. Här kan du få allt från

smörrebröd till à la carte.

Adress: Hjorttackegatan 1

Zócalo
Mat som är en

kombination av det

mexikanska köket och

den kaliforniska

matkulturen, med

inspiration från Mission

District i San Francisco. Riktigt fräsch hälsosam, 

näringsrik och välsmakande snabbmat.

Adress: Södra Vallgatan 3

nam đô
På restaurangen nam đô, som på vietnamesiska 

betyder ”stor stad i söder”, serverar syskonen

Tiêu vietnamesisk ”street food” i en avslappnad

miljö. Du kan bland annat välja mellan

nationalrätten phở, väldoftande

citrongräsmarinerade rätter samt husets

asiatiska hamburgare. Varje lördag och söndag

serveras vietnamesisk brunch.

Adress: Engelbrektsgatan 11

Grilljanne
"Asian roof top BBQ with a view" och ett kök som

förenar Asien, Kalifornien och Skåne. Så

presenterar sig Grilljanne, Malmös nya bar och

restaurang med takterrass. Utöver en ny och

spännande meny får ni även en magnik

panoramautsikt över Öresund och Malmö.

Adress: Tyfongatan 1
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KAFÉER

Sätt dig ned på något av stadens många kaféer 

och insup alla nya intryck. Kaféelivet i Malmö är

varierat och du hittar allt ifrån de stora

etablerade kedjorna till små, mysiga kaféer.

Ribersborgs Kallbadhus

Kombinera din

strandpromenad längs

Ribersborgsstranden bara

ett stenkast ifrån centrum

med en ka på

Ribersborgs Kallbadhus.

Den unika restaurangen är belägen 200m ute i 

havet i en gemytlig atmosfär från sekelskiftet.

Adress: Limhamnsvägen, Brygga 1

Barista Fair Trade Coffée

Skandinaviens första

etiska coee shop nns

på tre ställen i Malmö:

Gågatan, Citykajen (Högs

kolan/Centralstationen),

samt Entré Värnhem. Allt

som serveras är Rättvisemärkt (Fairtrade) och 

det mesta dessutom ekologiskt.

Adress: Södra Förstadsgatan 24

Café Kungsgatan
Ett vackert litet café och

lunchställe med rokoko

inspirerad inredning som

öppnade 2006.

Adress: Kungsgatan 2

Hollandia

Hollandia är ett klassiskt

kafé och konditori -

Malmös äldsta - med

mycket goda bakverk och

en härlig atmosfär.

Adress: Södra Förstadsgatan 8

Café Sorl

Trevligt café med

avslappnad atmosfär,

goda bagels och

sandwiches, hembakta

kakor och kae i alla

möjliga former.

Adress: Friisgatan 5 A

Lilla Kafferosteriet

Trevligt café inrymt i en

mysig gammal byggnad i

tre plan. Här rostar man

kaet själv och gör egna

kaeblandningar, som

även säljs i lösvikt.

Serverar Skånsk frukostbué.

Adress: Baltzarsgatan 24A
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Café Agnez
Ett litet ekologiskt och

vegetariskt café på Gamla

Väster. Med en mysig

innegård och en osa i

innerstaden.

Adress: Agnesgatan 11

Slottsträdgårdens kafé

En oas med ekologiskt

och närodlat på menyn,

många av råvarorna

kommer direkt från

Slottsträdgårdens egna

odlingar. Beläget i

Slottsträdgården bakom Malmöhus Slott.

Adress: Malmöhusvägen 8

Kaffebar

På denna klassiska

kaebar vid

Möllevångstorget möts

män med mustasch,

mediefolk och studenter

och småpratar med

varandra och personalen. Blicka ut över 

grönsakshandeln över en smörgås med pesto och

pecorino och en välskummad capuccino.

Adress: Ystadgatan 9

Pâtisserie David

Pâtisserie David bakar

underbara franska

bakverk, bröllopstårtor,

baguetter och pain av

äkta surdeg och andra

läckerheter i i St

Gertrudkvarteren i hjärtat av Malmö.

Adress: Östergatan 7

Noir kaffekultur

Trendigt kae ställe ett

stenkast från Lilla Torg i

Malmö. En mötesplats för

kreativa människor och

välklädda typer som

gärna dricker latte över

en laptop.

Adress: Engelbrektsgatan 6

Satori
Vegetariskt caféet Satori väljer sina råvaror, sitt 

kae och sitt te med omsorg och med omtanke.

Här nns allt från rawfood till stenugnsbakat.

Adress: Kalendegatan 36

Juicekliniken

Juicekaféet som serverar

smoothies och juicer som

för tankarna till ett

gammalt hälsoapotek, där

det serveras juicer med

namn som

Scharlakansfeber och Däbt i däsan. Ekologiskt 

och säsongsanpassat.

Adress: Kärleksgatan 1

Cafe Number 6

Du får slingra dig in på

en av bakgatorna på St

Knuts för att hitta hit,

men det är det värt. Café

Number 6 är en till ytan

minimal kaebar, med en

komplett meny för kaekännaren. Trädgården 

tvärs över gatan är en av Malmös mysigaste och

mest avslappnade uteserveringar.
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Adress: Mäster Henriksgatan 6

Solde

En mysig och rustik

kaebar för kräsna

kunder. Solde erbjuder

era olika kaesorter,

bland annat sitt eget

hemmarostade. Här i

centrala Malmö är det perfekt att ta en paus från

shoppingen och slå sig ned vid kanalen.

Adress: Regementsgatan 2

BARER & NATTLIV

Sällan märks det danska inytande så väl som 

när det kommer till nattlivet. Malmöborna har

roligt! Ofta till fyra eller fem på morgonen. Är

man fortfarande inte nöjd kan man ta tåget till

Köpenhamn och fortsätta festen.

The Pickwick Pub
The Pickwick Pub har allt man kan begära av en 

äkta brittisk pub. Beläget nära Gustav Adolfs

torg, mitt i Malmö.

Adress: Malmborgsgatan 5

Babel
Bakom portarna på den

gamla frikyrkan väntar

ett nyrenoverat

dansmecca som heter

Babel. Programmet

består av både jazz,

världsmusik och teater.

Adress: Spångatan 38

Cuba Café

En kubansk

caférestaurang där en bit

Havanna har landat mitt i

Malmö. Musik- och

salsakvällar.

Adress: Amiralsgatan 35

Malmö Brygghus

Malmö Brygghus är

Malmös enda

pubbryggeri med

servering av öl direkt från

bryggeriet. Ligger nära

Möllevångstorget, i

folkmun kallad ”Möllan”.

Adress: Bergsgatan 33

Fagans

Livlig och populär

irländsk pub och

restaurang med Guinness

som specialitet.

Livemusik fredagar och

lördagar.

Adress: Per Weijersgatan 4
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Centiliter & Gram
Centiliter & Gram är en populär bar, centralt 

beläget på Stortorget, alldeles intill Lilla Torg.

Stilen på baren är internationell.

Adress: Stortorget 17

KB

Omåttligt populär rock-

och nattklubb med

konserter varje vecka.

Kulturbolaget har nästan

25 år på nacken och har

rocken inpyrd i väggarna.

Genom åren har man hunnit arrangera över 2000

konserter och det har varit allt från demoband

till världsartister.

Adress: Bergsgatan 18

Hipp

På dagarna en trevlig

restaurang som några

kvällar i veckan

förvandlas till en

nattklubb. Öppet året

runt med massor av

teman och musikstilar.Öppet året runt och 

erbjuder ett varierat nattliv med olika teman och

musikstilar.

Adress: Kalendegatan 12

Etage

Nattklubben är belägen

på Stortorget, mitt i

Malmö City. Ett stenkast

från barer, hotell och

gågata. Nattklubb med

två dansgolv, 4

casinobord, 5 barer och karaokebar – vad mer 

kan man begära?

Adress: Stortorget

Moriska Paviljongen

Även kallad ”Moriskan”

kulturhuset mitt i Folkets

Park dit alla är välkomna.

Under en och samma

kväll kan en irakisk

världsstjärna ha konsert i

en sal och det vara gayklubb i en annan. Samtal 

om demokrati kan pågå trädgården samtidigt

som det spelas hiphop i bistron. Moriska

Paviljongen är en plats som är till för alla!

Adress: Norra Parkgatan 2

Koi

Den populära

sushirestaurangen på

Lilla Torg rymmer även

en minst lika populär

nattklubb. Hit går

Malmöiterna för att se

och synas.

Adress: Lilla Torg 5

Rosen Bar & Dining

Känd som en av Malmös

bästa cocktailbarer inte

minst tack vare skickliga

bartenders. Vill man ha

en riktigt bra cocktail tar

man inga genvägar –

varken med råvaror eller när man blandar den. 

Mäster Johansgatan 15

Nöjesbörsen
En klubb för den mogna publiken som huserar på

Skeppsbron 2 varje lördag från och med den

13:e september.
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Adress: Skeppsbron 2

BrewDog Malmö

För ölälskaren. Här nns

kvalitetsöl på fat. Alltid

med gästande öl, lokala

favoriter och givetvis öl

från det egna bryggeriet

BrewDog. Till detta

serveras närproducerad kvalitetskorv samt 

vegetariska alternativ.

Adress: Baltzarsgatan 25

Belle
På Belle dricker du säsongsbetonade cocktails i 

stämningsfylld miljö. På menyn nner du tilltugg

av angenäm fransk karaktär.

Adress: Södra Skolgatan 43

SHOPPING

Oskar Falck

Malmö har ett stort utbud av designbutiker och 

ungt, trendigt mode. Det stora aärsstråket

sträcker sig från Stortorget längs Södergatan,

Skomakaregatan och Baltzarsgatan via Gustav

Adolfs torg och Södertull och vidare nerför Södra

Förstadsgatan till Triangeln och Möllevången.

Större delen av området är trakfritt.

Gör några avstickare till sköna Gamla Väster, 

trendiga Davidshall eller uppstickarna Stora

Nygatan och Friisgatan. Ta en paus med

havsutsikt i Västra hamnen eller i folkvimlet på

Lilla torg. Det bästa är att det mesta ligger inom

gångavstånd. 2006 utnämndes Malmö till

Sveriges första Fair Trade City. Mycket har hänt

sedan dess och utbudet av restauranger, butiker

och kaféer som erbjuder ekologiska och

rättvisemärkta produkter växer hela tiden.
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Reshaping
the premier 
city galleria
in Malmö

Superb shopping – friendly faces – work in progress

Unga trendiga Davidshall
De senaste åren har nya restauranger, caféer 

och butiker poppat upp i kvarteren kring

Davidshallstorg. Här ligger lite mindre butiker

med egen design, vintage och ett udda utbud. De

esta vänder sig till en ung och trendkänslig

publik. Finn din favoritdesigner hos Meloa,

Popolino, Gry or Liebling.

Adress: Davidshallstorg

Unika butiker kring Fersen
Fersen är ett av Malmös upcoming 

shoppingområden. I kvarteren kring Fersens

väg/Helmfeldtsgatan/Kastellgatan har era unika

butiker valt att slå sig ner med inriktning på

design, hantverk och vintage.

Adress: Fersen, Malmö

Drottningtorget Malmös ekokvarter
Vid Drottningtorget nner du det mest varierade 

utbudet av ekologiska och rättvisemärkta

produkter. Här ligger Malmös första

reko-klädbutiker och stans bästa glassbar med

egentillverkad ekologisk glass. Under våren och

hösten håller Bondens egen marknad till på

torget, med lokalproducerad mat och råvaror.

Adress: Drottningtorget

Lokalt Konsthantverk och Design i Gamla
Väster
Väster om Lilla torg ligger pittoreska Gamla 

Väster med sina vackert restaurerade gamla hus,

trevliga mindre butiker, gallerier och caféer.

Här strosar man runt i en lugn och skön miljö,

men ändå mitt i city. Kring Lilla torg och

Hedmanska gården hittar man era lokala

hantverkare och Form/Design Center med

utställningar och butik med det bästa inom

skandinavisk design.
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Adress: Gamla Väster, Malmö

Baltzar
Baltzar är namnet på det stora glashuset i 

korsningen Södergatan och Baltzarsgatan. Här

ligger 12 olika specialbutiker och caféer som alla

kännetecknas av hög kvalitet.

Adress: Baltzarsgatan 45

Caroli
En shoppinggalleria med omgivande  

kvarterskänsla med fokus på service, mat och

mode. Kom in och botanisera bland mängder av

butiker i en designad omgivning.

Adress: Östergatan 12, Malmö

Internet: www.caroli.nu

Söndagsöppet
Fler och er butiker i Malmö city har öppet även 

på söndagarna. Ta en sväng på stan, en ka i

lugn och ro och strosa runt och njut av det

behagliga folklivet.

Mer information om vilka butiker som har öppet 

på söndagarna:

www.malmocity.se

SOVA

Malmö har ett stort utbud av boende i alla 

prisklasser. Vill du bo lite enklare nns det allt

ifrån centralt belägna vandrarhem till camping

precis vid stranden i Sibbarp.

www.expedia.com

www.booking.com

www.hotels.com

www.airbnb.se

TRANSPORT

Flygplats
Malmö når du med yg via Malmö Airport eller 

Copenhagen Airport.

Malmö Airport ligger ca 3 mil öster om Malmö 

och dit tar du dig med bil, taxi eller ygbuss.

Resan tar ca 40 minuter. I dagläget trakerar

följande bolag Malmö Airport:
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Ryanair, SAS, Malmö Aviation, Norwegian, Wizz 

Air och de största charteroperatöerna.

Copenhagen Airport är regionens internationella 

ygplats och nås lättast med Öresundstågen som

stannar vid ygplatsen. Resan mellan

Copenhagen Airport och Malmö C tar ca 25

minuter och tågen avgår var 20:e minut.

Internet: www.malmoairport.se www.ygbussarna.se

www.cph.dk www.skanetraken.se

Kollektivtrafik
Kollektivtraken i Malmö och Skåne är väl 

utbyggd. Information om både stadsbussar,

regionbussar och Öresundståg till Själland hittar

du hos Skånetraken.

Tänk på att man inte kan betala kontant på de 

gröna stadsbussarna i Malmö. Med

Skånetrakens app kan du med hjälp av

funktionen "Reseplaneraren"  köpa en enkel

biljett. Det går även att köpa prisvärda 1 och

3-dygns-kort för Malmö på turistbyrån och för

Malmö och Skåne på Skånetrakens

kundcentrum på centralstationen, Triangeln

station och på Hyllie station.

Malmö By Bike

Från mitten av maj 2016 nns Malmös nya 

hyrcykelsystem på plats med 500 cykler på 50

stationer runtom i staden. För att kunna använda

cyklarna behövs ett abonnemang som går att

köpa på www.malmobybike.se eller i någon av de

tolv betalstationerna i staden. En app nns att

ladda ner som bland annat innehåller

information om cykelstationernas placering.

Öppettider: må-fr 6-20, lö 9-18, sö 10-18

Internet: www.skanetraken.se

Taxi
Flera taxibolag tillämpar fasta priser i Malmö 

med omnejd. Fråga alltid om priset innan resan!

Malmö Turism samarbetar med följande bolag:

Taxi Skåne

Tel: +46 40 330 330

www.taxiskane.com

Taxi 97

Tel: +46 40 97 97 97

www.taxi979797.nu

Taxi Kurir

Tel: +46 40 70 000

www.taxikurir.se

BRA ATT VETA

Malmö ligger mitt i korsvägen mellan 

Skandinavien och resten av Europa. Det gör

kommunikationerna extremt goda i regionen.

Här strålar både järnvägar och Europavägar

samman och tåg-, buss- och ygförbindelserna

från bl. a Stockholm och Göteborg är täta.

Varmast temperatur (juli): +26 C

Kallast temperatur (mars): -11 C

Växlingskontor
FOREX Bank är sedan 1965 Nordens 

marknadsledare på resevaluta. Sedan mitten av

år 2003 erbjuds även ett växande utbud av andra
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banktjänster inlåning, utlåning,

betalningsförmedling, kassaservice samt kredit-

och betalkort. FOREX Bank nns på över 130

centralt belägna platser över hela Norden. På

FOREX Bank köper du dessutom utländsk valuta

utan avgift, på öppettider som passar dig.

Telefon: +46 200 222 220

Internet: www.forex.se

InfoPoints

I Malmö nns ett antal

Infopointar som

tillhandahåller enklare

turistinformation till

besökare i form av

broschyrer, kartor och

annan information. Dessa InfoPoints nns på: 

•   Emporia shoppingcenter, Hyllie Boulevard 19

•   Katrinetorp landeri, Katrinetorps allé  1

•   Travelshop, Carlsgatan 4A

•   Triangelns köpcentrum, Södra Förstadsgatan 

41

•   Pressbyrån, Södergatan 11

•   Limhamns Småbåtshamn, Vågbrytarevägen

•   First Camp Malmö, Strandgatan 101

•   Fintoan på Gustav Adolfs Torg, Gustav Adolfs 

Torg

•   Dockan Marina Malmö Cityhamn, 

Dockplatsen 1

•   Malmö Konsthall, S:t Johannesgatan 7

•   Malmö Airport, Visitors Center, Malmö – 

Sturup

•   Moderna Museet Malmö, Ola Billgrens plats 

2-4

•   Malmö Chokladfabrik, Möllevångsgatan 36B

•   Andelshamnen Lagunen, Vaktgatan 9, 

Limhamn

InfoPointarna syns genom sina  grön-vita 

I-skyltar som står på respektive InfoPoints

informationsdisk.

Fairtrade City

Malmö är en stolt

Fairtrade City sedan 2006

och Sveriges första att bli

utnämnd. Många

restauranger, caféer, och

hotell erbjuder sina

gäster Fairtrade-märkta produkter. Dessutom 

säljer många butiker rättvist handlade varor, allt

från livsmedel och blommor till kläder och

inredning.

På www.malmo.se/fairtradecity nns listan över 

ställena som gör Malmö till en FairtradeCity.

Post

Frimärken kan man ofta

köpa på pressbyråer,

tobaksbutiker och

dagligvarubutiker.

Beroende på vilken typ av

postservice du letar efter

rekommenderar vi dig att besöka Posten på 

webbadressen nedan:

Internet: www.posten.se

Fakta om Malmö
Befolkning: 320 000

Varmast temperatur (juli): +26 C

Kallast temperatur (mars): -11 C

Telefon
Landskod: +46

Riktnummer: 040

Elektricitet
220 Volt AC/50 Hz
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Viktiga hemsidor
www.malmotown.com

www.malmo.se

www.malmocity.se

www.skane.com

Folkmängd
320 000

Valuta
Svenska kronor, SEK=100 öre

Internet
www.malmotown.com
www.malmo.se
www.malmocity.se
www.skane.com

Nyhetstidningar
Sydsvenska Dagbladet
Skånska Dagbladet
Kvällsposten
Aftonbladet

Larmnummer
112

Turistinformation
Malmö Turism
Adress: Skeppsbron 2
Tel:+46 40 34 12 00Öppet

Öppettider 
Måndag – Fredag 10.00 – 16.00
Lördag-Söndag  10.00-14.00

Telefon:
Måndag-Fredag  10.00 – 17.00
Lördag-Söndag 10.00-14.00

Chatta med Turistbyrån::
Måndag – Fredag 10.00 – 17.00
Lördag – Söndag 10.00 -14.00
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