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HALMSTAD I HÖSTTIDER
Aktiviteter i vått och torrt

SMAK FÖR SÖTSAKER

Godsakerna som livar upp i mörkret

SLOTTSMÖLLAN
BJUDER IN
Från tegelbruk till ett levande
aktivitets- och företagscentrum

Höst

Upplev underbara
Halmstad i höst
Bladverken försöker överträffa varandra i färgsymfonier. Skogen bjuder dig på
skördelycka. Varför inte ta en härlig cykeltur till någon gårdsbutik eller en skön och
uppfriskande promenad som gör dig redo för söndagsbrunch med nära och kära?
Toppa sedan med en avkopplande spaupplevelse. Hösten när den är som bäst!

Svampplockare är hemlighetsfulla,
men vi är generösa och kan berätta att
svamp hittar du framför allt i skogarna
runt Tönnersjö, Oskarström och
Slättåkra. Det är inte omöjligt att
du kommer hem med korgen full
av kantareller. Men berätta förstås
inte för någon var du hittat skogens
guld – det är ju en hemlighet.
ETT MÅSTE FÖR FIKAFANTASTER
I Halmstad finns det massor med trevliga
picknickställen, så fyll korgen med gofika
och ge dig ut. Valet av fikaplats gör såklart att kaffet smakar extra gott. Åk på
familjeäventyr till det fina vattenfallet
Danska fall eller duka upp filten högst
uppe på Virsehatt. På toppen har du
milsvid utsikt mot Halmstad. Glöm bara
inte att hålla utkik efter trollen...
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VANDRA I HÖSTTID
Naturen i höstskrud är speciell.
Den fuktiga luften som ger extra syre
och dofterna i skog och mark. Allting är
lugnare och liksom lite mjukare i kanterna.
Markerna är fulla av svamp och bär,
mossan är magiskt grön och trädens löv
skiftar från grönt till gult till rött – det är
så vackert! Visste du att det finns hela 57
naturreservat i Halmstad? Packa matsäcken och ta med dina nära och kära på
vandring. Det finns mysiga grillplatser
med sjöutsikt kring Simlångsdalen,
Biskopstorp och Skedala skog.

Sedan har vi sagolika och citynära
Galgberget. En mäktig bokskog höljer
sig skyddande över sina besökare. Här
finns det gott om härliga promenadslingor och fina fikaplatser att stanna
till vid. Utsiktstornet, Friluftsmuseet
Hallandsgården och lekplatsen
Sagoängen är några tips.
VÄLSMAKANDE BRUNCH
Att samla familj eller vänner för att njuta
av en lång och härlig brunch är något
mysigt att göra på helgen. Särskilt efter
en lång sovmorgon en kall höstdag.

I Halmstad finns det flera restauranger som
serverar brunch. På Hotell Mårtenson
hittar du Franz Bistro som bjuder in till
en gedigen à la carte-brunch med bland

Packa matsäcken och ta
med dina nära och
kära på en skön
vandring.

Let the colors of autumn seduce you. Embark on a quest to find wild
chanterelles with a mandatory basket filled with fika. Relax at one our
wonderful SPAs or accept the quest to find Halmstads finest pumpkin!

Foto: Pamela.se

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

Ladda batterierna med
en härlig spaupplevelse.

Foto: Patrik Leonardsson

- Tänk dig morgondimman som
skapar trolsk magi. Kanske är
det älvor som dansar?

annat eggs Benedict på menyn. I anrik och
slottsliknande miljö på Svarta Örnshuset
serveras en härlig buffé. Vad sägs om
nybakade scones, ägg, bacon och
nygräddade våfflor? Hotel Tylösands
söndagsbrunch kryddas av oslagbar
utsikt över havet och bjuder på allt från
smoothies till charkuterier och smakrika
ostar. Givetvis finns det ställen som
tagit allt det goda ett steg längre och
erbjuder brunch hela dagen lång, som
Brunchbaren på Hallands Konstmuseum.
Passa samtidigt på att njuta av den
fantastiska konsten!

PUMPAJAKT I HÖSTMÖRKRET
Något som blivit förknippat med hösten
är de orangelysande pumporna. Ge dig
ut på en liten utflykt med uppdraget att
införskaffa ett gäng härliga pumpor att
dekorera din trädgård och middagsbord
med. Gillar du mat? Varför inte koka en
höstig soppa eller göra en pumpapaj?
Några gårdsbutiker som brukar ha
pumpor i sortimentet är Susegård
Gårdsförsäljning, Vilshärads Gårdsbutik och Slättåkra Närproducerat.

Pumpa för dekoration
eller väldoftande
på matbordet?

VÄLBEHÖVLIG ENERGIPÅFYLLNING
När det är mörkt och ruggigt ute är det
extra skönt att få landa. Att rå om sig själv
på spa ger en härlig energi. Mitt i Halmstad
city hittar du mysiga Spa Halmstad.
Här kliver du in i en avstressande värld
fylld av ljuva dofter, stillsam musik och
omtanke. Koppla av i det varma badet
och njut av en behandling. Avsluta i
bastun på den lummiga takterrassen
med utsikt över Halmstads takåsar.
Alldeles vid havet, på Hotel Tylösand,
finns det prisbelönta och populära
The Spa. Panoramavyn över sanddynerna och det böljande havet precis
utanför suddar ut gränserna mellan
inne och ute. Hotel Tylösand har, som
första spa i Sverige, biohacking där
välmående möter teknik och beprövad
fysiologi i form av olika laser- och
IR-behandlingar. Men här finns även
en halländsk specialitet, ansiktsmask
med supergrönsaken grönkål.
Vill du ge kroppen en riktig boost?
Då kan kallbad vara något för dig och
det har en mängd med hälsofördelar.
Det sätter igång kroppens system och
gör oss piggare. En del hävdar att du
dessutom blir på bättre humör. Är du
nyfiken på att prova så finns det flera
badvänliga bryggor att upptäcka,
bland annat vid Östra stranden,
Svärjarehålan, Grötvik och stenpiren
i Steninge – perfekta för ett snabbt
dopp i det uppfriskande vattnet.

Fler tips på
webben!
Besök
destinationhalmstad.se/
magasin.
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Historia

In 1619 Halmstad saw a devastating fire destroy most of the city. The Danish
king Kristian IV saw this as an excellent opportunity to set his permanent
mark on the city. To this day, the layout of the city is almost the same.
Get a translated version on our website destinationhalmstad.se/magazine.

Den stora
stadsbranden

STADEN DRABBADES HÅRT
Nästan alla hus i Halmstad brann ner
förutom fästningen, slottet och ytterligare några få byggnader. S:t Nikolai
kyrka skadades svårt då kyrkans torn
och tak helt förstördes. Efter branden
restaurerades kyrkan av den kungliga
byggmästaren Hans van Steenwinckel
den yngre, vars far med samma namn
inledde bygget av Halmstad slott och
fästning. Kyrkan fick sin nuvarande
utformning under åren 1869-1872.

Ett halvår efter Kungamötet
1619, då Sveriges och Danmarks
kungar träffades på Halmstad
slott, började det brinna i ett
hus i Halmstad. Bränder var
vanliga på denna tid eftersom husen var byggda av
trä och taken täckta av
halm, men denna gången
drabbades staden hårt
en varm dag i augusti.

DANSKE KUNG KRISTIAN IV
Branden kom dock ganska lägligt
för danske kung Kristian IV. Kristian
betraktade sig som en äkta renässanskung. Han var inte bara krigare, utan
även konstmecenat och byggherre.
Nu kunde han låta rita en ny stadsplan
efter moderna och praktiska mönster
med raka och breda gator. Den
stadsplan man gjorde efter branden
är nästan precis densamma som vi har
idag med gator, torg och tomter.

Foto: Jan-Åke Fonnaland

SANKTA ANNAS KLOSTER
En av de byggnader som brann ner var
Sankta Annas kloster, som låg där Lilla
torg ligger idag. Om du sänker blicken
när du traskar över kullerstenarna ser du
olika färger och att de rödrosa stenarna
försöker berätta något. Linjerna som
de formar utgör platsen där Sankta
Annas kloster har stått. Klostret tillhörde
franciskanerorden, de så kallade gråbröderna, och var en tiggarorder som
skulle leva på gåvor från befolkningen.
Odern ägnade sig åt sjukvård, själavård
och predikan.
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Stadsplanen efter branden.

Jul

Christmas time is here! Eat your way through Halmstads amazing Christmas buffets and
do not sleep on the traditional Christmas green cabbage. Find the best Christmas markets
with tasty treats and crafts or, if you dare, take part in the yearly Christmas dip in the ocean.
Get a translated version on our website destinationhalmstad.se/magazine.

Foto: Virgefoto

Nu är det jul igen

INSPIRERAS PÅ MARKNAD
På Wapnös årliga julmässa låter du
dig inspireras och lockas av lokala
hantverk och halländska delikatesser.
Känn värmen från en kopp av Wapnös
egenproducerade glögg och doften av
granris från nybundna kransar. Provsmaka godsaker och handla med dig
något gott från gårdens egen saluhall.
En annan klassisk julmarknad i riktig
halländsk anda är HallandsJul på
Lilla Böslid. I en härlig julstämning
njuter du här av lokal mat och vackra
hantverk liksom flera andra juliga inslag.
MUSIK SOM FÅR DIG I STÄMNING
Njut av julens stämningsfulla toner då
kyrkor och konsertlokaler fylls av såväl
klassiska julkonserter som glittriga

shower. Stillsamma och harmoniska
stämmor eller en stjärnsprakande
helkväll, ja det finns något för alla.
Halmstads Teater gästas bland annat av
Sanna Nielsen den 17/11 med Min Sanna
Jul och Christmas Night den 15/12.
Helen Sjöholm kan du se tillsammans
med Anna Stadling i Snö & Marschaller
den 19/12.
JULIGA SMAKER
Låt smaklökarna njuta vid ett välsmakande julbord. I Halmstad finns de
både i stan, vid havet och med närhet
till naturen. På Hotel Tylösand och
Restaurang Salt har du stranden
alldeles utanför och på Tallhöjdens
Värdshus befinner du dig mitt i
vildmarken. På Svarta Örnshuset och

Foto: Anastasia

När vintern kommer närmar sig också julen och en mysig
stämning sprider sig med dekorationer och juleljus på
gator och torg. Den traditionsenliga skyltsöndagen
inleder julen på riktigt och Halmstad fylls av julmusik,
julmarknader och julmys i största allmänhet. Under namnet
Jul i Halmstad har vi samlat hela det juliga utbudet.
Välkommen att fira med oss!
Wapnö Gård äter du i stället i en anrik
slottsmiljö. Vill du avnjuta en halländsk
delikatess på julbordet, då ska du ta
sikte på långkålen. Det är grönkål som
kokats i skinkspad, innan den stuvas
och smaksätts med sirap.
ETT MODIGT JULBAD
Väck kroppen med ett iskallt och uppfriskande dopp i det blå. Sedan 2005
är det tradition i Haverdal med julbad
på julaftons förmiddag. Ett hundratal
personer, nya som gamla vinterbadare,
samlas då på stranden för att gemensamt springa ner i det iskalla vattnet.
Badkruka eller ej, förbered dig på en
rejäl adrenalinkick!

Missa inte!
Wapnö Julmässa
24-27 november
2-4 december
HallandsJul
11-13 november

Fler tips på
webben!
Besök
destinationhalmstad.se/
magasin.
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Vinter

Äntligen vinter
Vintern är här. Luften är frisk och krispig. I Halmstad finns flera härliga
utomhusaktiviteter att prova på, med eller utan snötäcke på marken.
Så ta med dig barnasinnet och gör dig redo för en aktiv dag utomhus!
VINTRIGA PROMENADER
Oavsett om det är minus- eller plusgrader, snö eller barmark, mulet eller
strålande sol är det alltid en bra idé att
packa korgen, åka ut i naturen och duka
upp en mysig vinterpicknick tillsammans.
Eller varför inte tända en värmande eld
och grilla marshmallows. Några tips på
härliga vinterpromenader är Klövaberget
i Simlångsdalen, Paddesjöslingan
i Biskopstorps naturreservat och
Halmstads kanske vackraste vandring
– Prins Bertils stig. Alla har dessutom
grillplatser alldeles i närheten.

GLID FRAM PÅ SKRIDSKOR
Snöra på dig skridskorna och ge dig ut
på en av de roligaste utomhusaktiviteterna som vintern har att erbjuda. Att
åka skridskor är det perfekta sättet att
skapa en härlig vinterkänsla, oavsett om
du åker inne eller ute. Var inte orolig om
du saknar erfarenhet, alla kan åka med
lite träning.
Intill Vrenningebacken i Oskarström
ligger Isbanan Strömvallen, en konstfrusen isbana som vanligtvis håller öppet

6

UPPLEV HALMSTAD | HÖST/ VINTER 2022

”Snöra på dig skridskorna och ge dig
ut på en av de roligaste utomhusaktiviteterna som vintern har att erbjuda.”

från december till februari. Är vädret inte
på din sida, då finns möjligheten att i
stället åka inomhus på Halmstad Arena.
Här finns en stor isbana samt en mindre
is med stora mål som möjliggör spel
med puck och klubba. Det är gratis att
åka skridskor, både på Halmstad Arena
och Strömvallen, om du kommer under
”allmänhetens åkning”. Behöver du låna
skridskor, kontakta Fritidsbanken som
kostnadsfritt lånar ut sportprylar.
Kalla vintrar är det inte ovanligt att
mindre sjöar fryser, några tips att hålla
koll på är Fågelsjön, Rotorps naturpark,

Foto: Patrik Leonardsson

SNÖTÄCKTA SKIDSPÅR
Skidåkning hör vintern till och vid
Långhultamyren drar Simlångsdalens
IF:s ideella krafter skidspår när snön
fallit över det vackra landskapet. Är
snötillgången riklig så är det sannolikt
att alla tre sträckorna är spårade – 2,5 km,
5 km och 10 km.
Vill du i stället åka utför? I Oskarström
ligger den omtyckta familjebacken
Vrenningebacken. Liften är placerad så
att barn och nybörjare kan gå av var som
helst och sedan lugnt glida ner efter sin
kapacitet. Längst upp på toppen finns
också en grillplats och alldeles intill
ligger Isbanan Strömvallen. Drygt 40
kilometer från centrala Halmstad ligger
även Vallåsens skidanläggning. Här
kan du välja bland flera olika spår för
att susa ner för Hallandsåsen. Håll dig
uppdaterad om öppettider och aktuell
spårstatus på respektive plats hemsida.

Kroksjön och Toftasjön. Ibland händer
det till och med att isen vid Halmstad
Wake Park fryser så pass att det går att
åka skridskor i stenbrottet vid havet,
det är en upplevelse.

En tur på skidor passar
såväl nybörjaren som
vasalöparen.

Do You Want to Build a Snowman? Or maybe you just have some good ideas
on what to do this winter? Put on your ice skates, skis or take out your sledge
for a ride – here are some ideas and inspiration on what to do!

Foto: Johan Davidsson

Foto: Patrik Leonardsson

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

Njut av lugnet och spänningen
med pimpelfiske.

PROVA PÅ PIMPELFISKE
Är det en riktigt kall dag kan bland annat
Torvsjön vara täckt av is, utmärkt för
pimpelfiske. Slå dig ner och njut av lugnet.
Får du napp, finns det grillplatser alldeles
i närheten – perfekt om du vill tillaga
din lunch med en gång. Torvsjön ligger
naturskönt beläget i Skedala skog, ett
populärt friluftsområde med vandringsstigar av olika svårighetsgrad. Ha en
härlig dag på isen, se bara till att fiskekort
är ordnat och att isläget är lämpligt.

Fler tips på
webben!
Besök
destinationhalmstad.se/
magasin.

SUSA NER FÖR PULKABACKEN
Så fort den första snön fallit åker
overallerna på och backarna fylls
med exalterade barn och vuxna. Här
bjuder vi på tre tips för en härlig pulkatur. Oavsett vilken backe du tar sikte
på, glöm inte att packa en termos med
varm choklad att avnjuta mellan åken!
• I Söndrum ligger Jutarumsbacken,
eller ”Ica-backen” som den kallas i
folkmun. En naturlig samlingspunkt
vintriga dagar och en klassiker för
alla pulkasugna.

Foto: Patrik Leonardsson

SVINGA GOLFKLUBBAN
Visste du att du kan golfa i Halmstad
året om? Till och med utomhus. Flera
av golfklubbarna håller öppet för spel
på någon slinga även under vintermånaderna. Såklart mot vintergreener,
från provisoriska tees och under de
rätta väderförhållandena. Du håller
dig bäst uppdaterad via respektive
golfklubbs hemsida. Skulle det bli
en väldigt kall och snöig vinter finns
det i stället möjlighet att spela på
Halmstad Golfarena, vars inomhushall är öppen året om.
Är det riktigt kallt och snöigt kan
du åka både skridskor och pulka på
flera av golfklubbarna.

• I Rotorps naturpark finns ett litet
våtmarkssystem, stigar, planteringar,
öppna gräsytor och såklart kullen
som används vid pulkaåkning.
• Vid Linehed hittar du Moddan,
ett strövområde som skiftar mellan
halvöppet och kuperat. Kullen som
finns här är perfekt för pulkaåkning.
Se upp i backen!
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Slottsmöllan

Slottsmöllan
– från tegelbruk till
aktivitetscentrum
Längs med Nissans lummiga flodbank ligger området och det före detta
tegelbruket Slottsmöllan. En gång i tiden var Slottsmöllan Halmstads
största industri. Idag är det ett levande aktivitets- och företagscentrum.
Fabriken grundades på 1800-talet
och som mest arbetade här cirka 600
personer. Förutom tegel bestod den
stora tillverkningen av textilprodukter
och den viktiga produktionen av filt för
papperstillverkning. Filten kom sedan
att bli företagets huvudinriktning. Till
Slottsmöllan hör också kraftstationen,
som ligger i anslutning till den ikoniska
bron över Nissans dånande vatten.
Kraftstationen har, sedan fabrikens
start, fungerat som energikälla för de
maskiner som använts i tillverkningen.
Än idag försörjer kraftverket verksamheterna på Slottsmöllan.
Numera är de gamla industrilokalerna
ett levande aktivitets- och företagscentrum med cirka 100 olika verksamheter
i en anrik kulturmiljö. Här finns allt från
fotogalleri, bryggeri och restaurang till
skatepark och gokart.
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HALMSTAD BRYGGHUS
Ett mikrobryggeri i pittoresk bruksmiljö
där bryggmästaren Daniels stora passion
för smakrikt hantverksöl genomsyrar
allt. Bryggeriet grundades 2013 och
producerar flera olika ölsorter, allt från
pilsner till stout liksom spännande tillfälliga lanseringar efter säsong. Året
om arrangeras ölprovningar där det
berättas om hela skaparprocessen på
plats i brygghuset. Halmstad Brygghus
öl går också att hitta på lokala systembolag, restauranger och barer.
HALMSTAD AKTIVITETSCENTER
Halmstad Aktivitetscenter är det
perfekta stället för kompisgänget, svensexan, barnkalaset eller arbetsgänget.
Här finns aktiviteter som passar både
barn och vuxna. Prison Island består av
28 olika celler, där ni i varje cell ska lösa
någon form av problem på tid.

Här krävs allt från lagarbete, intelligens
och fysik. I gladiatorkampen utmanar ni
varandra i galna grenar som hinderbana
och sumobrottning. Black Pearl Golf
är minigolf i en black light miljö medan
laserdome är ett laserkrig i mörk miljö där
två lag möter varandra. Vilken utmaning
väljer ni?

Fler tips på
webben!
Besök
destinationhalmstad.se/
magasin.

THE PHOTOGALLERY
Ett av Skandinaviens största och mest
kända gallerier för fotokonst – The
PhotoGallery – finns på Slottsmöllan.
Med fyra utställningar per år får du här
möjlighet att uppleva unik och världskänd fotokonst från både nationella som

Slottsmöllan’s historical industrial buildings houses some of the best activities
in Halmstad. Solve mysteries at Prison Island, enjoy a beer tasting, get some
locally roasted coffee, compete in a go-kart race and much, much more!

Foto: The PhotoGallery

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

Foto: Gokarthallen

Foto: Klätterklubben

Besök The PhotoGallery – ett av
Skandinaviens största och mest kända
gallerier för fotokonst.

Kör ett race på en av landets största inomhusbanor! Hos Gokarthallen kan alla vara med.

internationella fotografer. Galleriet,
som drivs av Nette Johansson, har en
stor samling av internationella fotografier och samarbeten med fotografer
runt om i världen. I anslutning ligger
The Concept Store, en inredningsbutik
med en blandning av noggrant kurerad
fotokonst, möbler, skulpturer, böcker,
handplockade detaljer och mycket mer.
GOKARTHALLEN
På Gokarthallen i Halmstad kan du köra
gokart året om. Den 414 meter långa
banan, som har funnits på Slottsmöllan
sedan 1996, är Sveriges äldsta och en
av landets största inomhusbanor. Titta
förbi på åtta minuters drop-in-körning
eller utmana varandra i en ”2h Söndags
Le Mans” som är en två timmar lång
tävling. Här finns bilar för vuxna, barn
och även för personer med funktionsnedsättning. Kan du slå varvrekordet
på 36,19 sekunder?
RUFF HALMSTAD
I en ny och fräsch miljö kan du här
svinga golfklubban inomhus. Den stora
loungen är utrustad med sex stycken

TrackMan-simulatorer som passar såväl
den inbitna golfaren som nybörjaren.
Kom, umgås, vässa svingen och avnjut
något gott från bistromenyn – före,
efter eller under ditt golfspel.
MAGASINET PÅ SLOTTSMÖLLAN
I ett gammalt rustikt sädesmagasin,
bara ett stenkast från Slottsmöllans
företagscentrum, ligger Magasinet.
Under träbjälkar och tegelbeklädda
valv serveras här en varierad lunchbuffé
på förstklassiga råvaror utvalda efter
säsong tillsammans med en salladsbuffé, dagens soppa och nybakat bröd.
Förutom välsmakande lunch i lantlig
miljö erbjuds catering, events, bröllop
och klassiskt julbord.

Hos Halmstad klätterklubb finner
du klättring i alla dess former.

KLÄTTERKLUBBEN
Dags att prova på klättring. På Halmstad klätterklubb finns
klättring i alla former, både för nybörjare och den erfarna.
I den 900 kvadratmeter stor lokalen har du tillgång till flera
olika typer av klätterväggar, så som topp- och leadväggar,
speedväggar, boulder, systemvägg och moonboard.
SKATEPARKEN
Gillar du att skejta? Besök Slottsmöllans skatepark. Här
finns en 1 200 kvadratmeter stor skejtyta under tak, med
streetyta, vertramp, bowl och en 10 meter bred miniramp.
Ta en paus i caféet innan du ger dig iväg för nästa kickflip.

Visste du att?
Vet du varför området heter Slottsmöllan? Jo, det är helt
enkelt så att det redan 1615 fanns en kvarn, en mölla här.
Denna kvarn malde mjöl till Halmstad slott, som stod klart
1619. Slott plus mölla blir logiskt Slottsmöllan.
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Sweet stuff! Time to get your fix with a sugary overload at some of the finest
chocolatiers, the best cakes and tastiest fudge you’ll ever dream of.

Mat

Foto: Skånskans Chokladverkstad

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

Söta saker
Foto: Pakorn Kumruen

Vad vore livet utan sötsaker? I Halmstad kan du smaka dig
fram bland flera lokala, hantverksproducerade godsaker
som livar upp vilken mörk höst eller vinterkväll som helst.

TRIPLE CHOCOLATE
Välkommen till Triple Chocolate,
Halmstads egna lilla chokladbutik. Här
tillverkas choklad i alla dess former
med kärlek och omsorg av naturliga råvaror. Handgjorda praliner, chokladkakor,
pastiller och gräddbullar – ja allt du kan
tänka dig av choklad. Besök butiken på
Brogatan 32 och köp med dig lite gott
hem, du kan välja mellan färdigpackade
askar eller handplocka dina favoriter
över disk. Allt är dessutom glutenfritt.
FELDT’S BRÖD & KONFEKT
Bakom den solgula fasaden på
Kasten Rönnowsgatan 10 i Halmstad
ligger det lilla hantverksbageriet
Feldt’s bröd & konfekt. Här görs allt från
grunden med naturliga ingredienser och
ekologiska råvaror. Förutom bullar, bakverk och bröd tillverkas också konfektyr
och kolor som stannar kvar i minnet.
Vad sägs om mumsiga geléhallon, röda
remmar med smak av jordgubb och
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citron, fluffigt rosa skum eller magiska
kolor i alla möjliga smaker. Sortimentet
varierar efter säsong men oavsett lär du
hitta något sött som får dig att komma
tillbaka igen.
I´M COFFEE CHOKLAD
Ytterligare en dröm har förverkligats hos
paret som driver det lilla kafferosteriet
I´m Coffee i de nyöppnade lokalerna
bakom högskolan. I år har Ousmane och
Ida nämligen öppnat en chokladfabrik
där fantasin svävar fritt. Kakaobönorna
köps direkt från odlarna och deras
kooperativ. Väl i fabriken rostas chokladbönorna mycket varsamt i rostmaskin
för att utveckla och bevara alla goda
smaker och aromer. Även kakaosmöret
pressas av I’m Coffee själva – sakta,
sakta sipprar denna näringsrika olja ur
kakaomassan. Chokladen görs sedan
för hand av fabrikens duktiga chokladmästare och hans gäng.

SKÅNSKANS CHOKLADVERKSTAD
På Storgatan i city ligger det populära
konditoriet Skånskan, som förutom café
och just konditori även består av en liten
chokladverkstad. Frossa i praliner och
tryfflar gjorda utan konstgjorda tillsatser,
chokladkakor med olika smaksättningar,
klubbor och chokladkolor. Vill du lära
dig mer om kakaoodling, olika bönor och
tillverkning? Boka in en chokladprovning
och ta del av tillverkningsprocessen,
provsmaka flera typer av choklad gjorda
på olika bönor och bara njut!
DAMASKUS HUS
På Fredsgatan 15 hittar du ett av
Halmstads unika caféer, Damaskus Hus.
Här kan du köpa syriska kakor och
baklava fyllda med underbara pistagenötter och ljuvlig honung. Har du inte
provat tidigare är det hög tid att köpa
med några hem till vinterfikat. Lägg
även märke till motiven på väggarna,
de är tapetserade med bilder från
ägarnas farfars hus i Damaskus.

Foto: Triple Chocolate

Chokladbönorna rostas varsamt för att utveckla
och bevara alla goda smaker och aromer.

Njut av handgjorda
praliner, chokladkakor,
pastiller och gräddbullar i alla dess former.

Fler tips på
webben!
Besök
destinationhalmstad.se/
magasin.

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

Foto: Joakim Leihed

Våren

A dream of spring can thaw the coldest winter’s day. Enjoy the first sun of
spring in Halmstad – find a sea of white anemones, enjoy a cold drink or a nice
bite to eat on the outdoor patios or dust of the golf clubs or fishing rods.

En försmak
på våren
VITSIPPOR OCH LILJEKONVALJ
Det som kanske kännetecknar våren
allra mest är haven av vitsippor som
breder ut sig. På Galgberget finns det
gott om såväl vitsippor som liljekonvalj
och framåt senvåren blommar även
de stora rhododendronbuskarna vid
utsiktstornet. Möllegårds lummiga
naturreservat är en annan plats för dig
som vill ge dig ut på ett blomstrande
vitsipps-safari.
SERVERINGARNA FLYTTAR UT
Att få sitta ner med solen i ansiktet,
frisk luft och något gott på tallriken
längtar många efter. Den 1 april är
vanligen startskottet för Halmstads
uteserveringar, då flera restauranger
och caféer flyttar ut bord och stolar
på stans gator och torg.

Foto: Joakim Leihed

En liten blick mot våren kan värma den kallaste själ en mörk vinterdag. Att möta våren
i Halmstad är både härligt och pirrigt, vi ger dig några vårtecken att längta lite extra efter!
EFTERLÄNGTADE PREMIÄRER
Nu är det äntligen dags att leta fram
fiskespöet, putsa golfklubborna och
koppla på husvagnen. Premiärernas
årstid är här. Den första mars drar fiskesäsongen i Nissan och Fylleån igång
och såväl golfklubbarna som campingarna börjar vakna upp efter vintervilan
för att välkomna en ny säsong.
Var redo när fiskesäsongen drar igång.

EVENEMANG ATT SE FRAM EMOT
Påskmarknad, valborgsbrasa på Nissan,
kosläpp och kulinariska cykelturer.
Våren bjuder på flera härliga aktiviteter
och evenemang. Håll koll i evenemangskalendern på destinationhalmstad.se
som uppdateras kontinuerligt!

Fler tips på
webben!
Besök
destinationhalmstad.se/
magasin.

UPPLEV HALMSTAD | HÖST/ VINTER 2022

11

What´s on!

Fler tips på webben!
Besök destinationhalmstad.se/evenemang.

Till och med 15 januari
Den skapande medeltiden
Hallands Konstmuseum

2 nov
Tjejkväll
Halmstad City

Till och med 9 april
Konst, kamratskap och doft av
hav – Söndrum 1944–56
Hallands Konstmuseum

2 nov
Det är så synd om mig
– Andreas Jonsson
Halmstads Teater

17 sept – 19 nov
Mord på Wapnö
Wapnö Gård

5 nov
GES – Stanna världen en stund
Halmstad Arena

7 okt
Teaterklubben – Song Solinas
Halmstads Teater

9 nov
Jazz i Halmstad – Selma Pinton
Stadsbiblioteket

16 okt
Messiah Hallberg Live – Ett livsverk
med humoristisk touch
Halmstads Teater

11–13 nov
HallandsJul
Lilla Böslid

26 okt
Lunchteater – Göörglad
Halmstads Teater

12 nov
Melissa Horn
Halmstads Teater

29 okt
Halloween i City
Halmstad City

12 nov
Eva Dahlgren ”En blekt blondins
hjärta – Vintage Tour”
Halmstad Arena

29 okt
IB Expo Int. 2022
Kulturhuset Najaden

12 nov
Ost och marmelad, en magisk kombo
Hafi Fabriksbutik

Kontakt
Halmstad Tourist Center
Fredsgatan 5, 302 46, Halmstad
035-12 02 00
info@tourist.halmstad.se

17 nov
Min Sanna Jul – Sanna Nielsen
Halmstads Teater
19 nov – 19 feb 23
Ann Eringstam
Hallands Konstmuseum
19 nov
Joel Alme
Halmstads Teater

Gilla och följ oss på
facebook.com/
destinationhalmstad
Instagram
@destinationhalmstad
Mer info hittar du på
destinationhalmstad.se
Ansvarig utgivare
Destination Halmstad AB
Produktion Consid AB
Tryck Tryckservice AB
Foto Om inget annat anges,
Destination Halmstad AB
Text Destination Halmstad AB
Omslag Malin Gustafsson

23 nov – 22 jan
Remix – Jennifer Forsberg
Halmstads Konsthall
24–27 nov och 2–4 dec
Wapnö Julmässa
Wapnö Gård

25 nov
Teaterklubben
– Anton Wernebäck + Miryu
Halmstads Teater
25 nov – 17 dec
80–talsnatt, Tylösand x–mas edition
Hotel Tylösand
26 nov
A Tribute to Dire Straits
– Greatest Hits Tour
Halmstads Teater
27 nov
Julskyltning
Halmstad City
2 dec
Danny Saucedo
– The Run(A)way show
Halmstad Arena
2 dec
Glenn Miller Orchestra
– Christmas Show
Halmstads Teater
3 dec
Brynolf & Ljung – Stalker
Halmstads Teater
4 dec
The Boppers, Brolle & Nanne Grönvall
– Rock´n Roll Christmas Show
Halmstads Teater
6 dec
Jazz i Halmstad – Daniel Karlsson Trio
Stadsbiblioteket
6–7 dec
Kulturskolans Lussekonsert
Halmstads Teater
8 dec
Alla känner Ankan – En humorshow
av och med Anders Johansson
Halmstads Teater

9 dec
Pernilla Wahlgren har Hybris
Halmstads Teater
10 dec
Jul & Kul med Babblarna
Halmstads Teater
10 dec
Luciakonserter med Cantabile
och Nova Cantica
Kulturhuset Najaden
11 dec
Gammaldags julmarknad
Lilla torg
15 dec
Christmas Night
Halmstads Teater
19 dec
Helen Sjöholm & Anna Stadling
– Snö & marschaller
Halmstads Teater
31 dec
Halmstad Nyårslopp
Slottsmöllan
21 jan
Snövit – the musical
Halmstads Teater
1 feb – 9 apr
Halmstads kvinnokarta
Halmstads konsthall
5 mars
Bootleg Beatles,
50th Anniversary of Let
It Be – With All the Hits
Halmstads Teater
10 mars
Andrew Lloyd Webber
Musical Gala
Halmstads Teater

Foto: Patrik Leonardsson

Ett urval av höstens och vinterns evenemang.

