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Kreativiteten är stor i krukmakarstaden, besök gallerier, keramikverkstäder och
ateljéer. Mitt i staden lockar populära Hembygdsparken alla åldrar med lekplats
och djur. Även upplevelsemuseet Järnvägens Museum Ängelholm kan besökas
om och om igen, likaså Ängelholms Flygmuseum med flygsimulator. I Ängelholm
arrangeras årligen företagardagar, trädgårdsmässor, veteranbilsrally,
barnteater, ljusfest, sportevenemang, musikfester. En kort bit bort ligger
dessutom sälarnas Hallands Väderö, magnifika Kullaberg och den större staden
Helsingborg.

Events

Änglarundan
Änglarundan 1 - 2 september
2017
En nostalgitripp för gamla

lastbilar run...Julmarknad och skyltsöndag...
Traditionell Julmarknad på
Stortorget, Storgatan och
Tingstorget den 3 decem...
Månskensrundan
Lördagen den 7 oktober klockan
17.00 - 21.00 är det dags för
Månskensrundan ...
Smakvandring i Vejbystrand
Vejbystrands Vandrarhem
erbjuder smakvandringar. Då
många vill kombinera god...
Höstträdgårdsmässan i
Hemb...
Den 3 september klockan 10.00 -
17.00 är det
Höstträdgårdsmässan i

Hembygdsp...

Topp 5

Ängelholms Hembygdspark
En oas för hela familjen centralt
i Ängelholm. Här finns en
djurpark med nor...
Råbocka och Havsbaden
Långgrund sandstrand med
revlar. På stranden finns
dynlandskap som inåt land...
Båttur på Rönne Å - turist...
Följ med på en guidad tur
genom Ängelholm med
turistbåten Laxen. Turen går p...
Ängelholms Flygmuseum
Överljudsflygplan, skolflygplan,
flygplan från andra världskriget.
Autentisk...
Järnvägens Museum
Ängelholm
Upplev 150 års järnvägshistoria
i en spännande miljö. Järnvägens
Museum Änge...



TOPP 5

Ängelholms Hembygdspark

En oas för hela familjen

centralt i Ängelholm. Här

nns en djurpark med

nordiska djur, en stor

lekplats, värdshus, glass-

och våelstuga, samt fem

olika museer: Tekniska museet, Skolmuseet, 

Läder- och lokalhistorisk museet,

Luntertunstugan från 1673 och Grönvallska

Gården från 1817. Museerna har öppet maj-

augusti. Parken är öppen året om och har fri

entré.

Adress: Thorslundsgatan, Ängelholm

Kollektivtrak: Buss 2 mot Vejbystrand

Telefon: +46 431 41 12 20 eller Turistcenter +46 431 821 30

Internet: www.engelholmshembygdspark.se

Email: info@engelholmshembygdspark.se

Råbocka och Havsbaden

Långgrund sandstrand

med revlar. På stranden

nns dynlandskap som

inåt land övergår i

strandhed och skog.

Härliga hålor bakom

klitterna att ligga och sola i. Toaletter, dusch, 

grillplats, restauranger, campingplats, stugby

och

B & B. Vid Klitterhus nns en 100 m lång 

badbrygga med handikappramp. Livvakter

sommartid.

Adress: Klittervägen 45, 262 62 Ängelholm

Internet: http://www.engelholm.com

Båttur på Rönne Å - turistbåten Laxen

Följ med på en guidad tur

genom Ängelholm med

turistbåten Laxen. Turen

går på Rönne Å, Skånes

Amazonas, som ringlar

sig fram genom hela

staden.

Under turen, med turistbåten Laxen, som startar 

vid Stadshusets brygga inne i stan passeras 8

broar på vägen ut till småbåtshamnen i

Skälderviken. I småbåtshamnen gör båten ett

kort uppehåll på ca 25 minuter där det nns

möjlighet att köpa glass och strosa i hamnen

innan båten vänder åter mot Stadhusets brygga.

Totalt tar turen knappt 2 timmar och guidningen

sker på svenska och engelska på vägen ut till

småbåtshamnen.

Adress: Stadshusetsbrygga, Östra Vägen 2

Telefon: + 46 431 203 00

Internet: http://www.skanemarin.se

Email: info@skanemarin.se

Ängelholms Flygmuseum

Överljudsygplan,

skolygplan, ygplan från

andra världskriget.

Autentiska miljöer,

pilotutrustningar mm från

olika tidsperioder.

Flygsimulator.

Museet är det största ygmuseet i regionen och 

ger en bild av Skånska ygottiljen F10:s

verksamhet från 1940 till ottiljens nedläggning

Destination: Ängelholm
Publiceringsdatum: 2017-08-29
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2002.

Ängelholms Flygmuseum är ett mångsidigt 

museum. Här nns ygplan, motorer,

yganknuten utrustning, en radarcentral i

”bergrumsmiljö” och ett antal autentiska

yganknytna miljöer.

Det nns en Draken cockpit för provsittning och 

en museishop med ett stort antal modellygplan i

form av byggsatser samt leksaker, yglitteratur

och klädesplagg.

Med hjälp av en instruktör har besökaren 

möjlighet att yga bland annat jaktygplanet J

35 Draken och sportygplanet Cessna i

ygsimulatorn.

Cafeteria och museishop.

Adress: Valhall Park, 262 74 Ängelholm

Telefon: +46 431-148 10

Internet: www.engelholmsygmuseum.se

Email: butiken@engelholmsygmuseum.se

Järnvägens Museum Ängelholm

Upplev 150 års

järnvägshistoria i en

spännande miljö.

Järnvägens Museum

Ängelholm är ett modernt

upplevelsemuseum för

hela familjen.

I ett om- och tillbyggt lokstall från 1898 kan man

följa järnvägens utveckling på en stor

modelljärnväg och ta en åktur i

lokåkningssimulatorn LOCOMOTION.

Förutom basutställningen visas varje år tillfälliga

utställningar med olika tema. Oftast med någon

anknytning till järnväg, men inte alltid.

Ångtågskörning, både ute på linjen och på 

museiområdet, förekommer årligen vid större

evenemang.

Museet är uppbyggt så att alla, från barn till den 

mest avancerade tekniker, ska kunna hitta något

intressant.

Adress: Banskolevägen 11, 262 52 Ängelholm

Telefon: +46 431-46 89 20

Internet: www.jarnvagensmuseum.se

Email: jarnvagensmuseum@engelholm.se

STADEN

Vårt sköna läge nära hav, skog och ås gör det 

lätt att njuta av livet – varje dag! Rönneå, som

rinner genom staden och mynnar ut i

Skälderviken, sätter en gemytlig prägel på

atmosfären. Det gör också den sex kilometer

långa sandstranden, Kronoskogen och den

pittoreska stadskärnan. Staden grundades 1516

av danske kungen Kristian II och blev i början av

1900-talet en stark turistmagnet då ett av

Sveriges första stadsplanerade

sommarsamhällen, Ängelholms Havsbad, anlades

här. Staden är attraktiv att besöka och bo i och

era kända namn har sina rötter här, som

sångerskan Jill Johnsson, ishockeyspelaren

Kenny Jönsson och matkreatören Rickard

Nilsson.

Destination: Ängelholm
Publiceringsdatum: 2017-08-29
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SE & GÖRA

Ett paradis för den aktive

Kust, skog och landsvägar inbjuder till 

vandringar och cykelturer. Gör en dagstur eller

övernatta på vägen.  En populär cykelslinga är

16 kilometer långa Lergöksrundan som passerar

stad, skog och hav.

Natursköna vandringar

Uppe på Hallandsåsen, ovanför Västersjön, kan 

du följa era vandringsleder genom vild natur

och förbi kulturlämningar. Ta gärna med något

att grilla på vägen. Skåneleden, som är ett nät av

vandringsleder i hela Skåne, går också genom

Ängelholm. Dagsetappen Ängelholm -

Vejbystrand följer sanddyner, kust och

småbåtshamnar. Norr om Vejbystrand nns

lägerplats med vindskydd.

Sköna bad och svala sjöar

Ängelholm blev redan i slutet av 1800-talet känt 

som brunns- och badort. Här avlöser stränderna

varandra och alla kan hitta sin favorit.

Ängelholms Havsbad i Skäldervikens famn är en

sex kilometer lång badstrand med unikt

sanddynlandskap och höga klitter. I Sibirien har

även hundar och hästar gott om plats att bada.

Ännu ett hundbad nns norr om Skäldervikens

hamnpir. De som helst badar utan en tråd på

kroppen väljer naturistbadet. Vid populära

Skälderviken nns en komplett småbåtshamn

med krog och marin butik. Hamnar nns också i

Vejbystrand och Magnarp och vid Hultabryggan i

Björkhagen hittar du Skäldervikens snorkelled

under vattenytan. Där kan du lära dig mer om

arterna i viken. Ett nt insjöbad är Ugglehult vid

Västersjön med badbryggor och roddbåt för

rullstolsburna.

Spännande paddling

En garanterat oförglömlig upplevelse får ni på 

Rönne å. Ta med hela familjen eller vännerna på

en spännande kanottur längs med ån som rinner

genom Ängelholm och mynnar ut i Skälderviken.

Paddla fram i egen takt och vill ni slå läger längs

med åkanten så nns det bra rastplats med

vindskydd, toalett och vatten vid Höja.

Sportskarens paradis

Ängelholm är ett paradis för skeintresserade. 

Rönne å är en av fyra skånska åar med lax, men

även abborre, mört, gädda och öring nappar.

Vege å och Västersjön är andra vattenhål för

sportskaren. Fiskekort krävs och kan bland

annat köpas på Turist Center.

Ängelholms Hembygdspark

En oas för hela familjen

centralt i Ängelholm. Här

nns en djurpark med

nordiska djur, en stor

lekplats, värdshus, glass-

och våelstuga, samt fem

olika museer: Tekniska museet, Skolmuseet, 

Läder- och lokalhistorisk museet,

Luntertunstugan från 1673 och Grönvallska

Gården från 1817. Museerna har öppet maj-

augusti. Parken är öppen året om och har fri

entré. I parken nns även

Äventyrsklättringsbanan Upzone, med olika

banor på upp till 15 meter upp bland

trädkronorna.

Destination: Ängelholm
Publiceringsdatum: 2017-08-29



Adress: Thorslundsgatan, Ängelholm

Telefon: +46 431 41 12 20 eller Turistcenter +46 431 821 30

Internet: www.engelholmshembygdspark.se

Email: info@engelholmshembygdspark.se

Strövområdet Djurholmen

Ett strövområde norr om

Västersjön på ca 200 ha

med storslagen natur,

bla. Djurholmamossen,

ett opåverkat

myrkomplex av en för

Skåne ovanlig typ. 6 markerade strövstigar, 

grillplatser, informationstavlor.

Telefon: +46 431-821 30

Internet: www.strovomraden.se

Email: turist@engelholm.com

Strövområdet Kronoskogen

Naturskönt innanför

Skäldervikens obrutna

strand med naturliga

inlandsdyner.

Kronoskogen började

planteras 1739 för att

rädda Ängelholm från

sandykten. Strandskogsområdet är ett av få 

naturliga kustdynlandskap i Sverige. 7 olika

markerade spår nns. Ängelholms Strandskog är

ett naturreservat sedan 2010.

Internet: www.strovomraden.se

Västersjön / Rössjön

Ett av Hallandsåsens

vackraste naturområden.

I Västersjön kan man

bada och ska medan

Rössjön är ett

fågelskyddsområde. På

sluttningarna norr om Rössjön nns era djupt 

nedskurna raviner. Den mest berömda ravinen är

Trollehallar med sina 35 m höga branta väggar.

Adress: Övre Västersjövägen 260 266 97 Hjärnarp

Telefon: +46 0431-87 000

Internet: www.engelholm.se

Vegeå

I vattnet utanför Vegeåns

mynning nns na sand-

och lerbottnar med

mycket föda och

fågellivet är också mycket

rikt. Här nns t ex

skäräckan, som är en vadare, och småtärna, 

sktärna och ängspiplärka. En av arterna i

fågelbeståndet är internationellt rödlistad och

fem är nationellt rödlistade. Rödlistning innebär

ett särskild skydd enligt Bern-konventionen.

Området är en viktig yngelplats för atsk och

därför särskilt viktigt för yrkessket.

På växtsidan nämner experterna främst arter 

som ljung, klockljung, kantig fetknopp och

glasört.

Adress: Rodervägen 14, 262 94 Ängelholm

Internet: www.engelholm.com

Spelmansgårdens Islandshästar

Runt Spelmansgården

rider man på härliga

ridvägar på Hallandsås i

bokskog och över

vattendrag. Naturen är

starkt kuperad,

variationsrik och utmärkt anpassad för ridning 

med islandshästar. Om du är ovan eller

nybörjare blir du väl omhändertagen, och du får

en häst som passar dina kunskaper. Här nns allt

från knatte - och ridlekisgrupper,

ungdomsgrupper, vuxengrupper, familjeridning,

turridning i vacker miljö med hemlagad ka.
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Adress: Simontorpsvägen 122, 266 98 Hjärnarp

Telefon: 0705-26 11 38

Internet: http://www.spelmansgarden.se

Vegeåleden

Led som startar inne i

Strövelstorp och går ut

till Vegåns mynning, ca 8

km. Ingår i IVV -

Internationella

Folksportförbundets

vandringar.

Adress: 262 70 Strövelstorp

Telefon: 042-20 74 17

Internet: http://www.strovelstorp.nu

Fiske i Rönneå, Vegeå och Västersjön

Få plaster i Sverige kan

erbjuda skeintresserade

ett så variationsrikt

sportske som

Ängelholm. Tre

kortskevatten nns:

Rönne å, Vege å och Västerjön. Fiskepremiär i 

åarna är första helgen i mars. Fiskekort säljs

bland annat på Turistcentret och Varuhallen. I

Västersjön är det tillåtet året om.

Adress: Storgatan 116, 26233 Ängelholm

Internet: http://www.skeangelholm.se

Cykelleder kring Ängelholm

Ett ertal trevliga

dagsturer mellan 10-60

km. T ex Lergöksrundan

som är 16 km lång och

under färden får ni

uppleva både stad, skog

och hav. Kartor nns på Turistcentret.

Adress: Stortorget, 262 32 Ängelholm

Telefon: 0431-821 30

Internet: http://www.engelholm.com

Råbocka och Havsbaden

Långgrund sandstrand

med revlar. På stranden

nns dynlandskap som

inåt land övergår i

strandhed och skog.

Härliga hålor bakom

klitterna att ligga och sola i. Toaletter, dusch, 

grillplats, restauranger, campingplats, stugby

och

B & B. Vid Klitterhus nns en 100 m lång 

badbrygga med handikappramp. Livvakter

sommartid.

Adress: Råbockavägen, 262 63 Ängelholm

Internet: http://www.engelholm.com

Ängelholms Flygmuseum

Överljudsygplan,

skolygplan, ygplan från

andra världskriget.

Autentiska miljöer,

pilotutrustningar mm från

olika tidsperioder.

Flygsimulator.

Museet är det största ygmuseet i regionen och 

ger en bild av Skånska ygottiljen F10:s

verksamhet från 1940 till ottiljens nedläggning

2002.

Ängelholms Flygmuseum är ett mångsidigt 

museum. Här nns ygplan, motorer,

yganknuten utrustning, en radarcentral i

”bergrumsmiljö” och ett antal autentiska

yganknuta miljöer.

Det nns en Draken cockpit för provsittning och 

en museishop med ett stort antal modellygplan i

form av byggsatser samt leksaker, yglitteratur

och klädesplagg.
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Med hjälp av en instruktör har besökaren 

möjlighet att yga bland annat jaktygplanet J

35 Draken och sportygplanet Cessna i

ygsimulatorn.

Cafeteria och museishop.

Adress: Valhall Park, 262 74 Ängelholm

Telefon: 0431-148 10

Internet: http://www.engelholmsygmuseum.se

Email: butiken@engelholmsygmuseum.se

Skåneleden

Vandra längs Skåneleden

och upplev den otroliga

mångfald av natur och

kulturupplevelser som

Skåne har att erbjuda.

Skåneleden är idag över

100 mil lång och har cirka 80 dagsetapper. Kust 

till Kustleden går från Ängelholm till Sölvesborg

(eller vice versa). Den del av Skåneleden som

nns i nordvästra Skåne leder dig från

Ängelholm via Vejbystrand och vidare ut på

Bjärehalvön. Den följer sedan Hallandsåsen

österut.

Dagsetappen Ängelholm - Vejbystrand går på 

lättgångna promenadvägar utmed kusten. Den är

14 km lång och passerar imponerande

sanddyner och mysiga småbåtshamnar.

Lägerplats med vindskydd hittar man någon

kilometer norr om Vejbystrand.

På Hallandåsens krön nns en trivsam dagsetapp

på 12 km. På grusvägar och små stigar följer

promenaden den gamla riksgränsen. Efter

strapatser i den spännande terrängen kan man

vila ut vid lägerplatserna Bjärabygget och Koarp.

Adress: Stortorget, 262 32 Ängelholm

Telefon: 0431-821 30

Internet: http://www.skaneleden.org

Hallandsåsen

Hallandsåsen är en ca 80

miljoner år gammal

urbergshorst, som utgör

en påtaglig gräns mellan

Halland och Skåne. Åsen

är mellan 5 och 10 km

bred och 40 km lång, från Hovs Hallar till 

Örkelljunga. Högsta punkt är Högalteknall, 226

m ö h.

Vegetationen består av skog, bok och 

inplanterad gran, mossar, ljunghedar och

enefälader. I bergets södra sträckning nns era

djupa raviner, bl a Trollehallar med upp till 35 m

höga väggar.

Västersjön & Rössjön

Västersjön och Rössjön

har bildats i gropen efter

ett stort isblock och är så

kallad dödissjöar. Vattnet

kommer från Hallandsås

mossar och myrar, via

era bäckar. Här nns en rik vegetation med 

både gula och vita näckrosor, notblomster och

styvt braxengräs.

 I Västersjön kan man bada och ska; här nns 

ett utmärkt bestånd av gös, gädda, abborre, ål

och braxen. Fiskekort säljs bland annat på

Ängelholms Turistcenter. Rössjön är ett

fågelskyddsområde.

Adress: 262 32 Ängelholm

Internet: www.engelholm.com

Destination: Ängelholm
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Frisbeegolf
Spela frisbeegolf gratis

på 9-håls banan vid

Skörpabäckens dalgång,

på ängen nedanför

Jordgubbsvägen. Ingen

förbokning krävs.

Adress: Jordgubbsvägen, 262 80 Ängelholm

Telefon: 0431-872 10

Internet: http://www.engelholm.se/Uppleva-gora/Idrott-motio

n-och-friluftsliv/Frisbeegolfbana

UFO-monument

Har varelser från en

annan planet landat i

Ängelholm? I

Sibirienskogen i södra

Ängelholm nns ett unikt

monument. Tre ton tungt

tronar ett diskusformat rymdskepp i centrum av 

några cirkelformade avtryck i den natursköna

gläntan. Historien bakom monumentet är

fantastiskt och spännande.

Har varelser från en annan planet landat några 

hundra meter från Skälderviken? Eller nns det

en naturlig förklaring? Det var sent på kvällen

den 18 maj 1946. Den då 28-årige Gösta

Carlsson var på väg hem genom Sibirienskogen

och hade precis lämnat Skälderviks stranden där

han suttit och lyssnat till fågelsången. Vägen

hem gick längs den gropiga grusväg som idag är

Sibirienvägen och Gösta ledde sin cykel intill sig.

Då ck han plötsligt se ett starkt ljus mellan

träden och han stannade till för en stund. Vad

var det han såg? Vill du veta mer? I boken

"Mötet i gläntan" berättas hela historien om

stationskarlen som blev miljonär - tack vare hjälp

utifrån.

Kontakta Ängelholms turistcenter för mer 

information eller vägbeskrivning till platsen.

Adress: Sibirienskogen, Ängelholm

Telefon: 0431- 821 30

Internet: http://www.engelholm.com

Snorkelled

Snorkelleden är en

naturstig under vattnet

och består av 10 stycken

betongfudament.

Fundamenten har

handtag att hålla i när

man dykt ner. På fundamentet sitter en skylt 

med en illustration och text om t.ex. olika arter

som man kan hitta i viken.

Adress: Strandriddarevägen, Björkhagen

Telefon: 070-22 90 494

Internet: https://www.facebook.com/skalderviken

Pyttetåget i Ängelholm

Ta med de små på en färd

med pyttetåget till och

från Ängelholms

Hembygdspark. Parken

rymmer en djurpark och

lekplats för de

yngre.

Tåget avgår från parkeringen vid Järnvägens 

Museum, stannar till vid Stortorget, med

ändhållplats Hembygdsparken. Turen tar ca 20

minuter i vardera riktningen. Resan betalas

kontant till lokföraren.

För aktuell tidtabell och prislista, se 

http://www.engelholmshembygdspark.se

Adress: Hembygdsparken, Thorslundsgatan, 262 33

Ängelholm

Telefon: 0431-41 12 20

Internet: http://www.engelholmshembygdspark.se

Email: info@engelholmshembygdspark.se
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Kanotäventyr på Rönne å
Rönne å slingrar sig

vackert genom

Ängelholm. Här erbjuds

man lätt paddling i en

skön miljö. Det öppna

landskapet, den lummiga

och Amazonasliknande skogen samt stadsmiljö. 

Man kan paddla hela vägen ut till mynningen i

Skälderviken.

Här kan man hyra kanoter; 

Stisses Kanotuthyrning

Reningsverksvägen 2

Ängelholm

0703-25 96 38

Båt- och kanotuthyrningen

Vejbystrandsvägen 450

Ängelholm

0702-88 06 88

Båttur på Rönne Å - turistbåten Laxen

Följ med på en guidad tur

genom Ängelholm med

turistbåten Laxen. Turen

går på Rönne Å, Skånes

Amazonas, som ringlar

sig fram genom hela

staden.

Under turen, med turistbåten Laxen, som startar 

vid Stadshusets brygga inne i stan passeras 9

broar på vägen ut till småbåtshamnen i

Skälderviken. I småbåtshamnen gör båten ett

kort uppehåll på ca 25 minuter där det nns

möjlighet att köpa glass och strosa i hamnen

innan båten vänder åter mot Stadhusets brygga.

Totalt tar turen knappt 2 timmar och guidningen

sker på svenska och engelska på vägen ut till

småbåtshamnen.

Adress: Stadshusets brygga, Östra Vägen 2

Telefon: 0431-203 00

Internet: www.skanemarin.se

Upzone - Äventyrspark

Upzone är äventyrsparker

med höghöjdsbanor. En

höghöjdsbana är en

hinderbana fast den sitter

uppe bland träden. I

Ängelholm har man just

nu absolut längsta linbana på nästan 120 meter! 

Det är 15 meter som högsta punkt och den

nybyggda Big Jump, det avslutande hoppet man

gör för att ta sig ner från den högsta och

svåraste bana Riskzone.

Telefon: 0724244754

Internet: http://www.upzone.se/sv-SE/boka/%C3%A4ngelhol

m-27681756

Kattegattleden

Kattegattleden är den

första leden i Sverige som

skyltas som nationell

turistcykelled. Den är 37

mil lång, näst intill bilfri

och har ett unikt och

havsnära läge.

Cykelleden går mellan Helsingborg i söder och 

Göteborg i norr, hela vägen genom Halland. Det

spelar ingen roll var du startar äventyret för

leden är lättillgänglig via goda

kommunikationsmöjligheter.

Kattegattleden erbjuder dig som cykelturist en 

mängd stora – och små – upplevelser. Du cyklar i

en fantastisk kustnära natur med närhet till

härliga sandstränder och vackra utsiktsplatser.

Leden tar dig genom pittoreska skelägen och

mysiga städer. Under cykelturen passerar du
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era historiska platser och intressanta

besöksmål som alla är väl värda ett besök.

Karta och guide nns att köpa på Ängelholms 

Turistcenter.

Telefon: +46 (0)3535-13 48 00

Internet: http://kattegattleden.se/en

Email: info@halland.se

Järnvägens Museum Ängelholm

Upplev 150 års

järnvägshistoria i en

spännande miljö.

Järnvägens Museum

Ängelholm är ett modernt

upplevelsemuseum för

hela familjen.

I ett om- och tillbyggt lokstall från 1898 kan man

följa järnvägens utveckling på en stor

modelljärnväg och ta en åktur i

lokåkningssimulatorn LOCOMOTION.

Förutom basutställningen visas varje år tillfälliga

utställningar med olika tema. Oftast med någon

anknytning till järnväg, men inte alltid.

Ångtågskörning, både ute på linjen och på 

museiområdet, förekommer årligen vid större

evenemang.

I butiken säljs det souvenirer, böcker, lmer, 

leksaker och mycket mer.

Det säljs även kae, läsk, glass och godis.

Museet är uppbyggt så att alla, från barn till den 

mest avancerade tekniker, ska kunna hitta något

intressant.

Adress: Banskolevägen 11, 262 52 Ängelholm

Telefon: +46 431-46 89 20

Internet: www.jarnvagensmuseum.se

Email: jarnvagensmuseum@engelholm.se

SUP - Stand Up Paddle Board

Det är både en

motionssport och en

upplevelseaktivitet. Det

är en lång surfbräda som

man står upp på och

paddlar sig fram.

Adress: Reningsverksvägen 2, Ängelholm

Telefon: +46 (0)703259638

Internet: http://www.paddlakanot.nu

Vattnets hus

Vattnets hus är ett

fullvärdigt bad för

tävlingar, lek, rekreation

och träning. Vattnets hus

erbjuder 1 motionssäng

25*25 meter, 10 banor. 2

stycken träningsbassänger varav en höj - 

sänkbar botten.

Äventyrsbadet innehåller 6 bassänger, 2 

rutschkanor, bubbelbad, strömkanal, vågboll och

vattenkanoner.

Gym.

Bistro.

Dessutom har Vattnets hus en unik, lärande 

inriktning med fokus på vatten och vattenmiljö.

Adress: Landshövdingevägen 9 262 52 Ängelholm

Telefon: 0431-450300

Internet: http://www.vattnetshus.se
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Skateboardpark
Ängelholms

skateboardpark är

belägen vid den

nordvästra delen av

Gåshalsvägen.

Skateboardparken drivs

och sköts av 431-skateboardförening och dess 

medlemmar på uppdrag av Ängelholms kommun

men alla är välkomna att gratis åka skatebord

där.

Adress: Gåsahalsvägen 262 41 Ängelholm

Telefon: 0431- 87 000

Internet: www.engelholm.se

Laxtrappan

På denna plats låg 1767

en sågkvarn, Nya Mölla,

som tillhörde Skillinge

gods. Numera används

fallet för att driva ett

elkraftverk vars inlopp

kan beskådas på platsen.

En rofylld plats där man kan ta en ka eller rent 

av bada i laxtrappan på sommaren.

Parkeringsmöjligheter nns i närheten och med

cykel tar man sig ända fram till fallet. Munka

Möllestig går förbi platsen och är en mysig stig

utmed ån som varmt rekommenderas.

Adress: Hillarpsvägen, Munka - Ljungby

Heagården

Släktgård från 1862.

Intakt bostad,

jordbruksredskap, nt

brandkårsmuseum.

Fungerande smedja,

toelmakarverkstad, stor

trädgård, guidning, servering. För öppettider, 

ring Heagården.

Adress: Ängelholmsvägen 208, 266 93 Munka-Ljungby

Telefon: +46 (0)431 43 00 35

Internet: http://www.heagarden.se

Email: heagarden@gmail.com

Magnarps Strandmark

Magnarps strandmarker

är Ängelholms kommuns

första kommunala

naturreservat. Magnarps

strandmark är en

strandskyddad kustzon

från Vejbystrand till Magnarps hamn med trift, 

vresros och enesnår. Här nns även rödlistade

arter som sånglärka, hämpling, gråtrut och

ejder. Skåneleden passerar genom

naturreservatet.

Adress: Magnarpsvägen, 266 54 Vejbystrand

Telefon: +46 0431-87 000

Internet: www.engelholm.se

Cykeluthyrning på Råbocka camping

Det går inte att förboka

utan man kan bara hyra

på plats. Mellan den 15

april och 2 juni hyrs

cyklarna på plats i

butiken på Campingen.

Från den 3 juni - 3 september sker uthyrningen 

från minigolfshopen. Råbocka camping är stängt

för säsongen från den 4 september.

Vuxen, oväxlad, 75 kr/dag

Vuxen, 3-växlad, 85 kr/dag

Barn, 50 kr/dag

Tandem, 125 kr/dag

Cykelbil, 1-sitsig, 60 kr/timme

Cykelbil, 4-sitsig, 60 kr/halvtimme, 80 kr/timme

Adress: Råbockavägen 101 262 63 Ängelholm
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Telefon: +46 0431-105 43

Internet: http://www.rabockacamping.se

Email: info@rabockacamping.se

Konstverk i Ängelholm

Välkomna att göra en

konstvandring på egen

hand. Kom in till

Ängelholms Turistcenter

för att hämta en karta

som passar till följande

beskrivning:

Starta på stortorget:

1.   Sommarbrunn och vinterlykta, Pål Svensson, 

1994. Skulptur i gnejs och granit på temat vatten

och ljus. Den är stor, men hotar ingen, istället

bjuder den in till att vila en stund.

Mot Norra Kyrkogatan:

2.   Till José, Gabriella Sandin, 1996. 

Utsmyckningen är gjord i blåsvart Larviksgranit

och föreställer två bröst. Om en man hade gjort

en sådan skulptur hade det förmodligen väckt

debatt.

Vid Tingshusgatan:

3.   Det rak och det böjda, Åke Jönsson, 1965. 

Verket kallas också för ”Mor och barn”.

Skildringen av mötet mellan gammal och ung,

manar till eftertanke, vilket också är meningen.

Tingstorget:

4.   Vågor från förr, nu och sedan, Annika 

Oskarsson och Thomas Nordström, 2016. Gå in

under maneten och upplev ljuden från olika

miljöer.

Söderut till Rådhustäppan:

5.   Snäckform, Christian Bergh, 1966. Förgylld 

bronsskulptur som skänktes av stadens Lions

Club.

Tullportsplatsen:

6.   Sommarickan, Thure Thörn, 1960. Nedanför

Vita Räck i den lugna åparken sitter ickan

försjunken i sina tankar.

Rosentäppan:

7.   Dockan vid näckros- och stenrosdammen, 

Owe Pellsjö, 1990. Skulpturen är donerade av

doktorn Paula Thulin och är placerad i en av

Ängelholms många små oaser.

Rönnehallens gård:

8.   Bollspelaren, Åke Jönsson, 1981. I rostfritt 

stål och med mjuka plastiska former är den tre

meter höga skulpturen en hyllning till idrotten.

Rönnegatan:

9.   Gås, Knut Erik Lindberg, 1955. Gå på jakt 

efter Gås, den lilla söta fågeln har nämligen

gömt sig lite.

10.   Var är du?, Jonas Högström, 2013. 

Bronsskulptur av en tonårsicka i tidstypisk

ställning. Böjd över telefonen och med

hörlurarna i öronen.

Fortsätt till Stadsparken:

11.   Cykelhjälm, knäskydd och ytväst, men vad 

hjälper det mot ensamhet?, Jonas Högström,

2015. Vemodig skulptur som väcker starka

känslor.

12.   Druvan, Anders Olsson, 1919. Skulpturen är

den äldsta i Ängelholm och omges av en vacker

fontän.

Hembygdsparken:

13.   Mor, Carl Eldh, 1937. Carl Eldh är en av vår

tids största skulptörer. Han är en mästare på att
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genom sina kvinnogestalter skildra moderlig

kärlek och ungdomlig oskuld.

Rör er tillbaka mot centrum och stanna vid 

Rönnebrygga. Sätt er ner och vila på:

14.   Bänk, Ulla och Gustav Kraitz, 2001. Denna 

bänk har glatt många frusna själar, då den

vintertid har inbyggda värmeslingor.

15.   Vila på vågen, Ulla och Gustav Kraitz, 2016.

Skänktes av Kultursällskapet i Ängelholm vid

Ängelholms 500-års jubileum.

Järnvägsparken:

16.   Händelse, Hjalmar Ekberg, 1971. 

Ursprungligen var denna skulptur avsedd för

Ängelholms gymnasieskola och symboliserar

kraft, växande, mognad och förnyelse.

Adress: Stortorget, Ängelholm

Telefon: +46 0431-821 30

Internet: www.engelholm.com

Email: turist@engelholm.com

Lindebolarna

Att rida ut i de skånska

skogarna på gröna

sommarängar eller ner

till Västersjön är en härlig

känsla. Vi erbjuder

uteritter på alla nivåer

anpassade efter era önskemål och kunskaper. 

En skrittur i trollskogen är kanske ett lagom 

äventyr för nybörjare, en långritt runt Rössjön

eller full fart på galoppstigen för vana ryttare,

bara fantasin sätter gränser. Vi erbjuder även

träningar på vår terrängbana med spännande

hinder mellan 10-70 cm höga för dig som vill

testa att hoppa i skogen.

Kontakta oss med dina önskemål, vi har något 

som passar alla!

Adress: Herrgårdsvägen 5 26693 Munka-Ljungby

Telefon: 0046 0431-455494

Internet: www.lindebolarna.se

Email: Lindebolarna@hotmail.com

EVENEMANG

Ängelholm är en stad med många speciella 

evenemang. Flera stora festivaler äger rum här,

bland annat en av Sveriges största musik- och

dansfestivaler - Ekebofestivalen samt Ljusfesten

på Rönne å.

Sommarlustspel och barnteater hålls under hela 

sommaren i Hembygdsparken. Sveriges enda

lergöksorkester spelar på midsommarafton och

vissa lördagar i juli på Stortorget.

En aktuell evenemangslista nns på 

www.engelholm.com

Änglarundan

Änglarundan 1 - 2

september 2017 En

nostalgitripp för gamla

lastbilar runt

Bjärehalvön. Start och

mål i Ängelholm vid

Erlandssons Åkeri.

Det drar igång på fredagskvällen för lite mingel. 

Förtäring säljes både fredag och lördag och
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fortsätter på lördagen med själva rallyt.

På fredagen öppnas grindarna på åkeriet klockan

17.00 och stänger igen vid 22.00-23.00. På

lördagen öppnas grindarna vid 07.00 och alla

som vill komma och titta kommer att bli bjudna

på en n uppvisning av gamla lastbilar, släpar

och även lite utställare som visar sina produkter.

Cirka klockan 09.00 kommer de att börja släppa

iväg ekipagen ut på rundan.

Adress: Brandsvigsgatan 9, Ängelholm

Telefon: +46 0706540718

Internet: http://www.erlandssonsakeri.se

Email: joakim@erlandssonsakeri.se

Julmarknad och skyltsöndag På Stan i
Ängelholm

Traditionell Julmarknad

på Stortorget, Storgatan

och Tingstorget den 3

december 2017 klockan

13.00 - 19.00. Kom och

njut av hantverk,

dörrkransar, tomtar, delikatesser, 

lokalproducerat med mera.

Adress: Stortorget, Ängelholm

Telefon: 0046 0431-47 24 06

Internet: www.engelholm.com

Email: madeleine.eidmark@engelholm.com

Månskensrundan

Lördagen den 7 oktober

klockan 17.00 - 21.00 är

det dags för

Månskensrundan som ger

dig som besökare

möjlighet att ”titta in

bakom grinden” i många fantastiska trädgårdar.

Allt från små privata innerstadsträdgårdar på 

drygt hundra kvadratmeter, till stora

parkliknande egendomar på era hektar.

För mer information kring trädgårdarna och dess

ägare, se arrangörens hemsida.

Adress: Nordvästra Skåne

Internet: http://www.tradgardsrundorna.se

Email: hbgtradgard@gmail.com

Smakvandring i Vejbystrand

Vejbystrands Vandrarhem

erbjuder smakvandringar.

Då många vill kombinera

god mat och dryck med

ett friluftsliv i vacker

natur. Trots att

Vejbystrand är en liten ort nns det era 

fantastiska aktörer inom mat och dryck.

Smakvandringen startar med frukost på 

vandrarhemmet. Med hjälp av en detaljerad

karta sträcker sig vandringen längst havet, förbi

strand, skog, småbåtshamn, över hedar,

naturbeten, landsvägar, skogsvägar, genom

gamla Vejbystrand och förbi sevärdheter. Det

blir smak-stopp hos Snitten, Vejby Vingård,

Sandgårdens Skaeri och lunch hos Bjäre Fisk &

Skaldjur i Magnarps hamn. Middag intas på

kvällen på vandrarhemmet och arrangeras av

Vilt & Gott, även det en lokal aktör. Mat,

smakprover, övernattning och frukostar ingår,

liksom sänglinne och handduk.

Större sällskap kan boka egen vandring efter 

överenskommelse med vandrarhemmet.

Vandringarna kommer att äga rum den 30 

september.

Pris: 1495:-/person (enkelrumstillägg 195,-) Två 

frukostar, karta, alla smakprover, lunch, middag,

övernattning, sänglinne och handduk ingår.

Anmäla sig gör man till Vejbystrands

vandrarhem på tel: +46 0 431 45 30 50
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Adress: Skogsvägen 37, Vejbystrand

Telefon: +46 0 431-453050

Internet: https://www.vejbystrandsvandrarhem.se

Email: info@vejbystrandsvandrarhem.se

Höstträdgårdsmässan i Hembygdsparken

Den 3 september klockan

10.00 - 17.00 är det

Höstträdgårdsmässan i

Hembygdsparken. Fri

entré.

Adress: Thorslundsgatan 13, Ängelholm

Telefon: 0046 0708-249470

Email: agneta_mattsson@hotmail.com

Spökjakt i Hembygdsparken

Den 31 oktober, 1

november och 3

november klockan 16.00 -

20.00 är det spökjakt i

Hembygdsparken. Biljett

information kommer

senare.

Adress: Thorslundsgatan 13, Ängelholm

Telefon: +46 0431 – 41 12 20

Internet: http://www.engelholmshembygdspark.se

Email: info@engelholmshembygdspark.se

Julmarknad i Hembygdsparken

Traditionell julmarknad

blir det i

Hembygdsparken den 25

november klockan 12.00 -

17.00. Det blir

julmarknad med

konstslöjd, hantverk, julmat och mycket mera.

Adress: Thorslundsgatan 13, Ängelholm

Telefon: +46 0731-56 00 54

Internet: http://www.engelholmshembygdspark.se

Email: info@engelholmshembygdspark.se

Loppis i Hembygdsparken

Loppis i

Hembygdsparken.

2017-05-20 11:00 - 15:00

2017-06-03 11:00 - 15:00

2017-07-29 11:00 - 15:00

2017-08-12 11:00 -

15:00

2017-08-26 11:00 - 15:00

2017-09-09 11:00 - 15:00

Adress: Thorslundsgatan 13, 262 33 Ängelholm

Telefon: +46 0431 – 41 10 27

Internet: http://www.engelholmshembygdspark.se

Email: info@engelholmshembygdspark.se

Loppis på Tingstorget

Mitt i Ängelholm på det

charmiga Tingstorget

arrangeras det loppis på

lördagar under

sommarmånaderna. 6/5

09.00 - 14.00 13/5 09.00 -

14.00

20/5 09.00 - 14.00

27/5 09.00 - 14.00

3/6 09.00 - 14.00

10/6 09.00 - 14.00

17/6 09.00 - 14.00

1/7 09.00 - 14.00

8/7 09.00 - 14.00

15/7 09.00 - 14.00
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22/7 09.00 - 14.00

29/7 09.00 - 14.00

5/8 09.00 - 14.00

12/8 09.00 - 14.00

19/8 09.00 - 14.00

26/8 09.00 - 14.00

2/9 09.00 - 14.00

9/9 09.00 - 14.00

16/9 09.00 - 14.00

23/9 09.00 - 14.00

30/9 09.00 - 14.00

Adress: Tingstorget, Ängelholm

Telefon: +46 0431 - 821 30

Internet: http://engelholm.com

Email: turist@engelholm.com

Galen Shopping

Höstens bästa

shoppingdag sker på

Storgatan i Ängelholm

den 4 november 2017

mellan klockan 10.00 -

16.00. En dag fylld av

galna shoppingerbjudanden På Stan!

Adress: Storgatan, Ängelholm

Telefon: 0046 0431-47 24 06

Internet: www.engelholm.com

Email: madeleine.eidmark@engelholm.com

ÄFFs hemmatcher
Hemma match för ÄFF i

Division 1 Södra. ÄFF –

UTSIKTENS BK 30 april

klockan 14:00 ÄFF – FK

KARLSKRONA 12 maj

klockan 19:00 ÄFF –

LANDSKRONA BOIS

28 maj klockan 16:00

ÄFF – ASSYRISKA BK

11 juni klockan 16:00

ÄFF – FC ROSENGÅRD

25 juni klockan 16:00

ÄFF – MJÄLLBY AIF

9 juli klockan 16:00

ÄFF – QVIDING FIF

16 juli klockan 16:00

ÄFF – SKÖVDE AIK

2 september klockan 15:00

ÄFF – IK ODDEVOLD

17 september klockan 16:00

ÄFF – HUSQVARNA FF

1 oktober klockan 16:00

ÄFF – KRISTIANSTAD FC

8 oktober klockan 16:00

ÄFF – LJUNGSKILE SK

29 oktober klockan 16:00

Matcherna spelas på idrottsplatsen Kullavägen 5,

262 53 Ängelholm.

Biljetter köpes i entrén.
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Vuxen: 100:-

Pensionär/ungdom 16-18 år: 50:-

Barn: Fri inträde

Adress: Kullavägen 5, 262 53 Ängelholm

Telefon: +46 0431-48 78 00

Internet: http://www.angelholms.se

Veteranfordonsträff

Veteranfordonsträ i

Magnarps hamn.

2017-05-07 - Start: 14:00

2017-06-04 - Start: 14:00

2017-07-02 - Start: 14:00

2017-08-06 - Start:

14:00

2017-09-03 - Start: 14:00

Adress: Magnarpsvägen 80, 26654 Vejbystrand

Telefon: +46 0703346740

Email: stig.vanja.ahlbin@telia.com

I Juletid i Förslövs kyrka

I Juletid Fjolårets I

Juletid-turné blev en

formidabel succé med

drygt 60 utsålda

konserter över hela

landet. Så det är med

glädje vi hälsar Christer Sjögren välkommen 

tillbaka som gästsolist även detta år. Naturligtvis

är ständiga medlemmarna Magnus Johansson

och Marcos Ubeda med. Samma konsert-trio i år,

men med nya melodier och arrangemang.

Omsorgsfullt utvalda sånger ur den traditionella

repertoaren av känd profan och sakral julmusik.

Biljetter kostar 364 kr plus serviceavgift och 

säljs på Julius Biljettservice,

https://www.juliusbiljettservice.se, tel:0775-700

400 eller

Ängelholms Turistcenter, Järnvägsgatan 5A, 

Ängelholm

Konserten håller på cirka 1,5 timme.

Datum/Tid

2017-11-11 - Start: 15:00 Förslövs Kyrka

2017-11-11 - Start: 19:00 Förslövs Kyrka

Adress: Margretetorpsv.4, 26973 Förslöv

Telefon: +46 070-638 84 49

Internet: http://www.billyheil.se

Email: info@billyheil.se

I Juletid i Hjärnarps kyrka

I Juletid håller konsert i

Hjärnarps kyrka, den 12

november 2017 klockan

16.00. Fjolårets I

Juletid-turné blev en

formidabel succé med

drygt 60 utsålda konserter över hela landet. Så 

det är med glädje vi hälsar Christer Sjögren

välkommen tillbaka som gästsolist även detta år.

Naturligtvis är ständiga medlemmarna Magnus

Johansson och Marcos Ubeda med. Samma

konsert-trio i år, men med nya melodier och

arrangemang. Omsorgsfullt utvalda sånger ur

den traditionella repertoaren av känd profan och

sakral julmusik.

Biljetter kostar 364 kr plus serviceavgift och 

säljs på Julius Biljettservice,

https://www.juliusbiljettservice.se, tel:0775-700

400 eller

Ängelholms Turistcenter, Järnvägsgatan 5A, 

Ängelholm

Konserten håller på cirka 1,5 timme.

Adress: Hjärnarpsvägen 28, 266 75 Hjärnarp
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Telefon: +46 070-638 84 49

Internet: http://www.billyheil.se

Email: info@billyheil.se

Lergöksloppet 2017

Den 16 september är det

terräng-motionslopp i

Ängelholm, där alla i

familjen kan deltaga.

Start och mål på Råbocka

campingplats. Alla banor

på stigar och skogsvägar i vackra Kronoskogen. 

Efter målgång bjuds deltagarna i klass 1 och 2

på frukt och saft, övriga klasser får njuta av kae

eller te med smörgås.

Anmälan senast den 2 september 2017 på 

www.snapphanarna.se/lergoksloppet2017

Adress: Råbockavägen 101, 262 63 Ängelholm

Internet: http://www.snapphanarna.se/lergoksloppet2017

Email: camilla@bageriet.se

Konsert: Absolut ABBA Tribute

Den 12 november klockan

18.00 gästar Absolut

ABBA Tribute. I "Absolut

ABBA Tribute" upplever

besökarna i denna show i

toppklass inte bara denna

legendariska svenska grupps fantastiska musik. 

Special guest Harpo, vars hit "Moviestar"

fortfarande tillhör de mest spelade låtarna i

Europa, påminner om ABBA och kommer berätta

många överraskande historier. Naturligtvis

kommer Harpo även framföra sin världshit

"Moviestar" och sina hitsinglar "Honolulu" och

"Sayonara". Även Ted Gärdestad blir

ihågkommen, som inte bara arbetat med Harpo,

utan även med ABBA-medlemmarna under

70-talet.

Biljetterna kostar 435 kr och nns på 

https://www.juliusbiljettservice.se eller på

telefon 0775-700 400 samt på Ängelholms

Turistcenter, Järnvägsgatan 5 A, Ängelholm.

Längd: 2 tim, 45 min, inkl 20 min paus

Adress: Skolgatan 8, 262 31 Ängelholm

Internet: http://lycke-events.se

Email: kontakt@lycke-events.se

Adventsvandring i Sibirienskogen

Den 2 december klockan

10.00 är det

adventsvandring i

Sibirienskogen. Samling

på Nya Torg i Ängelholm

klockan 09.45 eller på

parkeringsplatsen i Sibirienskogen klockan 

10.00. Efter vandringen bjuds det på korv, glögg

och pepparkakor. Gratis.

Adress: Sibirienvägen, Ängelholm

Telefon: 0046 0705206614

Internet: https://www.svenskaturistforeningen.se/vara-lokala

vdelningar/stf-bjare-asbo

konsert: Ken Ring

Ken Ring ger sig ut på

"En Musikalisk

Upplevelse 2018" och

kommer till Jarl Kulle

scenen, Skolgatan 4

Ängelholm den 28 januari

2018.

"På min senaste turné hände nått inuti mig. Jag 

gick igenom något jag aldrig hade gjort förut, det

var mitt livs absolut starkaste musikaliska resa.

Det var verkligen med en speciell känsla jag klev

upp på scenen när jag åkte runt i vintras på min

akustiska turné. Den mäktiga känslan av en helt
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slutsåld konserthall kröp in på mig och jag blev

helt tagen. Helt plötsligt spelade mina texter en

roll. Jag insåg kanske det jag undrat mest över

genom hela min karriär. Och det var om ni

verkligen lyssnade och förstod det jag försökte

säga. Ni bemötte mig med den största kärleken

en artist kan få. Och historierna ni delade med

mig rörde verkligen mitt hjärta. Och ni ck mig

att inse att min musik faktiskt är viktig för

många av er. Den är en del av samhället och

många livsöden där ute. Och i dagens samhälle

kanske den är viktigare än någonsin. Budskapet.

Därför har jag nu bestämt mig för att själv 

arrangera den största turnén i mitt liv. Jag vill

sätta ihop en uppsättning som ger utrymme för

mig att verkligen tömma mig och ge er exakt det

som behövs just nu. Kärlek, respekt och en stund

att få rannsaka sig själv. Både ni och jag."

Biljetter kostar 270 kr + serviceavgift, köpes på 

http://www.tickster.com. För bokning av

rullstolsplats, vänligen kontakta info snabel-a

orlandojohn punkt com

Dörrarna öppnas klockan 18.30 och konserten 

börjar klockan 19.00.

Adress: Skolgatan 4, 262 31 Ängelholm

Internet: https://sv-se.facebook.com/realkenring

Email: kenringbb@gmail.com

Konsert: Hyllning till Elvis Presley

Den 16 september

klockan 17.00 gör Håkan

Brinck och S:t Mikael

Gospel en sista omgång

gospelkonserter till

rockkungen, Elvis, ära

och minne. Efter denna turné kommer 

samarbetet mellan Brinck och S:t Mikael Gospel

att upphöra, så passa på att se denna konsert en

sista gång!

Längd cirka 1,30 timme. 

Biljetter kostar 310 kr och köpes på 

www.juliusbiljettservice.se, telefonnummer

0775-700 400 samt Ängelholms Turistcenter,

Järnvägsgatan 5 A Ängelholm.

Adress: Hjärnarpsvägen 28, 266 75 Hjärnarp

Telefon: +46 0431-43 75 44

Internet: http://stmikaelgospel.se

Mångfaldsparad

Den 2 september blir det

Mångfaldsparad i

Ängelholm! Barn - och

familjeaktiviteter på

Stortorget från klockan

12.00. Paraden avgår

klockan 14.30 mot Hembygdsparken. På scen i 

Hembygdsparken efter paraden är Nano.

På Stortorget 

• Ansiktsmålning, clown och hoppborg

• 12.00 Miggis showband - musik från hela 

världen

• 13.00 Föreläsning på temat Mångfald av Soa 

Karlsson

• 14.00 Afro-rytmer - trummor från Afrika

• 14.30 Mångfaldsparaden startar från 

Stortorget till Hembygdsparken

I Hembygdsparken

15.00 Nano på scen

Fri entré.

Adress: Stortorget Ängelholm

Telefon: +46 0431-87 000

Internet: www.engelholm.se

Email: info@engelholm.se

Destination: Ängelholm
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Volleyboll

Damlaget spelar i

elitserien 2017-10-08,

EVS - Degerfors, klockan

16.00 2017-10-22, EVS -

Hylte/Halmstad, klockan

16.00 2017-10-31, EVS -

Svedala, klockan 19.00

2017-11-12, EVS - Sollentuna, klockan 16.00

2017-11-14, EVS - Gislaved, klockan 19.00

2017-12-03, EVS - Lund,klockan 16.00

2017-12-10, EVS - Linköping,klockan 16.00

2018-01-07, EVS - Gislaved,klockan 16.00

2018-01-09, EVS - Lund klockan 19.00

2018-01-28, EVS - Örebro,klockan 16.00

2018-02-11, EVS - Lindesberg,klockan 16.00

2018-02-27, EVS - Svedala 7 PM

2018-03-06, EVS - Hylte/Halmstad 7 PM

Fri entré.

Adress: Kristian II:s Väg 26, 262 44 Ängelholm

Telefon: +46 (0) 722677476

Internet: http://www.engelholmsvolley.se

Email: engelholmsvolley@ektv.nu

Walk of Hope
Walk of Hope den 16

september i Ängelholms

hembygdsparken. Det är

en insamling till

barncancerfonden som

hålls i hela Sverige under

september månad. De som arrangerar det i 

Ängelholm hoppas att ängelholmarna kan hjälpa

till att nå målet på 100 000 kr.

Under dagen kommer det vara tipsrunda, ka, 

lotteri, ansiktmålning, dans på scen med kalle

Anka och Långben, Alla Kan är på plats samt

andra aktiviteter. Dansen kommer vara klockan

11.00, 13.00 samt 15.00.

Prisinformation : 

Det kostar 50 kr/person eller 150 kr för 

familjestart för att gå tipsrundan.

Adress: Thorslundsgatan 13, 262 33 Ängelholm

Telefon: +46 0733966622

Internet: https://www.barncancerfonden.se/event/walk-of-hop

e/anmalan2/walk-of-hope-angelholm

Email: jessica.ornhag@hotmail.com

Margretetorps bröllopsmässa

Margretetorps

bröllopsmässa den 1

oktober klockan 11.00 -

17.00 Bli inspirerade till

er speciella dag bland

utställare som visar upp

allt som brudparet behöver för sitt perfekta 

bröllop. Vackra bröllopskläder för både honom

och henne, fantastiska tårtor och ljuv musik

spelas under dagen.

Adress: Kägle väg 9, 266 98 Hjärnarp

Telefon: +46 0431-45 44 50

Internet: https://www.margretetorp.se

Email: info@margretetorp.se
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GOLF

Golfdestination no 1

Ängelholm ingår i världens näst mest 

golfbanetäta område. Inom 40 minuters bilfärd

nns 25 golfanläggningar och 31 golfbanor. Det

är bara i Florida som banorna ligger tätare än

så! Banornas karaktär skiftar mellan kust och

inland och bjuder på svårighetsgrader för alla.

Om vädret tillåter kan man spela året om.

Se Ängelholms golfutbud på 

www.engelholm.com

Besök även www.golfno1.se

ÄTA

Mat är en stor livsnjutning och i Ängelholm nns 

det något för alla smaker, från svensk

husmanskost till internationellt kök. Prova äkta

skånskt smörgårdsbord, smakfulla läckerheter

från havet eller spanska tapas. För oss är också

kastunden snudd på helig och vi har era

caféer att välja mellan, lantliga kaestugor såväl

som trendiga caféer. En våa i

Hembygdsparken sitter inte heller fel! När

kvällen sänker sig öppnas dörrarna till era

barer och nattklubbar mitt i staden och strax

utanför nns ett stort danspalats där man kan ta

en svängom in på småtimmarna.

Torstens

Populär restaurang med

vällagad á la

carte-menyn. Menyn är

inspirerad av

fransk-italiensk bistro.

Uteservering.

Adress: Storgatan 37, 262 32 Ängelholm

Telefon: +46 431-253 99

Internet: http://www.torstens.se

Email: kontakt@torstens.se

Margretetorps Gästgifvaregård

Gästgivargårdens gamla,

skånska mattraditioner

vårdas här med känsla

och ömhet. Smörgåsbord

dagligen.

Adress: Margretetorp, 266 98 Hjärnarp

Telefon: 0431-45 44 50

Internet: http://www.margretetorp.se

Grafitti

Bakad potatis, baguetter,

sallader, pajer och

efterrätt och mycket mer!

Adress: Stortorget 1, 262 32 ÄNGELHOLM

Telefon: +46 431-41 15 70
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Internet: http://graiticafe.se

Hembygdsparkens Wärdshus

Hembygdsparkens

Wärdshus serverar både

dagens rätt, á la

carte,pizza, helgmenyer,

brunch, julbord mm.

Adress: Thorslundsgatan, 262 32 Ängelholm

Telefon: +46 431-142 36

Internet: http://hembygdsparkenswardshus.se

Hummerhuset

En butik med stort urval

av pinfärsk sk och

fräscha skaldjur. Ni kan

också prova fantastiska

färdiga rätter, och härligt

nykokta hummer. I

restaurangen serveras lunch på vardagar.

Hummerhuset arrangerar även vinprovningar, 

matlagningskurser, catering, events och man kan

abonnera restaurangen för lite större sällskap.

Adress: Storgatan 85, 262 35 Ängelholm

Telefon: +46 431-194 00

Internet: http://www.hummerhuset.se/

Email: info@canadianseafood.se

Nilsson's

Nilsson's består av era

verksamheter: Cafeteria

med dagens rätt, á la

carte och ka. Det

erbjuds även

musikkvällar och

festarrangemang.

De har catering - beställ läckra menyer, och 

avnjut dem i hemmamiljö!

Konferens - Utmärkta konferensmöjligheter, med

god mat och "nära parkering"

Så, vare sig man vill ha en slät kopp kae på 

"bibblan", en dagens lite snabbare eller

levererad, en liten fest, eller en gourmémiddag

som duger t.o.m. åt kungen, kan man tryggt lita

på Nilsson's.

Adress: Stortorget 2, 262 32 Ängelholm

Telefon: +46 431-828 66/ +46 703-24 88 30

Internet: http://www.nilssons-skaeri.se/

Email: info@nilssons-skaeri.se

Telegrafen

Ta med en vän på kvällen

och ät en god bit mat och

festa loss. Pub i engelsk

stil. Sommartid nns

uteserveringen "Åkanten"

vid Rönne å.

Adress: Storgatan 51, Ängelholm

Telefon: +46 431-260 11/ +46 723-00 96 43

Internet: http://www.telegrafen.com/

Email: hej@telegrafen.com

McDonald’s

Världskänd

snabbmatskedja med bra

läge bredvid E6.

Adress: Klippanvägen 14, 262 71 ÄNGELHOLM

Telefon: +46 431-260 20

Internet: http://www.mcdonalds.se/se.html

Email: mcd-74@se.mcd.com

Destination: Ängelholm
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Restaurang Carl Fredrik
I Skåne sätter vi gemytet,

trivseln och välmåendet i

högsäte. Också det en

tradition för Carl Fredrik

att vårda. De serverar en

totalupplevelse där

maten, miljön och servicen är vårt varumärke. 

Råvarorna är noggrant utvalda och håller högsta 

kvalitet.

Med plats för 45 matgäster inomhus och 

ytterligare 45 platser utomhus sommartid, hälsar

de Er hjärtligt välkomna till en smaklig måltid

och samtidigt en upplevelse för sinnena.

Adress: Torgvägen 1, Skälderviken 262 61 ÄNGELHOLM

Telefon: +46 431-254 44

Internet: http://www.carlfredrik.nu/CF/Hem.html

Havsbadskjollan

Populär

kiosk/gatukök/pizzeria

nere vid den vackra

stranden vid Havsbaden.

Njut av en av deras

populära stenugns pizzor

på uteserveringen eller ta med den ner till 

stranden för att titta på solens nedgång.

Adress: Klittervägen 29, 262 63 Ängelholm

Telefon: +46 431-191 05

Internet: http://www.havsbadskjollan.com/

Bäckafarm

En stor restaurang med

uteservering för ca 200

personer tillsammans

med eget rökeri och

storkök gör Bäckafarm till

ett spännande

ställe.

Avnjut buéer med grillade och hemgjorda 

specialiteter. Eller varför inte välja något från à

la carte eller delikatessen, där det nns laxpaj,

laxlasagne, lax-crepes, sex sorters lax, rökt

kyckling, äsklé, sallader, smörgåsar, såser och

rökeriets specialare. Och mycket annat...

Adress: Produktionsvägen 1, 262 96 Ängelholm

Telefon: +46 431-224 99

Internet: http://www.backafarm.se/

Email: boka@backafarm.se

Åkagårdens Golfkrog

Oavsett om man kommer

hit för en lunch, á la carte

eller beställer en

bröllopscatering av

Åkagårdens Golfkrog så

vill de att alla ska känna

sig trygga med vad dem gör och vad man än 

beställer. Inga önskemål är för stora, då de ser

allt som en utmaning som de vill göra till det

bästa.

Adress: Lyngåkravägen 39, 269 92 Båstad

Telefon: +46 431-36 10 55

Internet: http://www.akagardenskrog.se

Email: info@akagardensgolfkrog.se

Orangeriet

Sitt ner och njut av deras

mat eller en kopp kae,

varje dag i veckan kan

man avnjuta en lunch på

Orangeriet, Samtala om

stort och smått. Alla är

välkomna, det spelar ingen roll om man kommer 

själv för en snabb lunch, eller kommer som en

barnfamilj, eller med en väninna, Orangeriet

passar alla.

De har en kärlek till maten som de vill ska smitta

Destination: Ängelholm
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av sig så gästen får en upplevelse och kan

koppla av - oavsett när på dagen.

Likt ett franskt lantligt bistro eller italiensk 

trattoria bygger de smakerna på goda råvaror

där menyn varierar beroende på vad som är bäst

för årstiden. På deras grillkvällar tänder de

grillbaren, fyller sina Rotisserier med godsaker,

och dukar upp en härlig bué.

Adress: Helsingborgsvägen 589

Telefon: 0431-311 100

Internet: http://www.vastragard.se

Far East

En modern asiatisk

restaurang i centrala

Ängelholm med

huvudinriktning på det

vietnamesiska köket.

Adress: Järnvägsgatan 13, 262 32 Ängelholm

Telefon: +46 0431-473939

Internet: http://www.fareastrestaurang.se

Email: nem@fareastrestaurang.se

Sikrot

Restaurang, Bistro och

Bar Serverar lunch,

middag, drinkar och

kae. Sikrot arbetar

gärna med lokala råvaror

under årets alla årstider.

Från vårens första primörer och sommarens hela

skaeri utav grönsaker, frukt och bär. Till

höstens svamp och gås, samt vinterns rotfrukter.

Adress: Tåstrupsgatan 12 262 32 Ängelholm

Telefon: +46 0431 - 302302

Internet: http://www.sikrot.com

Email: info@sikrot.com

Grytor och Glas
Restaurang och

cocktailbar som serverar

mat med franska och

skandinaviska inuenser

där lokala råvaror

använda så långt det

går.

Deras vision är att kunna leverera mat med hög 

kvalité och spännande smakkombinationer.

Menyn inspireras av det skånska och franska

köket som både kan innehållande klassiska rätter

som nytänkande trender. För dem är det viktigt

att arbeta med de bästa råvarorna och att det

inte ska vara långt mellan jord till bord.

De har även cateringmöjlighet.

Adress: Storgatan 9, 262 32 Ängelholm

Telefon: +46 0431 - 125 10

Internet: http://www.grytorochglas.se

Restaurang Klitterhus

Kockarna har höga

ambitioner och skapar

mat av riktigt hög klass

från de bästa råvarorna.

Man serveras av deras

trevliga personal som

också hjälper en tillrätta i sitt val av meny och 

drycker från deras välsorterade vinkällare.

Man kan njuta av maten med en fantastisk utsikt 

över Skälderviken, bara några meter från

vågorna.

Adress: Klittervägen 45, 262 63 Ängelholm

Telefon: 070 3066088

Internet: www.klitterhus.com

Email: info@klitterhus.com
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Under Linden Restaurang
enyn består av

närproducerade råvaror,

en del är även ekologiskt

odlade, och allt är tillagat

från grunden. Årstiden

styr vilka råvaror som

serveras. Under vår och sommar skördas det 

mesta från den egna köksträdgården.

De som driver restaurang Under Linden är 

danskar och det visar sig i maten men där nns

också inuenser från hela Europa.

Restaurangen har plats till 50 gäster inne och på

sommaren nns även möjlighet att njuta

utomhus, under Linden.

Bokning senast dagen innan, samt meddela 

särskilda önskningar eller allergier.

Pensionat Under Linden ligger bra till med 

närhet till E4, endast 10 minuter och till E6, ca

20 minuter. Från Helsingborg tar det ca 30

minuter med bil och från Öresundsbron ca 75

minuter.

Adress: Ekerödsvägen 344 266 95 Munka-Ljungby

Telefon: +46 (0)431-44 11 17

Internet: www.underlinden.se

Email: info@underlinden.se

KAFÉER

Det nns era trevliga caféer att välja på i 

Ängelholm. De traditionella serverar kanelbullar,

mazariner, Napoleon, Budapest och

Princessbakelser mm. De modernare har sitt

sortiment med jättemuins och en mängd

kaesorter. Caféerna på landet bjuder på sina

hembakade specialiteter. Här presenteras endast

en bråkdel – er nns på: www.engelholm.com

Albertsgårdens Kaffestuga

Njut av kae med

hembakat bröd i intim

1800-tals gård belägen

utmed vackra kustvägen

Ängelholm – Höganäs, i

natursköna Kullabygden.

Sommartid nns rikligt med blommor i härlig 

natur med utsikt över Skälderviken med

Bjärehalvön i bakgrunden. I jultid upplever man

en gammaldags julstämning i deras rikligt

pyntade gård.

Adress: Farhultsvägen 408 Norra Häljaröd

Telefon: +46 42 684 45

Internet: www.albertsgarden.se

Email: info@albertsgarden.se
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Byskolan I Gånarp
Njut av nybryggt kae

med hembakat bröd i

unik skolmiljö från 1875

och låt dig inspireras av

svensk hemslöjd.

Byskolans Kaestuga &

Hemslöjd serverar ekologiskt kae och te. 

Kaebröd och matbröd bakas av ekologiska

råvaror så långt det är möjligt.

Adress: Gånarps by, 266 92 Munka-Ljungby

Telefon: +46 431 281 27

Internet: www.byskolan.se

Fika på Torpet

På Hallandsåsens

sluttning alldeles ovanför

Västersjön ligger Fika på

Torpet. Här serveras

kae och hembakat i en

mysig miljö. Naturen och

skogarna är fulla av historia. Österut ligger 

Trollehallar, som är en isälvsravin. Här nns

”Snapphanestallarna” som var tillhåll för

Snapphanar under krigen mellan Sverige och

Danmark. Rössjön med sitt gods. För den som

vill promenera nns Djurholmens strövområde

här, med iordningställda vandringsleder och

Skåneleden passerar i närheten.

 

Caféet har öppet lördag och söndag från maj till 

augusti. Öppnar även gärna om större sällskap

vill boka för t.ex för kalas, föreningsmöte mm.

Adress: Övre Västersjövägen, 287 Hjärnarp

Telefon: +46 431-283 48/ +46 730 32 83 48

Internet: http://www.kapatorpet.se/

Espresso House
Kae är deras passion på

Espresso House:

välkommen dit för en

kopp kae utöver det

vanliga! Letar man efter

den perfekta pausen? I så

fall är det bara att säga grattis och hälsa dig 

varmt välkommen till Espresso House. En skön

oas där kaeälskande baristas serverar

gudomligt kae och lockar med nybakade små

och stora underverk från eget bageri.

Espresso House är 100 % njutning och 

avkoppling.

Adress: Storgatan 30, 262 32 Ängelholm

Telefon: +46 10 510 11 71

Internet:

http://www.espressohouse.se/hitta-oss/sverige/aengelholm/

Glass & Våffelstugan i Hembygdsparken

Belägen i Ängelholms

Hembygdspark. Man kan

njuta av en kopp kae

och våa med grädde

och sylt. Det nns även

ett stort utbud av glass.

Glass & Våelstugan har öppet året runt.

Adress: Thorslundsgatan, 262 33 Ängelholm

Telefon: +46 731 56 00 54

Internet:

http://www.engelholmshembygdspark.se/glasshus.html

Email: glassovaelstugan@hotmail.com

Nisses Konditori

Nisses Konditori har ett

brett sortiment av

frukostbullar, matbröd,

vete, wiener och kakor,

men även tårtor och

sockerfria alternativ. På

deras hemsida nns detaljerad infomation kring 
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alla deras trevliga tårtor. Nisses har även en n

servering med utsikt över trädgård där ni kan

njuta av era köpta godheter och en god kopp

kae.

Adress: Höjavägen 24, 262 52 Ängelholm

Telefon: +46 431 105 53

Internet: http://nisseskonditori.se/

Email: kontakt@nisseskonditori.se

Konditori Centrum Munka-Ljungby

Anrikt bageri i

Munka-Ljungby strax

utanför Ängelholm som

numera även har en

nyöppnad systerbutik

inne i Ängelholms

centrum. Här säljs frestande bakverk såsom 

bröd, kakor, tårtor - och även populär

egentillverkad glass!

Adress: Östra Storgatan 5, 266 33 Munka-Ljungby

Telefon: +46 431 43 00 50

Konditori Centrum Ängelholm

Här säljs frestande

bakverk såsom bröd,

kakor, tårtor - och även

egentillverkad glass! Allt

kommer från det anrika

bageriet i Munka-Ljungby

strax utanför Ängelholm.

Adress: Storgatan 17, Ängelholm

Telefon: +46 431 43 00 50

Glasscafé

Här nns det kulglass i

36 stycken olika smaker,

en massa tillbehör och

menyer att välja bland.

Adress: Helsingborgsvägen 29, Ängelholm

Telefon: + 46 431-108 51

Internet: www.engelholmsglass.se

Email: info@engelholmsglass.se

Sjöholms Bageri

Bageriet med det stora

sortimentet. Sortimentet

ändras efter högtider och

årstider.

Adress: Storgatan 58 26232 Ängelholm

Telefon: 0046 0431-10084

Internet: www.sjoholmsbageri.se

Email: info@sjoholmsbageri.se

SHOPPING

Shoppingupplevelse med känsla på stan

Shoppa i lugn och ro längs med 

kullerstensgatorna. Här nns allt man behöver

och mer därtill. Blir man sedan trött i benen så

kan man passa på att ta en paus på någon av

stans mysiga caféer och restauranger.

Brännborn  Center - Norra handelsområdet 

Strax utanför stadskärnan ligger handelsområde 

Brännborn Center. Här nns över 30 butiker och

1400 gratis parkeringsplatser. Lite närmare, lite

enklare och lite billigare. Handelsområdet är ett

bra komplement till stans unika shopping.
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Gårdsbutiker

Ängelholm är i en klass för sig när det gäller 

lantlig shopping och lockar med många gårds-

och fabriksbutiker. Inhandla munblåst glas, ljus i

alla färger och former, antikt, frukt, grönsaker,

potatis, blommor och mycket mer.

Turistcenters souvenirshop

På Turistcenter nner

man ett stort utbud av

souvenirer och även

keramik från lokala

keramiker. I deras lokaler

har de även en liten shop

med allt från souvenirer till lokalproducerade 

produkter.

Adress: Järnvägsgatan 5, 262 32 Ängelholm

Telefon: 0431-821 30

Internet: http://www.engelholm.com

Email: turist@engelholm.com

Shopping På Stan

Små mysiga boutiquer –

annorlunda och kul.

Shopping i Ängelholm är

något man bör uppleva.

Den unika mixen av små

specialbutiker blandat

med större kedjebutiker gör att man nner allt 

man behöver samt det där lilla extra. Shoppa i

lugn och ro längs med kullerstensgatorna.

Telefon: +46 431-821 30

Internet: http://engelholm.com/

Email: turist@engelholm.com

Brännborn Center - Norra Handelsområdet
Strax utanför stadskärnan

ligger handelsområde

Brännborn Center. Här

nns över 30 butiker och

1400 gratis

parkeringsplatser. Lite

närmare, lite enklare och lite billigare. 

Handelsområdet är ett bra komplement till stans

unika shopping.

Adress: Heimdallgatan 52

Internet: http://brannborncenter.se

Gårdsbutiker

Ängelholm är i en klass

för sig när det gäller

lantlig shopping och

lockar med många gårds-

och fabriksbutiker.

Inhandla munblåst glas,

ljus i alla färger och former, antikt, frukt, 

grönsaker, potatis, blommor och mycket mer.

Läs mer om alla gårdsbutiker i Ängelholm på 

www.engelholm.com

Internet: www.engelholm.com
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ÖVERNATTNING

Vakna till havets brus utanför fönstret, bo på 

hotell mitt i stan eller mer avskilt på

Hallandsåsen. Här nns boende för alla olika

tillfällen; hotell, bed & breakfast, campingplatser

och vandrarhem. Välj läge och prisklass som

passar dig.

Klitterbyns Turist & Konferens

Familjevänlig stugby med

över 100 fullt utrustade

skånska kuststugor. Alla

belägna i Havsbaden,

Ängelholm. Den 6 km

långgrunda sandstranden

är mycket barnvänlig. Redan i juni är vattnet 

varmare än i någon annan havsvik i Sverige. I

skogen nns cykel- och promenadstigar samt

motionsslingor.

Alla stugorna är fullständigt utrustade för 

självhushåll med bl a öppen spis, telefon med

eget telefonnummer, toalett och dusch, TV med

satellitkanaler. Konferenslokalerna är utrustade

med skrivtavlor och pennor, blädderblock,

konferensblock, overheadprojektor, lmduk och

pekpinne. På stugbyn nns också

kopieringsmaskin för både papper- och

overheadkopior, diaprojektor, TV, video och

kassett-bandspelare.

Adress: Råbockavägen, 26263 Ängelholm

Telefon: +46 431 45 86 00

Internet: http://www.klitterbyn.se

Email: bokning@klitterbyn.se

Råbocka Camping

En havsnära camping

med närhet till centrala

Ängelholm. Välkommen

till Råbocka Camping

nära beläget till både

havet och centrala

Ängelholm. Campingområdet erbjuder även 

aktiviteter som segway och minigolf mm. På

området nns det möjlighet att handla det man

behöver till grillen eller äta på restaurangen om

man vill ta en kväll ifrån matlagningen. Råbocka

erbjuder även stugor för den som reser utan

husvagn eller husbil.

Adress: Råbockavägen 101, 26263 Ängelholm

Telefon: +46 431 105 43

Internet: http://www.rabockacamping.se

Email: rabockacamping@telia.com

Margretetorps Gästgifvaregård

Här nner man lugnet. I

den vackra

korsvirkesgården på

Hallandsåsens solsida

kan man koppla av.

Margretetorp ligger i

kanten av den gröna bokskogen, omgiven av en 

underbar park.

Här vårdas de skånska mattraditionerna ömt, 

och de bjuder gärna på delikatesser från

traktens skog och mark. Det stora

smörgåsbordet dukas fram varje dag, året runt.

Adress: Kägleväg 9, 266 98 Hjärnarp

Telefon: +46 431 45 44 50

Internet: http://www.margretetorp.se/

Email: info@margretetorp.se
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Björnlokans Bed & Breakfast

Björnlokan är ett nybyggt

Bed & Breakfast centralt i

Munka Ljungby -

Ängelholm. Rummen är

rymliga med egna

badrum och uteplatser.

Även tillgång till tvättstuga och kök är möjligt. 

Totalt nns det 7 rum och era är familjerum.

I sällskapsrummet kan man hålla till för att läsa, 

spela kort kanske spela TV spel, eller kolla på en

lm. Det nns även ett piano för de som vill spela

musik.

Deras mål med Björnlokan är att man ska bo lika 

bra under en längre period som under korta

stunder. De riktar sig mot dig som veckopendlar,

reser med familj eller ni som bara vill komma

bort en stund. När man bor på Björnlokan får

man nära till natur, bad, golf, dans, mat m.m.

man bäddar sängen och dukar fram frukosten, 

det är bara för dig att hitta hit, och de lovar att

göra sitt yttersta för att man ska trivas.

Adress: Södra Järnvägsgatan 18, 266 32 Munka Ljungby

Telefon: +46 431 43 23 41

Internet: http://www.bjornlokan.se

Email: info@bjornlokan.se

Riverside Hotel

Personligt litet

frukosthotell mitt i city,

med närhet till shopping,

restauranger och

kommunikationer. Elva

nyrenoverade, ljusa och

fräscha hotellrum. Alla rum med wc/dusch och 

lcd-tv med kabelkanaler.

Hotellet har gratis parkeringsplats och möjlighet

att parkera i garage.

Frukostbué ingår i alla rumspriser.

Fri trådlös internet-uppkoppling, 

All tänkbar service inom gångavstånd. Nära till 

kommunikationer med tåg och buss.

Ängelholms Riviera - den sex kilometer långa 

stranden längs Skälderviken, nås med bil på

några minuter, eller till fots med en promenad på

cirka 30 minuter.

Fem kilometer från hotellet ligger 

Ängelholm/Helsingborg Flygplats.

Inom några mils radie nns ett stort utbud av 

olika aktiviteter och rekreationsmöjligheter,

såsom era golfbanor, olika former av friluftsliv,

ske, kanoting, cykelleder, kultur- och

nöjesevenemang.

Adress: Östergatan 27-29, 262 32 Ängelholm

Telefon: +46 431 41 10 02

Internet: http://www.riversidehotel.se

Email: info@riversidehotel.se

Vejby Strand Hotell

Mitt på Vejbystrands na

sandstrand ligger Vejby

Värdshus. Där har man

utsikt över Skälderviken

från alla rum och man

kan gå direkt ut på

sandstranden för ett dopp i havet eller en 

promenad i de vackra omgivningarna, som den

vackra trollskogen bakom Vejby Värdshus eller

varför inte på stigarna längs havet. Om någon

skulle tröttna på sandstranden nns

Vejbystrands friluftsbad med sin 25-meters

bassäng endast 200 meter bort.

Alla rum har privata badrum och sänglinnen 

ingår.

Det nns en pub på nedre plan.

Vejby Värdshus ligger 500 meter från 
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Vejbystrand Marina, 8 km från Ängelholm, 10 km

från motorvägen E6, 12 km från Ängelholms

ygplats.

Adress: Sandlyckevägen 1, 266 53 Vejbystrand

Telefon: +46 731 02 55 23

Internet: www.vejbystrandhotel.se

Villa Rönne

I hjärtat av Ängelholm

hittar ni det lilla

personliga hotell. Huset

är k-märkt och byggdes

1905 och har kvar mycket

av den gamla charmen

från förra sekelskiftet.

Här nner man en lugn atmosfär men ändå bara 

ett stenkast till det mesta. Det nns en underbar

trädgård som gränsar till Rönne å som slingrar

sig genom staden. Här kan man grilla eller bara

sitta och njuta av rosorna och den härliga

utsikten.

I Ängelholm nns det massor att se och göra och 

vi hjälper gärna till med tips och idéer.

Adress: Västra Kyrkogatan 1, 262 32 Ängelholm

Telefon: +46 431 103 35

Internet: http://www.villaronne.se/

Email: kontakt@villaronne.se

Solhälls Familjecamping

En familjecamping öster

om Ängelholm, belägen

på en äng intill Solhälls

gård. Vid E6/E20. Liten

personlig camping 2,5 km

öster om Ängelholm.

Cykelavstånd till hav, strand och stad. Stora 

campingtomter, lekplats, gräsytor.

Adress: Höjalandsvägen 76, Solhäll, 262 93 Ängelholm

Telefon: +46 0703 180 845

Email: solhallscamping@telia.com

Galleri Hyttstigen B&B

Välkommen till Galleri

Hyttstigen Bed &

Breakfast! Detta är ett

litet Galleri med vackra

rum 50 m från havet. En

härlig frukost serveras i

galleriet med hembakat och det nns även plats 

till konferens i galleriet för upp till ca 20

personer.

Välkommen att också bara besöka Galleriet, 

beskåda akvarellerna och den na utsikten från

huset. En liten specialitet är att måla på sjökort,

vilket ger en alldeles speciell eekt av karta och

verklighet på samma gång.

Adress: Hyttstigen 6, 262 63 ÄNGELHOLM

Telefon: +46 431 105 54

Internet: http://www.gallerihyttstigen.se/Galleri_Hyttstigen/V

alkommen.html

Email: info@gallerihyttstigen.se

Gånarps rum & stugor

Det erbjuds bekväm

övernattning i naturskön

omgivning på

Hallandsåsens

sydsluttning. Bra läge för

utykter till Bjärehalvöns

underbara natur med mål som Torekov , 

Hallands Väderö , Hovs Hallar och Båstad.

2 st dubbelrum.

3 st övernattningsstugor med vardera fyra 

bäddar (endast sommartid).

Rummen är vinterisolerade och hålls tillgängliga 

för uthyrning hela året.

Gemensamma duschar och toaletter.
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Gemensamt kök för enklare matlagning.

Sänglinne och handdukar kan hyras.

Frukost kan köpas.

Adress: Gånarps Backaväg 30, 266 92 Munka-Ljungby

Telefon: +46 431 43 21 14/ +46 702 40 19 70

Internet: http://www.ganarpsstugor.com/sv.html

Email: susanne.erup@hotmail.com

Pensionat Under Linden

Pensionat Under Linden

är beläget vackert i

skogen på Hallandsåsens

sydsluttning. Det är en

gammal gård från slutet

av 1800-talet och här

erbjuds en lugn och hemtrevlig miljö. Alla rum är

unika och har egen dusch och toalett.

I restaurangen erbjuds det kulinariska 

upplevelser med närproducerade och ekologiska

råvaror.

Här nns na möjligheter till att vara aktiv och 

uppleva naturen. Så som vandra, cykla, MTB,

ska eller spela golf.

Pensionat Under Linden ligger bra till med 

närhet till E4, endast 10 minuter och till E6, ca

20 minuter. Från Helsingborg tar det ca 30

minuter med bil och från Öresundsbron ca 75

minuter.

Adress: Ekerödsvägen 344, 266 95 Munka Ljungby

Telefon: +46 431 44 11 17

Internet: http://www.underlinden.se/hotell/

Email: info@underlinden.se

Ängelholms vandrarhem
Vandrarhem Ett

totalrenoverat och

gemytligt hem välkomnar

gästen oavsett om man

kommer ensam eller med

sällskap. Sammanlagt

nns det 27 sovplatser i 2- och 4-bäddsrum, en 

lägenhet, tvättstuga, stort kök för självhushåll,

stort mötesrum, tv- och läshörna, gratis

parkering på tomten, samt en stor trädgård. Hela

villan är utrustad med trådlöst internet.

Läget är perfekt för den som uppskattar en aktiv 

fritid då det kan erbjuda en mängd olika

aktiviteter, sevärdheter och andra upplevelser.

Man kan tyvärr inte ta emot husdjur.

Det nns ingen fast bemanning på 

vandrarhemmet. Ta kontakt med dem, via deras

hemsida, för att komma överens om

incheckningstid. Det hemtrevliga

vandrarhemmet, med mycket hög standard, är

centralt beläget. Det ligger ett stenkast från

Ängelholms kärna, samtidigt som hav och natur

ligger runt knuten. Vandrarhemmet är

lättillgängligt med bil, tåg, buss och yg.

Adress: Landshövdingevägen 2, 262 31 Ängelholm

Telefon: 0046 0431-19335

Internet: http://www.vandrarhemmetiangelholm.se

Vejbystrands Vandrarhem

Detta nyrenoverade

Vandrarhem ligger mitt i

en semesterdröm.

Närheten till naturen och

allt den har att erbjuda -

hagar, skogar, heden och

stranden är helt fantastiskt i Vejbystrand och på 

hela Bjärehalvön.
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Vandrarhemmet ligger bara 500 meter från 

stranden, det nns härliga stigar och

vandringsleder runt om kring och en mysig hamn

på gångavstånd.

Vandrarhememt har Italienska ängen som 

granne där det anordnas olika aktiviteter under

sommaren, bland annat utomhusgympa och

Midsommarrande. Likaså nns det ett antal

restauranger i hamnen och runt omkring som

ligger i en underbar miljö.

Detta mysiga vandrarhem har 16 personligt 

inredda rum med två sängar/rum. Det går att

köpa till frukost.

Adress: Skogsvägen 37, 26654 Vejbystrand

Telefon: +46 431-453050

Internet: https://www.vejbystrandsvandrarhem.se

Email: info@vejbystrandsvandrarhem.se

Valhall Park Hotell

Valhall Park Hotell ligger

i en vacker park, strax

norr om Ängelholms

centrum. Här nns 70

rum, varav 5 sviter, alla

med dusch/wc, kabel TV

och bredband.

Gäster är välkomna att låna hotellets cyklar.

Fri parkering.

Ca 1500 m till närmaste havsbad.

Hotellet är rökfritt.

Husdjur är tillåtna i vissa rum.

Vid mer information vänligen besök vår hemsida:

www.hotelvalhallpark.se

Adress: Stjernsvärds Allé 66, 262 74 Ängelholm

Telefon: 46 043125520

Internet: http://hotelvalhallpark.se/

Email: info@hotelvalhallpark.se

Klitterhus
En vid utsikt över havet

gör boendet på Klitterhus

mycket speciellt. Från

våra rum kan man

överblicka ett kallt och

spännande hav i varm

komfort. Under de varma årstiderna kan man äta

utomhus, promenera vid vattnet eller lägga sig

på en varm sandstrand och i lugn och ro fundera

över om man ska ta ett svalkande dopp i vattnet.

Trots sin avskildhet ligger Klitterhus bara 5 

minuters bilresa från Ängelholms centrum och

bara 15 minuter från Ängelholms ygstation.

Pensionat Klitterhus har 14 rum som alla är olika

och man bor i en personlig och ombonad miljö.

På övervåningen nns 12 rum, dom esta med en

fantastisk utsikt över Skälderviken

I markplan nns två stora familjerum som är 

handikappanpassade och naturligtvis är hela

Klitterhus också allergivänligt. Samliga rum har

dusch & wc samt TV.

Adress: Klittervägen 45, 262 63 Ängelholm

Telefon: 070 3066088

Internet: www.klitterhus.com

Email: info@klitterhus.com

Destination: Ängelholm
Publiceringsdatum: 2017-08-29

https://www.vejbystrandsvandrarhem.se
http://hotelvalhallpark.se/
www.klitterhus.com


VANDRARHEM

Danil Nevsky/Shutterstock.com

För den sociala resenären nns boende på hostel

som ett alternativ. Detta kan också tilltala

ekonomiskt medvetna resenärer – hyr en säng

och dela badrum, allrum och kanske rentav kök

med potentiellt blivande goda vänner?

Samtliga hostel som presenteras här kommer 

från SVIF – Sveriges Vandrarhem i Förening,

men de drivs enligt sina egna riktlinjer.

Kursgården Örestrand - vandrarhem i
Höganäs, SVIF

Vandrarhemsrum med

plats för 2-4 personer.

Vissa av rummen har

toalett, duschen är i

korridoren. Alla rum har

balkong eller veranda ut

mot vattnet. Gemensamt TV-utrymme nns i 

huset, gemensamt kök nns i serviceutrymmen i

det nybyggda hotellet.

Foto: SVIF

Adress: Strömstadgatan 4, 26358, HÖGANÄS

Telefon: +46 42 340076

Internet:

http://www.svif.se/vandrarhem/arrivalguides-vh426609/

Email: info@orestrand.se

BRA ATT VETA

Alla vägar bär till Ängelholm

Närheten till de europeiska motorvägarna E6, E4

och E20 och de täta förbindelserna med tåg och

buss gör det lätt att resa till och från Ängelholm

samt inom kommunen. Flygplatsen Ängelholm

Helsingborg Airport ligger sju kilometer från

tätorten och trakeras idag både inrikes och

utrikes.

I övrigt är det även enkelt att resa inom 

regionen, dvs. mellan de närliggande orter

utanför Ängelholm vilket ger er ännu större

möjligheter under er resa.

Flygplats

Ängelholm/Helsingborg

Airport är den sjunde

största ygplatsen i

Sverige och ligger ca 7

km norr om Ängelholm.

Reguljära yg mellan

Stockholm Arlanda och Stockholm Bromma 

avgår dagligen.

Adress: Margretetorpsvägen 445, 262 91 Ängelholm

Telefon: 0431- 48 45 00

Internet: http://www.angelholmhelsingborgairport.se/

Email: info@angelholmhelsingborgairport.se

Destination: Ängelholm
Publiceringsdatum: 2017-08-29

http://www.svif.se/vandrarhem/arrivalguides-vh426609/
http://www.svif.se/vandrarhem/arrivalguides-vh426609/
http://www.angelholmhelsingborgairport.se/


Taxi
De ombesörjer utöver den

vanliga

persontransporten,

budtransport, skolskjuts,

busstransport och mycket

mer. Gästen har behovet.

De har rätt personal och fordon för uppdraget.

Taxi Ängelholm har i över 85 år strävat efter att 

erbjuda hög kvalité och säkra transporter.

Bland annat genom att samtliga fordon är 

utrustade med kameraövervakning och alkolås.

Adress: Järnvägsstationen och Transportgatan 9A, Ängelholm

Telefon: 0431- 171 70

Internet: http://www.taxiengelholm.se/

Biluthyrning

Det nns era företag i

Ängelholm som hyr ut

bilar. Avis Flygplatsen.

Tel: 0431-241 75

www.avis.se Börjessons

Biluthyrning

Helsingborgsvägen 25. Tel: 0431 -45 85 00

www.borjessonsbil.se

Europcar

Flygplatsen. Tel: 0431- 45 85 50

www.europcar.se

Hertz

Flygplatsen och Kungsgårdsleden. Tel: 0431 -242

70

www.hertz.se

Rent-A-Wreck

Helsingborgsvägen 31. Tel: 0431 -182 30

www.rent-a-wreck.se

Sixt Biluthyrning

Hammargatan 6. Tel: 0431- 804 60

Apotek

I Ängelholm nns ertalet

apotek som

tillhandahåller receptfria

och receptbelagda

läkemedel. Öppettiderna

variera. Ett mindre

sortiment av receptfria läkemedel nns även i 

kassan på större mataärer.

Medstop Apoteket Kronan

Laxgatan 6. Tel: 077- 444 11 11

Kronans Apotek Ängelholm

Storgatan 31 H. Tel: 0771 - 612 612

Vårdapoteket (Hospital)

Södra vägen 2. Tel: 010- 494 74 00

Apoteket Solrosen

Kristianstadsgatan 12 B. Tel: 077- 145 04 50

Cura Apoteket/ ICA Maxi

Hugingatan 1. Tel: 010- 422 90 64

Skånetrafiken

Med Skånetraken,

kollektivtraken i Skåne,

kan man resa till i stort

sett alla orter i Skåne.

Med Öresundståget kan

man dessutom ta sig över

Sundet och ända till Göteborg, Halland, 

Kronoberg och Kalmar län.

Tågen och bussarna är kontantfria. Det betyder 

att man inte kan köpa biljett med mynt och

sedlar på bussen. Reser man med tåg måste man

Destination: Ängelholm
Publiceringsdatum: 2017-08-29

http://www.taxiengelholm.se/


ha köpt biljett innan man stiger ombord. Köp

biljetter via biljettautomater,

Skånetraken-appen Reseplaneraren eller

kundcenter.

Jojo Reskassa är enklast, billigast och vanligast 

om man reser med buss eller tåg ibland. Man får

rabatt på alla resor i Skåne, till Danmark och

med Öresundståg i Skåne, Blekinge, Halland,

Kronoberg och Jönköpings län.

Adress: Industrigatan 16, Ängelholm

Telefon: 0771-77 77 77

Internet: https://www.skanetraken.se

Post

Frimärken nns att köpa

på postcenter som nns i

olika butiker.

Assistancekåren

Assistancekåren är

Sveriges enda

rikstäckande

bärgningsorganisation.

Assistancekåren erbjuder

en heltäckande

bilassistans: Bärgning av bíl, motorcykel, lastbil, 

buss, grävmaskin... kort sagt, bärgning av alla

fordon, starthjälp, låsöppning, jourreparationer

och transporter. Deras bärgare hjälper även till

med olika speciallösningar som kan behövas i

förekommande fall.

Assistancekåren samarbetar med liknande 

organisationer i Norge, Danmark, Finland och

delar av Baltikum. De är även medlem i IFRS

(International Federation of Recovery

Specialists), vilket är en sammanslutning av

bärgnings/bilassistansorganisationer från hela

världen, varav de esta från Europa.

Adress: Starbyv. 149, 262 95 ÄNGELHOLM

Öppettider: Dygnet runt

Telefon: +46 0431-801 32, +46 020-912 912

Internet: http://www.assistancekaren.se/

SOS Alarm

SOS Alarm har på

uppdrag av staten ansvar

för nödnummret 112

inom Sverige. SOS Alarm

har även en central roll i

samhällets krisberedskap.

Nödnumret 112 ska användas vid akuta 

nödsituationer då det är fara för liv, egendom

eller miljö. Genom ett samtal till 112 når du

samhällets alla hjälpresurser såsom ambulans,

giftinformation, jourhavande präst, polis,

sjöräddning och fjällräddning.

Öppettider: Dygnet runt

Telefon: 112

Internet: http://www.sosalarm.se/112/

Polis

Polishuset i Ängelholm

ligger passande nog på

Polisgatan 2, där man

bland annat kan göra

anmälan och beställa

id-kort samt pass. Kort till

id-kort och pass tas på plats.

Vid akuta ärende använd larmnumret 112. 

För situationer som inte är akuta, till exempel 

polisanmälan, lämna tips eller få upplysningar

om passfrågor, tillståndsfrågor, adresser och

öppettider används istället 114 14. Numret

används också för att komma i kontakt med

växeln eller en anställd vid myndigheten.

Destination: Ängelholm
Publiceringsdatum: 2017-08-29

https://www.skanetrafiken.se
http://www.assistancekaren.se/
http://www.sosalarm.se/112/


Adress: Polisgatan 2, Ängelholm

Telefon: 112, 114 14

Internet: http://polisen.se/Kontakta-oss/Polisstationer/Skane/

Angelholm/

Telefon

Landsnummer: +46

Riktnummer: 0431

Elektricitet

220-240V / 50Hz

Folkmängd
40,000

Valuta
Svenska kronor, 1 Kr = 100 Öre

Öppettider
Butiker har öppet måndag-fredag 10-18, lördag 10-15 ( 
några till 16). Varuhus och livsmedelsaffärer har generösare
öppettider och även öppet på söndagar.

Internet
www.engelholm.com
www.familjenhelsingborg.se
www.visitskane.com

Larmnummer
112

Turistinformation
Ängelholms Näringsliv AB
Ängelholms Turist center
Adress: Järnvägsgatan 5a, 262 32 Ängelholm
Tel: +46 431-821 30
www.engelholm.com

Destination: Ängelholm
Publiceringsdatum: 2017-08-29

http://polisen.se/Kontakta-oss/Polisstationer/Skane/Angelholm/
http://polisen.se/Kontakta-oss/Polisstationer/Skane/Angelholm/
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[x-karta centrala Ängelholm 2016

 Parkskolan (Kameng, Lärkg) ...avgift

 Lärkgatan ..............................avgift

 Tåstrupsgatan (P och P-hus) ..avgift 

 Fågelsången Storgatan 85 ......avgift 

 Järnvägsstationen ..................avgift 

 Centrum (P-hus Österg) .........avgift 

 Centrum (P-hus Tingshusg) ....avgift 

 Kv Örnen (Storg) ...................avgift

KOMMUNALA P-PLATSER ÄR  
AVGIFTSFRIA PÅ LÖRDAGAR  

& DAG FÖRE HELGDAG
Del av Storgatan, Rönnegatan
och Vattengatan är gågata

KOMMUNALA P-PLATSER

EJ KOMMUNALA P-PLATSER

YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA 
TEKNISKA KONTORET ÄNGELHOLM 

0431-870 00

ÄNGELHOLMS 
TURISTBYRÅ 

0431-821 30

max 24 tim 
max 24 tim 
max 15 min 
max 2 tim 
max 24 tim 
max 24 tim 
max 24 tim 
max 24 tim 
max 24 tim
max 7 dygn 
max 2–24 tim 
max 15 min–1 tim
max 30 min husbil 
max 30 min–24 tim 
max 24 tim 
max 24 tim–7 dygn 
max 24 tim 
max 24 tim 
max 24 tim 
max 24 tim 
max 24 tim 
max 24 tim 
även husbilar 
max 24 tim 
max 24 tim 
max 24 tim buss 
 
max 7 dygn, lastbil, 
buss, släp, husvagn 
och personbil
max 24 tim buss

 Södra Kyrkog. (kv Vakteln) .... avgift 

 Parkskolan (Kameng, Lärkg) .. avgift 

 Kamengatan ..........................   –  

 Lärkgatan ............................. avgift 

 Mejeritomten (Österg) ........... avgift 

 Rönneskolan (Skolg) ............. avgift 

 Södra vägen .......................... avgift 

 Thulingatan ........................... avgift 

 Nya Torg (Vaktg) ................... avgift
     med 30 dagars-kort 

 Stadshuset (Östra v) .............. avgift 

 Stationen (Järnvägsg) ............ –

 Järnvägsgatan ....................... – 

 Svenskehögsgatan (Polisen) ... – 

 Tegelbruksgatan .................... avgift 

 Värngatan ............................. – 

 Rosenholmsvägen .................. – 

 Idrottsplatsen (Kullav)........... – 

 Östra vägen (pendlarpark.) .... – 

 Fasangatan (Vaktg) ............... – 

 fd Badhuset (Garvareg) ......... – 

 Arbingatan–Rönneholmsg. ..... – 
 

 Danielslundsgatan .................. – 

 Hembygdsparken (Thorslundsg)– 

 Klippanvägen (Östergatan) ..... – 

 Kungsgårdens industriområde 
(Transportgatan) ........................ –
(ej med på kartbilden)

 Östra vägen (Thulingatan) ...... –

Kopiering, digitalisering eller avritning av materialet är ej tillåtenKarta: www.infab.nu

Gågata/Pedestrian street

Huvudstråk för cykel/Main bicycle path

Bussterminal/Bus station

Järnvägsstation/Railway station

Museum/Museum

Teater/Theatre

Bibliotek/Library

Post/Post office

Apotek/Pharmacy

Polisstation/Police office

Sjukhus/Vårdcentral/Hospital/Health centre

Turistcenter/Tourist Center

Sevärdhet/Site of interest

Hotell/Hotel

Vandrarhem/Youth hostel

Taxi/Taxi

Informationsskylt/Information sign

Offentlig byggnad/Public building

Lergöksrundan (16 km på cykel/bike)

Sportanläggning/Sports ground

Bowling/Bowling

Fotbollsplan/Football ground

Tennisanläggning/Tennis court

Toalett/Toilet

Bangolf/Miniature golf course

TECKENFÖRKLARING/KEY
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