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Nära allt och lätt att ta sig hit. Det är rätt sätt att beskriva
Familjen Helsingborg. Vi finns nära E4 och E6 och tåg-, färje- och
bussförbindelserna är goda. Vi har dessutom tre flygplatser inom
en timmes resväg från regionen: Ängelholm Helsingborg Airport,
Malmö Airport och Copenhagen Airports. Avstånden är korta, det
är lika långt till Stockholm som det är till Berlin, bara 55 mil bort.

Broschyren är producerad 2014 av Familjen Helsingborg,
ett samarbete mellan 11 kommuner i nordvästra Skåne
Text: Lina Weibull, Weibull Ord & Idé
Grafisk form: Charlotte Wimark, Familjen Helsingborg
Foton framsida: Lisa Wikstrand
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Mellan
himmel och hav
Blunda. Vad ser du när du tänker på Skåne? Böljande rapsfält, byar där
vägen slingrar sig mellan korsvirkeshus, pampiga sekelskiftesvillor vid
havet och långa sandstränder? Du har rätt, så ser det ut.
Men hos oss i nordvästskåne har vi extra allt. Vi bjuder även på dramatik.
Vid Hovs hallar störtar vassa klippor i vattnet. På Söderåsen finns vild
urskog och en jättehög bergsplatå med magnifik utsikt. Kullaberg lockar
med klippbranter och grottor. Och mitt i Öresund seglar sagoön Ven.
Det är dessutom så vist ordnat att allt ligger tätt. Det är nära till gårdsbutiker med prisbelönta korvar, krukmakerier, smaragdgröna golfbanor,
slott med prunkande trädgårdar, nybakade vaniljhjärtan, urgamla fiskelägen och gästgiverier som serverar världens godaste ”äggakaga”.
Välkommen hem till Familjen Helsingborg!

Foto: Lisa Wikstrand
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Sju

fantastiska mil
att upptäcka till fots
Vi har öppnat en alldeles ny vandringsled: Kullaleden. Den tar dig från
Helsingborg, via Kullahalvön, till
Utvälinge och bjuder på mycket
varierade upplevelser med sandstränder,
klippor, bokskog och strandängar. Du
passerar flera pittoreska byar och slotten
Sofiero, med sin kända park, Kulla
Gunnarstorp och Krapperup.
Börja mitt i Helsingborg vid borgtornet
Kärnan och gå längs den höjdplatå som
sträcker sig norrut. Härifrån har du
en vidsträckt utsikt över Öresund och
Danmark. Vid Domsten går vandringen ner längs strandängarna som
sedan övergår i Kullabergs dramatiska
klippformationer, innan Skäldervikens
fågelrika stränder tar vid. Hela tiden är
havet nära.
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Leden är uppdelad i sex etapper.
Det finns ett vindskydd vid varje slutstation, för friskusar som gillar uteliv.
För dig som vill bo bekvämt finns fina
övernattningsmöjligheter längs hela
leden. Trevliga restauranger med god
mat är det ingen brist på, vi är ju i
Skåne.
Kullaleden, som är en del av Skåneleden, är certifierad enligt Europeiska
vandrarföreningen (ERA). Det innebär
att leden har god fysisk standard, men
dessutom att du är garanterad allt från
service till panoramautsikter. Från
Lerberget och hela vägen till Mölle
är leden anpassad för personer med
funktionsnedsättning.

100 till om du vill
Skåneleden är ett samlingsnamn för
ett antal vandringsleder som ringlar
sig hit och dit genom hela Skåne. Hela
Skåneleden är 100 mil lång. I ena
änden börjar den på Söderåsen här hos
oss i nordväst. Söderåsens natur är så
speciell att den år 2001 blev utnämnd
till Sveriges nyaste nationalpark.
Så det så.

Foto: Lisa Wikstrand

Cykla mitt i Öresund
Ven är den sägenomspunna ön där astronomen Tycho
Brahes ande svävar och rosa malva vajar i dikesrenen.
Du äger himmel och hav där du trampar fram i sakta
mak. Klimatet är så milt att durumvete trivs. Men här
odlas även korn, som förvandlas till öns egen whisky
med namnet Spirit of Hven Backafallsbyn. Ta en sväng
ner till kajen vid S:t Ibbs kyrka vid lunch och köp
några ”nyrögade sillar”.
Andra cykelrundor där du kan rulla lugnt och platt
är Västersjörundan, Bjäre- Röstånga-, Allerums- och
Lergöksrundan samt en tur runt Kullaberg. Söker du tuff
mountainbikeutmaning är Kullaberg, Hallandsåsen eller
Söderåsen perfekt.
Foto: Studio-e, Lars Strandberg

Safari i det stora blå
När sjöfåglar cirklar och dyker är det ett säkert tecken:
tumlarna finns där nere och driver upp fisken till ytan.
Tumlarna, som ser ut som delfiner, är en av de minsta
tandvalarna och blir 1,5 meter långa. De för en ganska
anonym tillvaro där nere i djupet, men nu kan du
komma dem nära inpå. Och att fräsa fram i RIB-båt
vid Kullaberg är en riktig höjdare i sig, så håll i hatten!
Tumlarturer utgår från Paradishamn och Mölle.
Vill du få en chans att se sälar på nära håll så har du
även möjlighet till det vid Hallands väderö där det går
att boka sälsafari.
Foto: Lars Strandberg, Fjord-Baelt

För mer inspiration och bokning, besök familjenhelsingborg.se
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Poppis

med paddling

Det finns flera uthyrare av kanoter och kajaker och de flesta
erbjuder även övernattning. Bo i ett renoverat stall, en stuga
från 1600-talet, eller varför inte ta med kompisgänget och hyra
ett 20- eller 12-mannatält. Vill du övernatta i friska naturen
finns platser med vindskydd, toaletter och ved. En supersvensk
sommarupplevelse får du om du kombinerar kanotturen med
att hyra en bastuvagn. En het bastu och ett dopp i ån, bättre
kan det inte bli.
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För mer inspiration och bokning, besök familjenhelsingborg.se

Foto: Klara Leo, Destination Söderåsen

Rönne å slingrar genom landskapet från Ringsjön och ut i
havet vid Ängelholm. Sträckan är 85 kilometer och du paddlar
fram genom nästan tropiskt lummig natur, kulturbygd och
stadsmiljö. Den lugna färden bryts av en och annan fors.
Längs vägen finns gott om aktiviteter och utflyktsmål. Några
avsnitt passar finfint för barnfamiljer. Du kan välja att paddla
några timmar eller flera dagar. Ett exempel är turen Gunnarödsbron/Stockamöllan till Rögnaröd/Djupadal som tar
cirka fyra timmar.

Hurra, det blir kuling!
Milda sommarbrisar är bara för mesar.
Om du älskar kitesurfing så vet du att
det helst ska blåsa ordentligt för att du
ska få upp den där härliga farten. Och
hos oss finns både havet och vinden.
Kitesurfing är faktiskt en av världens
snabbast växande extremsporter,
och för dig som tycker att det verkar
spännande kan vi beskriva det som
att stå på en surfbräda och segla drake
samtidigt. Kite finns att hyra på flera
ställen längs kusten.

Skånes Hawaii
Mölle är känt för sin fina vågsurfing.
Vattnet räknas som ett av landets bästa
surfvatten och bjuder på perfekta vågor
och ovanligt snabb surfing, för att vara
i Sverige alltså. Surfa dig fri på den
berömda Möllevågen som kan bli hela
100 lång! Bräda finns att hyra och nybörjarkurser arrangeras på flera platser
längs med kusten.

Härligt, häftigt,
hisnande
Hela kusten är som ett fantastiskt
spa med gratis tångbad och storslagen utsikt. Och lååånga fina
stränder. Men vid Kullaberg är
det dramatik. Prova klättring med
utrustning eller fira dig ner för den
höga klippsidan. Vill du hellre kolla
inne i berget så ta en tur med grottvandring. Det finns gott om djupa
grottor på Kullaberg, några har till
och med varit bebodda. Spännande, eller hur?

Yee-ha!

Så även om du är nybörjare, ta din chans att rida i den skira
bokskogen eller längs stranden. Snälla islandshästar som
skumpar lagom mycket finns hos Spelmansgården i Ängelholm eller Kullabergs Islandshästar. Söderåsens natur och
rika djurliv ses bäst i westernsadel på en godmodig haflingerhäst från Söderåsens Turridning. Westfield Hästsafari, mellan
Båstad och Torekov, bjuder på Hovs hallar, äppellundar och
full galopp. Vill du prova på att rida på ardennerhästar så
finns den möjligheten på Ven.
Både barn och nybörjare är välkomna på flera av turerna. Det
enda du behöver ta med är ett par rejäla skor; häst och hjälm
finns på plats.
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Foto: Lisa Wikstrand, Lars Strandberg

Åt vilket håll du än tittar i Skåne så ser du en häst. Det är
favoritdjuret framför alla andra. Det finns många olika hästraser, och mängder av ställen där du kan rida, Förutom glädjen att just få rida är ridning ett perfekt sätt att få närkontakt
med naturen, och komma långt på kort tid.

Hela familjens Skåne

Badbaddare gillar äventyrsbadet
Karlslundsbadet i Landskrona
med strömmar, rutschkanor,
jetstream och undervattensbubblor. Förutom bassäng finns
barn- och bubbelpool. Utomhuspoolen är varm året runt. Ugglebadet i Perstorp och Malenbadet
i Båstad har utomhusbassäng,
lekbassäng och rutschkanor.

Gör en skånsk klassiker:
ta en tura! ”Att tura” är att åka
färja mellan Helsingborg och Helsingör fram och tillbaka, fram och
tillbaka. Under tiden äter och dricker
du något gott.
Några av färjorna har fina resturanger
och ofta musikunderhållning. Det
finns också bar, taxfreeshop och caféer.
Hoppar du av i Helsingör så passa på
att smaka en klassisk dansk glass och
strosa i de mysiga gränderna.
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Kängurur och pratglada
papegojor bor i Djurparken i
Helsingborg. Parken är en oas med
exotiska växter, 500 färgsprakande
fåglar, lemurer, präriehundar, ormar
och klappvänliga kaniner och marsvin.
Några djur lever fritt – spana efter apor
i träden. I flygburen med sluss kommer
du nära fåglarna. Puppan blir en fjäril i
fjärilshuset. Caféet ligger mitt i grönskan.

Flyg en Cessna eller kolla
ånglok i Ängelholm. På Flygmuseet,
som berättar Skånska flygflottiljens historia, finns tre flygsimulatorer. Även för
de minsta piloterna. Museishopen har
allt med flyganknytning. Den svenska
järnvägshistorien ryms i ett gammalt
lokstall. Järnvägens museum är ett
upplevelsemuseum där såväl barn som
den mest avancerade tekniker hittar
något intressant.

Kul kultur hittar du i Dunkers
kulturhus i Helsingborg. På ett och
samma ställe har vi samlat massor av
saker att titta på och att göra för alla
åldrar. Här finns konsthall, stads- och
kulturhistoriska utställningar, musikscen, teater, dans och olika verksamheter för barn och unga. I huset finns
också restaurang, bistro och turistbyrå
med shop.

Hoppa, rasa och lek på klätterställningar, hängbroar, studsmattor, i
bollhav och rutschkanor i ett jättestort
bushus. Busfabriken i Helsingborg är
ett av Sveriges största inomhuslekland.
Inredningen har djungeltema och
från taket hänger delfiner och hajar.
Mammor och pappor får också leka,
och pusta ut i caféet.

Ta Pyttetåget från Stortorget i
Ängelholm till Hembygdsparken. Här
finns hästar, hjortar, getter, kaniner,
linderödssvin och talande papegojor.
Parken har en rolig lekplats, en äventyrsstig, en restaurang och en glass- och
våffelstuga! Under sommaren spelas
barnteater. Tekniska museet, Skolmuseet, Grönvallska gården och
Luntertunstugan ligger i parken.

För mer inspiration och bokning, besök familjenhelsingborg.se

I Tropikariets regnskog i
Helsingborg rör sig många djur fritt
i lokalen. Apor och lemurer kommer
så nära att du kan röra dem. Flygande
hundar svischar förbi. Klappa havsdjur
och låt doktorsfiskar putsa händerna.
(Lugn, ormar, spindlar och pilgiftsgrodor finns bakom glas). Här bor surikater, ödlor, sköldpaddor, krokodiler och
bladskärarmyror. Café finns.

Vid Kullens fyr, längst ut på spetsen
av Kullaberg, ligger naturum Kullaberg
där det finns en spännande utställning
om Kullabergs geologi, flora, fauna och
kulturhistoria för stora och små. Barnens
favorit blir troligen det stora akvariet där
den som vill får klappa en havsanemon,
en krabba eller en sjöstjärna.
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Foto: Studio-e, Colourbox, Flygmuseet, Fredrik Berggren, Tropikariet

Spontanidrotta på Helsingborgs nya mötesplats Idrottsoasen,
bakom Helsingborg Arena. Här finns planer för streetbasket, innebandy, futsal, parkour, beachvolley, pannafotboll, padel, boule,
bouldering, utegym och pingis. Belysningen tänds när du kliver in
på en bana. Koppla in din smartphone till högtalarsystemet i dansstationen. Ta med utrustning och kom, här är alltid öppet!

Mumsig mat

i supersnygg stuga

När Kung Erik av Pommern grundade Landskrona 1413
tyckte han att det skulle vara fint med en sommarstuga.
I Borstahusen precis norr om stan hittade han ett perfekt
ställe alldeles nära stranden och det glittrande Öresund.
Eftersom han var kung blev sommarstugan rätt stor.
Vackra Eriktorps Kungsgård är idag en restaurang som
drivs av Daniel Berlin, ett känt namn i kulinariska kretsar.
Bakom kungsgården står långa drivbänkar där krogen odlar
egna grönsaker och kryddor. Mer närproducerat kan det
nog inte bli. Även vinerna är utvalda med omsorg och ofta
ekologiska från små producenter.
Här i Skåne är vi mycket stolta över vår goda mat. Särskilt
över våra fina, närproducerade och ekologiska råvaror.

Tre krogar med en gemensam ingrediens
Hos Rut på Skäret, nära Arild, hittar du Skåne i miniatyr.
I korsvirkesgården serveras redig skånsk mat av närproducerade råvaror. Husets äggakaka är berömd. I Båstad ligger
en fransk kvarterskrog, Bistro Grodlår & Timjan, med
både sniglar provencale och svensk, rimmad oxbringa på
menyn. Köket blandar och ger precis som i Paris. Gastro i
Helsingborg sticker alltid ut när man talar om fine dining,
och listan på utmärkelser är lång. Så går det när man är
petnoga med kvaliteten.
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Foto: Mickael Tannus

Vad har då restaurangerna gemensamt? Jo, de är alla med i
White Guide 2014. Smaklig spis!
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Lycka är att ha allt gott från lokala och småskaliga producenter samlat på ett ställe. Dessutom i en helt fantastisk
miljö. Saluhallen i Höganäs är inrymd i Höganäs Saltglaserats gamla fabrikslokal. Mellan höga brännugnar i
tegel trängs nybakat surdegsbröd, tomatmarmelad, korvar,
hängmörat kött, ost, ramslöksvinäger och nyskördade
grönsaker. De saltglaserade bruna keramikkrusen, som är
ett signum för hela bygden, tillverkas fortfarande i huset,
liksom modern keramik från Höganäsgruppen. En trappa
upp, med utsikt över hallen, ligger restaurangen med
nordvästskånes bästa på menyn.

Foto: Höganäs Saluhall

Är du ute och rör på dig i regionen så tar det inte lång tid
innan du hittar en gårdsbutik, här hos oss ligger de tätt.

Välkommen till

kontinenten

och våra vingårdar

På ön Ven vankas en annan dryck: whisky. Det lilla familjeägda destilleriet Spirit of Hven Backafallsbyn är ett av få
destillerier som har möjlighet att göra hela förädlingen från
kornets fält till buteljering. Skånes förstfödde heter Hven
Urania Single Malt Whisky.

För mer inspiration och bokning, besök familjenhelsingborg.se

Foto: Lars STrandberg

Kontinenten? Ja du läste rätt. Nordvästra Skåne tillhör
kontinenten rent geografiskt. Vid Hallandsåsen och Söderåsen
går gränsen mellan den skandinaviska och kontinentala
plattan och landskapet blir lummigt. Havet gör klimatet
maritimt. I den skånska myllan, och med vår långa växtsäsong, trivs druvor förträffligt. De blir både rött, vitt,
rosé och bubbel. Gör en vinresa med visningar hos Arilds
vingård, Kullahalvöns vingård, Vejby vingård, Södåkra
vingård, Aplagårdens vinhus, Villa Mathilda och Vingården
i Frillestad. Är ni en grupp kan ni boka en vinprovning
också.

Kungligt slott
Trädgård

med egen saga
Sofiero slott med sin romantiska park är ett populärt
utflyktsmål. Parken är kanske mest känd för sin makalösa
rhododendronblomning på våren då 5 000 (!) buskar
blommar.

Sagan om Sofiero började 1864 då kronprins Oskar och
hans Sophia lät bygga sitt sommarslott. 1905 skänkte
Oskar, som hade blivit kung Oskar ll, hela härligheten
till sin sonson prins Gustav Adolf och hans prinsessa
Margareta i bröllopsgåva. Det är nu trädgården bokstavligen
blommar upp. Prinsessan Margareta var en hängiven och
kreativ trädgårdsmästare och det är hon som har lagt
grunden till den park vi kan njuta av idag. Hon anlade

rabatter, planteringar och ordnade stenläggningar,
och var inte rädd för att ta ett tag med spaden själv.
Varje sommar reste kronprinsparet hit från Stockholm
med sina fyra småprinsar och lilla prinsessan Ingrid,
som ett antal år senare blev drottning i Danmark.
När Margareta dog 1920 fortsatte Gustaf Adolf
arbetet i trädgården, främst med rhododendron.
Slottet var sommarviste för kungafamiljen fram till
1973 då det skänktes till Helsingborgs stad. I det lilla
slottet, som ligger som ett smycke vid den enorma
gräsmattan, finns Sofiero slottsrestaurang där några av
Sveriges bästa kockar står för maten. Där finns även
ett café med utsikt över Öresund och Danmark.
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Foto: Lotta Grönberg

Citadellkolonierna är landets äldsta bevarade koloniområde
och ligger på Landskrona citadells gamla befästningsvallar.
Här finns 122 lotter. Alla med blomsterprakt och de allra
raraste snickarglädjehus.

Foto: Turistbyrån Landsk
ron

I Landskrona finns landets enda kolonimuseum. Det är en
liten grönmålad stuga med kolonilott som familjen Rothoff
byggde 1903. Stugan är möblerad som på 1900-talets början
och där finns en liten utställning om koloniområdets historia. Perennrabatter och rosor prunkar på framsidan, grönsaksland och kryddväxter på baksidan. Honung från den
originella bikupan säljs i Landskrona museum.

a-Ven

Slå dig ner i bersån
på Rothoffska kolonin

Kultur

i väggarna

Dunkers kulturhus ligger vid vattnet mitt i Helsingborg.
Huset rymmer stads- och kulturhistoriska utställningar,
konst, dans, musik och teater. Byggnadens arkitekt är Kim
Utzon, son till arkitekten som ritade operahuset i Sydney.
Dunkers kulturhus är en pendang till Kronborgs slott på
andra sidan Öresund. De djupa fönsternischerna är spegelbilder
av slottets. I huset finns restaurang, bistro och turistbyrå.

Sveriges internationellt mest kända operasångerska Birgit
Nilsson (1918–2005) lyckades bli både världsstjärna och
folkkär. ”La Nilsson” var 1900-talets ledande dramatiska
sopran och en legendarisk Wagnertolkare. Birgit Nilsson
Museum är inrymt i hennes föräldrahem i Svenstorp nära
Båstad, en vanlig bondgård där Birgit som liten tös gallrade
betor och plockade potatis.
Astronomen Tycho Brahe föddes 1546 på Knutstorps borg
nära Svalöv. Han var en sann visionär som sprängde gränser
med sina idéer. 1576 byggde han slottet Uraniborg och
anlade en storslagen renässansträdgård på ön Ven.
Slottet är borta, men det underjordiska observatoriet
Stjärneborg, Tycho Brahe-museet och den rekonstruerade
trädgården är väl värda ett besök.

Nordvästskåne är lerigt

– hurra!

Det är väldigt bra med lera för då kan man göra grejor i
keramik. Därför kan vi stoltsera med många duktiga
keramiker. Men det bor också många konstnärer här hos
oss. Och det måste bero på att nordvästskåne är så kreativt
och inspirerande.

Kungsgård med konst
Tomarps Kungsgård är en borg med anor från 1100-talet.
Idag är kungsgården konsthall med både svensk och internationell konst, men rymmer även ett borgcafé. I den stora
parken spatserar påfåglar och strutsar.

Foto: Studio-e
För mer inspiration och bokning, besök familjenhelsingborg.se
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Foto: Studio-e, Mickael Tannus, Ole jais, Lisa Wikstrand

En stjärna
och en stjärnskådare

Gräset är grönare
hos oss,

året runt

Vi är faktiskt inte blygsamma ett dugg. Nu vill vi skryta. För faktum är att nordvästra Skåne är världens näst golfbanetätaste område. Bara i Florida ligger banorna
tätare. Vi har hela 25 golfanläggningar och 31 banor inom 40 minuter från
Helsingborg. Dessutom är det inte vilka banor som helst. De varierar i karaktär
mellan kust och inland och bjuder på olika svårighetsgrader som passar såväl
nybörjaren som proffset. När man ska golfa är det dessutom en fördel om banan
inte är täckt av snö. Det är de sällan hos oss, och därför de flesta alltid öppna.
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För mer inspiration och bokning, besök familjenhelsingborg.se

Foto: Per Sjöborg

P.S. Hos oss i Skåne är det förstås nära till riktigt bra restauranger och
en massa andra trevliga saker att se och göra förutom golf.

Öresund

BJUVS KOMMUN
Kommunhuset, Mejerigatan 3
tel +46 (0)42-458 5000, info@bjuv.se

LANDSKRONA–VEN TURISTBYRÅ
Skeppsbron 2, tel +46 (0)418-473 000
tourism@landskrona.se

ÅSTORPS TURISTBYRÅ
Storgatan 7, tel +46 (0)42-643 00
kommun@astorp.se

BÅSTAD TURISTBYRÅ
Köpmansgatan 1, tel +46 (0)431-750 45
turistbyran@bastad.com

PERSTORP TURISTBYRÅ
Hässleholmsvägen 6, tel +46 (0)435-393 03
turist@perstorp.se

ÄNGELHOLMS TURISTBYRÅ
Järnvägsgatan 5A, tel +46 (0)431-821 30
turist@engelholm.com

HELSINGBORGS TURISTBYRÅ
Dunkers Kulturhus, Kungsgatan 11
tel +46 (0)42-10 43 50
turistbyran@helsingborg.se

RÖSTÅNGA TURISTBYRÅ
Nackarpsdalsvägen 4, tel +46 (0)435-913 53
turistbyran@svalov.se

ÖRKELLJUNGA TURIST
Storgatan 2, tel +46 (0)435-551 58
turism@orkelljunga.se

HÖGANÄS TURISTBYRÅ
Stadshuset, Centralgatan 20, +46 (0)42-33 77 74
turistbyran@hoganas.se
KLIPPANS TURISTBYRÅ
Storgatan 46, 264 80 Klippan
tel +46 (0)435-28 200, turism@klippan.se

SVALÖVS TURISTINFORMATION
Svalegatan 4F, 268 31 Svalöv
tel +46 (0)418-47 50 15, turistbyran@svalov.se
TOREKOVS TURISTBYRÅ
Hamnplan 2, tel +46 (0)431-36 31 80
info@torekov.se
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Ett axplock av våra årligen återkommande
evenemang i Familjen Helsingborg

Landskronafesten

Hvens Konstrunda

Ljusfest på Rönne Å

Hantverksmässan

Hx

Plats: Nordvästra Skåne
Tid: Påsk
Plats: Ven
Tid: Kristi Himmelsfärd
Plats: Båstad
Tid: Juli

Plats: Landskrona
Tid: Juli
Plats: Ängelholm
Tid: Augusti

Plats: Helsingborg
Tid: Augusti

STCC Premiär

Antikturen

Eskilscupen

Antikmässan

Vallåk rat räf fen

Ekebofestivalen

Plats: Ring Knutstorp
Tid: Maj
Plats: Helsingborg
Tid: Augusti
Plats: Vallåkra
Tid: Augusti

Plats: Nordvästra Skåne
Tid: Maj
Plats: Helsingborg
Tid: Juli
Plats: Ekebo
Tid: Juli

Fler evenemang finns på familjenhelsingborg.se
Vi fyller på med nya hela tiden!
Vi finns också på facebook.com/familjenhelsingborg
#familjenhelsingborg

Skistar Swedish Open

Plats: Båstad
Tid: Juli

Collector Swedish Open

Plats: Båstad
Tid: Juli

Helsingborg Open

Plats: Helsingborg
Tid: September

Trädgårdsrundan

Plats: Nordvästra Skåne
Tid: Pingst

Stora Trädgårdsfesten

Plats: Sofiero slott
Tid: Augusti

Trädgårdsgillet

Plats: Landskrona
Tid: Augusti

Foto: Studio-e, Karolina Brunström, Colourbox

Konstrundan

