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DAGS FÖR
UTESERVERINGS
HÄNG

Var i Halmstad

Sportiga tips
från SM-veckan

FÖLJ MED UT I NATUREN, UPP PÅ CYKELN ELLER NER I VATTNET

NU ÄR DET 
ÄNTLIGEN VÅR
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@enjoyhalmstad

Mer info hittar du på destinationhalmstad.se
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SM-veckan
1 Discgolfbanan i Sannarpsskogen &  
Andersbergsparken 2 Halmstad Wake Park  
3 Basketplan i Linnéparken, Andersberg  
& Gullbranna 4 KiteKalle 5 Nissan  
6 Halmstad Arena 7 Söndrums IP  
Läs mer på sida 8

Uteserveringar 
1 The Bulls 2 Harrys 3 Cortado Coffee Shop  
4 Fridolfs krog 5 Söderpiren  
Läs mer på sida 10

För hela familjen
1 Wayne´s Coffee 2 Hallarna 3 Vandring längs 
Nissan 4 Biskopstorps naturreservat 5 Norre 
Katts park 6 Trollstigen i Haverdal 7 Solrosens 
Lekplats 8 Galgberget 9 Wapnö Gård 10 
World of Riccardo & Möllegårds naturreservat 
11 Yoump 12 Norre Katts parks lekplats 13 
Virsehatt 14 Gomidda 15 Drakar & Mazariner 
16 Halmstad Escape Game 
Läs mer på sida 11

INNEHÅLL
Nyheter
1 KiteKalle 2 Feldts Tivolikiosk 3 Vargaslätten  
4 Flyta.nu 5 Halmstads slott 6 Elljusspåret  
i Tylösand 7 HBK på Örjans Vall  
Läs mer på sida 4

Vårkänslor
1 Hallands kustväg 2 Galgberget  
3 Möllegårds naturreservat 4 Askarebygget  
5 Skipås naturreservat 6 Rhododendronparken 
7 Norre Katts park 8 Nissan 9 Fylleån 10 Prins 
Bertils stig 11 Simlångsdalen 12 Skedala skog 
13 Hallandsleden 14 Fylleåleden  
Läs mer på sida 6

Get a translated version on our webiste  
destinationhalmstad.se/magazine.

Alla utplacerade platser omnämns  
i magasinet. För mer information besök  
vår hemsida destinationhalmstad.se.
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Vad är
på gång
i Halmstad?

Nyheter

Den legendariska trädgården Vargaslätten 
kommer under begränsade former öppnas upp 
mellan den 13 maj och 13 juni. Den 13 maj 
invigs även Sigfrid Ericson Museum och är 
startskottet för en pionutställning med över 

Tylösand och Frösakull har fått sin  
alldeles egna belysta motionsslinga som  
är cirka 2000 meter lång. Spåret hittar  
du på östra sidan om korsningen  

Kungsvägen - Campingstigen. Visste  
du att vi har över 15 motionsspår runt  
om i kommunen? Läs mer om dem  
på destinationhalmstad.se.

Sigfrid Ericson  
Museum, pioner 
och Vargaslätten
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HBK tillbaka  
i Allsvenskan

EVENEMANGS
KALENDERN

Äntligen! Efter tre år i superettan är 
HBK återigen ett allsvenskt lag. Grattis! 
Och vilken spännande vår vi har framför 
oss. Säsongen drar igång första helgen  
i april och HBK:s första match går  
av stapeln den 11 april, hemma mot  
BK Häcken. 

I evenemangskalendern på 
destinationhalmstad.se kan du 
se vad som är på gång framöver. 
Här hittar du allt från ut-
ställningar och guidade turer  
till konserter och marknader.

100 pioner i den vackra Terassträdgården.  
Läs mer om Vargaslätten och Gerbianska  
trädgården via hemsidan vargaslatten.se. 
OBS! För trädgården och pionutställningen 
gäller endast förbokade besök via hemsidan.
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Vad var egentligen kungamötet  
i Halmstad? Lyssna på vår nya,  
spännande audioguide om när den 
svenska kungen Gustav II Adolf och  
den danske Christian IV möttes på 
Halmstads slott och den följande  
festmåltiden!
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Basta på  
Nissan
Stärk kroppen och immunförsvaret  
med en flytande spa-upplevelse i vår. 
Flyta.nu´s nya bastuflotte ligger vid 
kanten av Nissan och erbjuder en unik 
upp levelse i en klassisk vedeldad bastu  
med terrass.

På Nygatan mitt inne i Halmstad city 
hittar du numera Feldts Tivolikiosk. Ett 
besök här är verkligen som att smyga in  
i just precis - ett tivoli. Schackrutigt golv, 
tusen polkagrisar i taket, ett kolakokeri,  

Kombinationen av nya smakupplevelser  
och mysiga cykeläventyr kan inte bli fel.  
Halmstad Smakrunda med KiteKalle har  
redan gjort succé i Halmstad och kommer 
komma tillbaka med nya datum under våren.  

en teaterscen och ljuvlig musik kombineras 
med bakverk, goda luncher och suveräna 
pizzor. Vill ni bara komma och hänga finns 
här en perfekt hörna för att sitta och  
utmana varandra i kort- och brädspel.

Samtidigt välkomnar vi Gårdstrampet –  
en helt ny smakrunda som tar dig med  
till flera lokala matproducenter. Håll  
utkik efter datum på hemsidan  
smakapakattegattleden.se!

Halmstad har blivit 
med tivolikiosk

Get a translated version on our website 
destinationhalmstad.se/magazine.

Lyssna på
kungamötet

Luften är fri!
Du har väl inte missat att 2021 är 
Friluftslivets år? Detta innebär att det 
kommer bli ett år fullproppat av intres-
santa och spännande aktiviteter som 
fokuserar på att öka medvetenheten om 
friluftslivets värden och allemansrätten. 
Lär dig om allt ätbart som döljer sig i 
skogen, hitta ett nytt naturreservat eller 
prova något du inte gjort tidigare.  
Allt finns samlat på luftenarfri.nu.

Allt kan ändras  
från dag till dag.  

Tänk på att kolla de  
rekommendationer  
och restriktioner som 

gäller just nu. 

Cykel + mat  
= sant!

Scanna koden  
eller besök  
destination- 
halmstad.se/ 
halmstadslott
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Uppfriskande vårbad
Att kallbad är årets grej kan väl ingen ha 
missat. Har du varit sugen på att testa men 
inte kommit till skott? Eller fasar du för att det 
är för kallt? Då kanske våren är rätt period för 
dig att komma igång. Inte lika extremt som 
vinterns kallaste månader men tillräckligt för 
ett uppfriskande dopp och en mjukstart inför 
kommande höst och vinter. Vilken strand 
väljer du för årets först dopp?

Bege dig ut med motorcykeln
I takt med att vi får varmare och soligare väder 
börjar också motorcykelsäsongen dra igång. 
Det är ett utmärkt sätt att utforska nya platser 
på. Det gäller även Halmstad. Här finns både 
mindre och större vägar att glida fram på.  
Ta dig fram genom djupa skogar, vacker  

kust och mysiga byar som du kan upptäcka 
längs vägen. Längs Hallands kustväg får du lite 
av allt, vägen sträcker sig från Halmstad till 
Falkenberg med många fantastiska platser väl 
värda att stanna till vid.

Vitsippor, blåsippor och parker 
med blomsterprakt
Vad som kanske kännetecknar våren mest är 
alla knopparna i träden och blommor som 
blommar. Ge dig ut på vitsipps-safari på  
Galg berget eller i Möllegårds naturreservat för 
att hitta vita hav av vårtecken. Vill du hellre 
åka på blåsipps-exkursion så rekommenderar  
vi att åka till Askarebygget, nordöst om  
Simlångsdalen eller Skipås naturreservat  
strax norr om Steninge. 

Någon gång mellan mitten av maj till början 

av juni slår de magiska rhododendronbuskarna 
ut, och den bästa platsen att uppleva detta på 
är utan tvekan Rhododendronparken i Tylö-
sand. Håll även utkik efter de lite mer ano-
nyma buskarna katsura, eller kakbuske som de 
ibland kallas, som avger en doft av nybakade 
kakor när löven så småningom börjar falla.

Det är svårt att hitta en färggladare plats än 
vid den lilla dammen i Norre Katts park när 
blommorna breder ut sig. Det blir ett magiskt 
område tillsammans med ankorna som sim-
mar i vattnet, azaleornas förtrollande färger 
och de olika trädens lummiga skydd.

Premiärernas årstid
Nu är det äntligen dags att leta fram fiskespöet 
och putsa golfklubborna. Premiärernas årstid 
är här - vare sig det gäller fiske, första swingen 

Utflykter

Fo
to

: P
a

tri
k 

Le
o

na
rd

ss
o

n

Vårkänslor
i Halmstad
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Fler tips på  
webben!

Ännu fler våriga tips hittar du på  
destinationhalmstad.se/magasin.

Get a translated version on our website destinationhalmstad.se/magazine.
There is no time like spring, when life’s alive in everything! Watch in awe while  

a sea of white anemones bobs their heads in the wind or find the perfect  
trail to enjoy spring’s first radiant rays of sunshine!
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på golfbanan eller den där efterlängtade  
debuten på stans uteserveringar. Den första 
mars drar fiskesäsongen i Nissan och Fylleån 
igång och den första april flyttar uteservering-
arna ut. Golfklubbarna börjar vakna upp efter 
vintervilan och välkomnar en ny aktiv säsong. 

Promenader med vårkänsla
Prins Bertils stig
Enligt många så är Halmstads finaste vand-
ringsled Prins Bertils stig. Den 18 km långa 
leden sträcker sig från centrala Halmstad ut till 
Tylösand och vidare till det lummiga natur-
reservatet Möllegård. Prins Bertils stig är en  
lättillgänglig vandring som tar dig med på 
en resa genom vacker natur med allt från 
sandstrand, strandskog, klippor och gamla 
stenbrott till småbåtshamnar och fiskevikar. 
Du passerar ställen med mäktiga vyer, mysiga 
badvikar och hemlighetsfulla platser där det 
berättas om både stenbrytning och vikingaslag.

Simlångsdalen
I Halmstads östra delar hittar du Simlångs-
dalen med sin otroligt vackra natur. Förutom 
ett flertal naturreservat finns här ett tiotal 

vandringsleder som går igenom vild natur, 
längs vackra sjöar och genom trolsk sagoskog. 
Vandra till Danska falls forsande vatten, 
Gårdshults vackra kulturlandskap eller runt 
de fina sjöarna Brearedssjön eller Simlången. 
Är du sugen på riktig vildmark med liten risk 
för att möta andra vandrare? Då är Gyltiges 
vandringsleder något för dig. Här finns det god 
chans att se vilda djur som älg och vildsvin, 
med jämna mellanrum har man till och med 
observerat björn och lodjur i området. 

Skedala skog
Cirka 9 kilometer öster om Halmstad ligger 
Skedala skog. Ett mycket populärt ströv - 
område som erbjuder flera olika leder i 
varierande svårhetsgrader. Lederna sträcker sig 
från 3,9 till 7,7 kilometer. En av de populärare 
lederna går runt den vackra Torvsjön. Det är 
lika fint en solig sommardag som en mulen 
eftermiddag när molnen och dimman rullar 
ner över Högåsens skogstäckta höjder. Ta med 
kol och varmkorv för att grilla vid någon av 
de underbara grillplatserna längs leden. Eller 
varför inte köpa fiskekort och försöka dra  
upp en gädda eller en regnbåge?

Hallandsleden
Vill du känna på vildmarkslivet i några dagar 
eller bara göra en dagsutflykt ute i naturen? 
Oavsett om du är en rutinerad vandrare eller 
om du är ute efter ett kortare äventyr över  
dagen passar Hallandsleden perfekt. Du  
an passar turen med hjälp av etapperna som är  
av skiftande längd och svårighetsgrad. Kika in 
på destinationhalmstad.se för att se tips på vilka 
sträckor som lämpar sig bäst för ditt äventyr!

Fylleåleden
Vandra längs vackra Fylleån i naturskön  
miljö. Leden går i skrivande stund mellan 
Fyllebro och Brogård och är cirka 6 km lång. 
Under våren kommer en ny etapp öppna  
och knyta ihop leden från Fyllebro till 
naturreservatet Hagön vid Östra stranden. 
Leden är mestadels grusad, men en del går 
genom hagmark, där öppningsbara grindar gör 
det möjligt att passera. Ledmarkeringar och 
bänkar finns på utvalda platser längs vägen. 
Njut av det fors ande vattnet vid Fyllinge 
kvarn, förundras av vitsipporna längs åbädden 
eller bara njut av fågelsången från bokträdens 
majestätiska tak.
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Sport

Du har väl inte missat att  
SM-veckan kommer till Halmstad 
i sommar? Det populära evene-
manget skulle ha ägt rum 2020 
men fick ställas in på grund av 
coronaviruset Covid-19. Nu tar vi  
i stället sikte på den 30 juni till  
6 juli då Halmstad står värd för 
SM-veckan 2021. 

Varför inte ladda upp genom 
att prova några av sporterna som 
kommer göra upp om medaljerna 
i sommar? Utmana vännerna och 
familjen och se vem som hamnar 
högst upp på er prispall. Här  
kommer 5 tips från SM-veckan.
 

Allround discgolf
På premiärdagen, den 30 juni, sker SM  
i Allround discgolf på banorna i Sannarps-
skogen och Andersbergsparken. Discgolf är en 
av grenarna i frisbee allround och lätt att prova 
på egen hand då båda banorna är öppna för 
spontanbesökare. Sannarps 18-hålsbana är  
2,5 kilometer lång och utgör en mysig pro-
menad i varierande miljö då den sträcker sig 
genom både öppen mark och skog. Banan är 
teknisk och passar för både nybörjare och mer 
rutin erade spelare. Grundregeln är enkel, du 
ska försöka kasta din disc mot korgen med så  
få kast som möjligt. På plats vid banan finns  
en skylt med karta, regler och tips. Och glöm 
inte att ta med dig en disc eller frisbee!

Wakeboard
SM i wakeboard genomförs på upprustad  

arena i Grötvik torsdagen och fredagen den  
1-2 juli. Har du inte redan provat wakeboard 
är det hög tid nu. I det gamla stenbrottet i 
Grötvik ligger Halmstad Wake Park, en av 
få kabelparker för wakeboard i Sverige. Den 
populära sporten är en blandning mellan 
vattenskidor, surfing och snowboard och passar 
såväl ung som gammal. Priser och öppettider 
hittar du på halmstadwakepark.se. Förbered 
dig på en fartfylld upplevelse du kommer vilja 
uppleva igen och igen... och igen!

Streetbasket
Streetbasket tävlar i grenen 3x3 och genomförs 
utanför Halmstad Arena mellan fredagen och 
söndagen den 2-4 juli. Streetbasket är en för-
enklad variant av basket som oftast spelas  
utomhus på asfalt, på en yta motsvarande 
en halv basketplan och enbart mot en korg. 
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Sportiga tips  
från SM-veckan

Fler tips på  
webben!

Sugen på mer sport? Spana in  
destinationhalmstad.se/magasin.
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This summer the Swedish Championship week will be held in Halmstad.  
Why not challenge friends or family in some of the sports that  

will be a part of the event? Check out these five tips!

Get a translated version on our website destinationhalmstad.se/magazine.

I genen 3x3 spelar man tre mot tre. Samla 
kompisgänget och gör upp i en match. Det 
finns flera basket-/streetbasketplaner runt om 
i kommunen, bland annat i Linnéparken, på 
Andersberg samt vid lekplatsen på Salviavägen 
i Gullbranna. 

Stand-up paddleboard 
SM i Stand-up paddleboard, även kallat  
SUP, kommer att genomföras i Nissan  
måndagen den 4 juli med tävlingar i sprint. 
SUP är en bra introduktion till olika typer  
av surfing, enklare än vågsurfing och lugnare  
än kitesurfing. Den stabila brädan gör att  
det fungerar lika bra en lite blåsig dag på  
havet som i någon av Halmstads åar dagar  
när vinden står still. Dessutom behöver du  
inga särskilda för kunskaper då SUP passar  
de allra flesta, stor som liten eller nybörjare  

som proffs. Blir du sugen att testa?
I Halmstad finns det flera aktörer som  

hyr ut brädor och utrustning, bland annat 
KiteKalle som erbjuder spännande äventyr  
i Fylleån. 

Casting
Den 2-3 juli äger SM i Casting rum utanför 
Halmstad Arena och på Söndrums IP.  
Castingsport är det officiella namnet på en 
idrott där utövaren kastar längd eller precision 
med ett spö – i många fall med spön som även 
kan användas till fiske. Och fiske är en populär 
aktivitet i Halmstad och en avkopplande 
fisketur finns alltid nära med alternativ i både 
sjöar, åar och hav. Några tips på bra fiskevatten 
är Nissan, Fylleån, Torv- och Toftasjön samt 
sjöarna i och runt Simlångs dalen. Läs på innan 
vad gäller regler och fiskekort på ifiske.se. 
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FAKTA OM 
SMVECKAN
SM-veckan genomförs varje år på  
olika orter i Sverige, vinter respektive  
sommar. SM-veckan är öppen för  
Riksidrottsförbundets medlemmar,  
70 specialidrottsförbund, vilka  
rep res enterar upp emot 250 idrotter. 
Evenemanget arrangeras av  
Riks idrottsförbundet i samarbete 
med berörda specialidrottsförbund 
och värdstaden med Sveriges  
Television som sändande bolag.  
Ambitionen är att vara en idrottslig 
folkfest i värdstaden under en 
vecka.

SM-veckan kommer nu till Halmstad  
för tredje gången med totalt 33  
deltag ande idrotter. På grund av 
Covid-19 planeras det för ett  
publikfritt evenemang. Se till att  
följa tävlingarna i SVT:s kanaler 
och förbered för en OS-lik folkfest 
hemma i sofforna! Läs mer på 
smveckan.se

SUP är en bra  
introduktion till  
olika typer av  
surfing, enklare  
än vågsurfing  
och lugnare än 
kitesurfing.



Sun’s out – chairs out! Most of Halmstad´s café terraces and beer  
gardens starts popping up on April 1. Enjoy the rays of light while  

having an unforgettable meal or a nice drink!

Get a translated version on our website destinationhalmstad.se/magazine

The Bulls
Halmstads största uteservering hittar du hos 
The Bulls på Lilla torg. Under våren fylls torget 
av palmer, barer och sköna sittplatser som är 
kvar ända fram till hösten. Restaurangen är av 
internationell karaktär med vällagad och rustik 
mat i gemytlig atmosfär. Men se till att vara 
snabb, platserna blir fort upptagna!

Cortado Coffe Shop
Letar du efter Halmstads soligaste uteservering? 
Då kan du sluta nu. På Norre torg ligger  
Cortado Coffee Shop, granne med historiska 
91:an och Norre Port. Här spelar kaffet huvud-
rollen men på menyn finns även matigare alter-
nativ för hela dagen. Slå dig ner ute i solen och 
spana in Halmstads folkliv från första parkett.

Harrys
Längs med Storgatan i city ligger Harrys, 
ett brasseri med svenska rötter. Här möts du 
av en avslappnad känsla där mat, dryck och 
människor förenas. Slå dig ner på restaurangens  

populära uteservering och beställ in de välkända 
kycklingvingarna. Du lär inte bli besviken!

Fridolfs krog
Fridolfs krog är en klassiker där kökets Kvibille-
späckade fläskfilé har blivit en klar favorit hos 
såväl halmstadbor som besökare. I en härlig 
atmosfär, bland citrusväxter och olivträd, ligger 
deras uteservering mellan rustika husväggar på 
gården. När vädret är bra sitter du under bar 
himmel och vid regn hör du smattret mot de 
skyddande markiserna. Oavsett bjuds du här på 
en middagsupplevelse med närmast kontinental 
utekänsla.

Söderpiren
Söderpiren ligger på Västra Stranden i  
Halmstad, precis vid småbåtshamnen. Här kan 
du njuta av en fräsch lunch eller fika i en härlig 
havsmiljö. Slappa på uteserveringen soliga  
dagar eller ta skydd bakom glasrutorna och njut 
av havets vilda spel en blåsig dag. Utsikten över 
Laholmsbukten ger den där extra kryddan.

Uteserve-
ringarnas 
säsong  
börjar nu 

Njuta ute

Längtar du efter att få njuta av 
god mat och dryck på en uteser-
vering? Du är inte ensam. Att få 
sitta ner på en uteservering, med 
solen i ansiktet, är inte långt  
borta. Den 1 april är startskottet 
för flera restauranger i Halmstad.  
Då börjar många ställa ut sina 
bord och stolar på både torg  
och gågator. Säsongen för  
uteserveringar här.

Fler tips på  
webben!

Fler tips på trevliga  
uteserveringar hittar du på   

destinationhalmstad.se/magasin.
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It’s family time! Here are five ideas on what to do together with  

toddlers, kids or your teenagers that surely will be a hit!

Get a translated version on our website destinationhalmstad.se/magazine.

Barnvagnsvänliga 0–1 år
WAYNE´S COFFEE 
Café i sekelskiftesvåning med flera stora  
rum som gör det enkelt att få plats med  
barnvagnen. 
HALLARNA
Stort shoppingcenter med härligt utbud  
och ett perfekt familjerum som gör besöket 
ännu enklare. 
VANDRING LÄNGS NISSAN
Intressant vandring längs med Nissan för  
den lite längre barnvagnspromenaden. 
BISKOPSTORPS NATURRESERVAT
Vackert naturreservat med leder anpassade  
för barnvagn, rullstol och rullator. 
NORRE KATTS PARK
En grönskande park som gör sig extra  
bra för en mysig picknick. 

Barn 1–6 år
TROLLSTIGEN I HAVERDAL 
Genom Haverdals naturreservat sträcker sig 
denna mysiga stig mellan Haverdals camping 
och stranden. 
SOLROSENS LEKPLATS
Lekplats med gott om utrymme för lek och  
nya upptäckter i inbjudande Söderhavstema. 
GALGBERGET 
Vackra stigar, skojig lekplats och en liten  
sjö full med ankor.  
WAPNÖ GÅRD
Titta på korna i mjölkkarusellen, hälsa  
på kalvarna på BB-avdelningen och  
spana efter traktorer!

WORLD OF RICCARDO OCH  

MÖLLEGÅRDS NATURRESERVAT
Glass i stora lass och upptäckter i det  
grönskande naturreservatet.

Barn 7–12 år
YOUMP
Rasta spralliga ben i hopparken Yoump. 
NORRE KATTS PARKS LEKPLATS
Halmstads nya och stora lekplats som  
2020 renoverades till en djungellekplats. 
VIRSEHATT
På berget Virsehatt kan du gå en digital  
skattjakt. Men pass på, håll utkik efter trollen!
GOMIDDA
Restaurang med aktiviteter som bowling, 
shuffleboard eller dart.
PADDLA KANOT ELLER KAJAK
Upplev ett äventyr ombord på en kajak  
eller kanot ute i Simlångsdalen.

Tonåringen
FATBIKE
Ett besök på stranden är något som alltid  
funkar – särskilt om du gör det på en fatbike. 

snabba tips
för hela familjen

Att gora

EN NATT I VINDSKYDD
Utmed hela Hallandsleden finns det  
vindskydd härliga nog att spendera en  
natt eller flera i. 
DRAKAR & MAZARINER
Här kan du spela brädspel, umgås med  
andra spelintresserade, ta en fika eller kolla  
in de senaste spelsläppen. 
NATURPASS
Utmana vännerna eller familjen och ge er  
ut på en orienteringsrunda. Finns att köpa  
på Halmstad Tourist Center.
HALMSTAD ESCAPE GAME
Bli inlåst i ett rum med ett specifikt  
tema och försök ta er ut med hjälp  
av ledtrådar…

Fler tips på  
webben!

Mer information och fler tips hittar du på   
destinationhalmstad.se/magasin.
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STAY  
TUNED

Turista Hemma kommer tillbaka.
destinationhalmstad.se/turistahemma


