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VÄLKOMMEN TILL

MALMÖ!
Welcome to Malmö!
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Malmö blir stad.
Detta år omnämns Malmö
för första gången som en
stad i ett handelsbrev.

Bygget av Sankt Petri kyrka
påbörjas. Men först 1891 tillkommer tornet med spiran, och
kyrkan får sin kända siluett.

Malmöhus slott byggs.
Bygget planerades av
dåvarande kungen
Erik av Pommern.

Skåne blir svenskt när kung
Karl X går över isen med
sina trupper och besegrar
danskarna.

Kungsparken, Malmös
äldsta park, presenteras
för första gången för
stadens befolkning.

Malmö becomes a city.
Malmö is first mentioned as
a city that year, in a
commercial letter.

Work starts on St Petri church.
The church’s impressive tower
with its spire only takes on its
current form in 1891.

Malmöhus castle is built.
The King at the time, Eric of
Pomerania, is the brain
behind its construction.

Sweden’s King Karl X crosses
the ice and defeats the Danes in
battle. Skåne becomes Swedish
in the process.

Malmö’s oldest park,
Kungsparken, is presented
to the city’s residents for
the very first time.

(A1) = visar placering på karta s. 16-17

SVERIGES TREDJE STÖRSTA STAD Malmö är
vackert belägen mellan böljande hav och skånes
slätter. Storstadens generösa kulturliv, restauranger och nöjen samsas med den lilla stadens
avslappnade och vänliga atmosfär. Det är en pulserande stad, där det alltid händer mycket. Men
också en stad full av historia och trafition.
Under 1200-talet blev det rikliga sillfisket startskottet för Malmö, som växte till en av Skandinaviens största städer under 1500-talet. I stadens
äldsta delar ligger det fortfarande korsvirkeshus,
apotek och handelsmagasin som ett minne från
den tiden, men idag är Malmö en innovativ kunskapsstad och en av Europas mest miljövänliga
storstäder. Att Malmö är miljövänlig syns tydligt
på alla cyklister och nya klimatsmarta stadsdelar
växer ständigt fram. Västra hamnen ett havsnära
bostadsområde med nyskapande arkitektur är
självförsörjande på förnybar och lokalt producerad energi.
I hela skåne är matkulturen väldigt viktig, och
även i Malmö har den en central plats. 2015
belönades tre av stadens restauranger med Michelinstjärnor och krogvärlden kännetecknas av
nytänkande, experimentlusta och en kärlek till
såväl god kvalitet som närodlade råvaror. Här
finns det verkligen något för alla! Välkommen att
utforska DITT Malmö.

SWEDEN’S THIRD BIGGEST CITY, beautifully
situated between the sea and the plains. A pulsating metropolis where the big city’s wealth of culture, restaurants and entertainment venues combines with the relaxed, friendly atmosphere of a small
town. Full off history and tradition.
The thriving herring fisheries of the 13th century
gave birth to Malmö, which grew to become one of
Scandinavia’s biggest cities during the 16th century. Even now, half-timbered houses, chemists and
warehouses from that time border squares and
streets in the oldest parts of the city, although
Malmö is now an innovative city of knowledge, and
one of the most environment-friendly cities in Europe. Malmö is a world-class city of cycling, and new
climate-smart districts are constantly emerging.
Västra Hamnen is a classic example: this residential
area by the sea with its innovative architecture is
self-sufficient thanks to renewable, locally produced
energy.
Food has always played a central role in Skåne,
and Malmö is no exception. In 2015 three of the
city’s restaurants were awarded Michelin stars,
and local restaurants are characterised by innovation, a desire to experiment and a passion for both
high quality and locally farmed ingredients. Here
is something for everyone. We look forward to welcoming you!
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2000

2005
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850 000 besökare kommer
på den Baltiska utställningen.
Det byggs bla. spårvägar,
broar och en järnvägsstation.

Är året som Zlatan Ibrahimovic
föds. Malmös nuvarande kung
påbörjar sin resa mot
fotbollens världstopp.

Öresundsbron invigs, vilket
innebär att det blir mycket
enklare att pendla mellan
Danmark och Sverige.

Turning Torso byggs klart,
Skandinaviens högsta byggnad och med sin skruvade
form - en känt landmärke.

Bron börjar sändas i svensk
tv och blir en succé i hela
världen. Numera finns det fyra
säsonger.

The Baltic Exhibition attracts
850,000 visitors. Tramlines,
bridges and a railway station
are built.

Zlatan Ibrahimovic is born. The
current King of Malmö starts
his journey towards the top of
world football.

The Öresund Bridge is opened
and Danes flood back to
Skåne.

Turning Torso is completed.
The highest, most twisted
building in Scandinavia.

The Bridge is broadcasted on
Swedish TV and becomes a
world-wide success. There is
now four seasons.
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TOPPLISTAN
Top list
I en stad som Malmö kan det vara svårt att plocka ut de riktiga godbitarna bland allt som finns. Här
hittar du några tips på vad du absolut inte bör missa. Sevärdheterna visas i kartan på sidan 16-17.

1
2
3
4
5

S:T PETRI KYRKA är Malmös äldsta byggnad och
grundlades redan i början av 1300-talet, kyrkan fick
sin nuvarande tornspira år 1890. Öppen varje dag.

MALMÖHUS SLOTT Upplev historia och besök
Malmöhus slott som är Nordens äldsta bevarade
renässansslott. Av Erik av Pommerns kastell från
1434 finns fortfarande rester bevarade i det slott
som stod klart vid 1500-talets mitt.

KATRINETORP LANDERI en av landets bäst bevarade empireanläggningar med historiska trädgårdar och tillhörande engelsk landskapspark. Här
finns kafé, restaurang och butiker. Under året arrangeras utställningar, marknader, mässor, kurser
och föreläsningar.

MODERNA MUSEET Moderna Museet är ett av
Europas ledande museer för modern och samtida konst, med en samling i absolut världsklass.
Kopplat till utställningarna ges ett spännande
pedagogiskt program för stora som små, samt en
rik programverksamhet.
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MÖLLEVÅNGSTORGET OCH FOLKETS PARK Möllevångstorget är ett färgstarkt kvarter med en livlig torghandel och butiker och restauranger från
hela världen. Strax intill, finns Folkets Park med
bland annat stans bästa klubbscen, ett kulturhus, härliga uteserveringar, äventyrsgolf och ett
spännande terrarium.

LILLA TORG är ett modernt torg med gamla anor.
Det tillkom redan på 1590-talet och har sedan
dess använts främst för lokal småhandel. På
sommaren är det fullt av uteserveringar.

MALMÖ LIVE ett stadskvarter innefattande konserthus, kongresscenter, hotell, samt flera byggnader med bostäder och kontor. Njut av en drink
i den lyxiga skybaren 85 meter över havet och
kolla in konsertprogrammet på malmolive.se.

VÄSTRA HAMNEN MED TURNING TORSO OCH
STAPELBÄDDSPARKEN Västra Hamnen är en
av Malmös mest expansiva stadsdelar och ett
skyltfönster mot omvärlden. En av de största sevärdheterna är Santiago Calatravas spektakulära
bostadshus Turning Torso, 190 m ö h och därmed Nordens högsta byggnad. Här ligger också
Stapelbäddsparken, en uppmärksammad skatepark, och Boulderparken där du kan klättra på
klippblock.

RIBERSBORGSSTRANDEN är en 2 kilometer lång
sandstrand med skyddande dyner och en ännu
större gräsmatta – på bara tjugo minuters gångavstånd från centrum. Här ligger också det K-märkta
Kallbadhuset från tidigt 1900-tal.

TRIANGELN är Malmös mest centrala köpcenter,
en mötesplats för alla som rör sig i city. Mer än
120 butiker, restauranger och caféer hittar du på
två våningsplan och Station Triangeln finns bara
40 m från entrén.

(A1) = visar placering på karta s. 16-17

It can be difficult to pick out the highlights in a city like Malmö. Here are some tips for things you should
absolutely not miss. The sights are shown on the map on page 16-17.
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MÖLLEVÅNGSTORGET AND FOLKETS PARK A hubbub of people, traders, shops and restaurants of a
multicultural nature makes Möllevångstorget a lively
meeting place. In Folkets Park, just next to it, you can
find among other things the best club scene in the
city, a house of culture, a dance hall, wonderful al
fresco dining, crazy golf and an exciting terrarium.
MALMÖHUS CASTLE AND SLOTTSPARKEN Experience the age when kings lived in the castle,
knights filled the old knights’ hall and canons were
still fired. Next to it is Slottsparken with its vast areas of grass, a garden café, canals and playgrounds.

MODERNA MUSEET One of Europe’s leading museums for modern and contemporary art, also located in one of Sweden’s most beautiful exhibition
venues. Offers holiday programmes, family Sundays and sometimes even guided tours for babies.

MALMÖ LIVE Sweden’s hottest cultural quarter
with everything from a concert hall and conference
centre to a hotel and restaurants. Enjoy a drink in
the luxurious sky bar 85 metres above sea level and
check out the concert programme at malmolive.se.
KALLBADHUSET AND RIBERSBORGSSTRANDEN
You can bathe in the centre of Malmö at the wonderful sandy beach at Ribersborg. This is also the
site of the popular, listed Kallbadhuset, which dates back to the early 20th century and where you
can bathe all year round.

ST PETRI CHURCH The beautiful St Petri church is the
oldest building in Malmö, its origins dating back to
the early 14th century. The church is open daily.

LILLA TORG Malmö’s most picturesque square
was established in 1592, and during the summer
months it is filled with cafés and restaurants and a
wonderful atmosphere.
KATRINETORP LANDERI An English park with
fragrant roses, vineyard, and a beautiful kitchen
garden. In an attractive manor house setting, Katrinetorp offers a wonderful excursion just a few
kilometres south of Malmö. There is also a cosy restaurant and a nice shop.

VÄSTRA HAMNEN WITH TURNING TORSO AND
STAPELBÄDDSPARKEN Västra Hamnen is one of
Malmö’s most expansive neighbourhoods, offering
a display window towards the outside world. One of
the greatest sights is Santiago Calatrava’s spectacular apartment block, the Turning Torso, 190 metres above sea level, which makes it the highest building in the Nordic region. This is also where you’ll
find Stapelbäddsparken, a skateboarding park, and
Boulderparken, where you can climb on boulders.

TRIANGELN is Malmös most central shoppingmall. A meetingplace for everyone who is walking
around in central Malmö. More than 120 shops,
restaurants and cafes placed at two storey and Station Triangeln is just 40 meters from the entrance.
(A1) = indicates the location on the map p. 16-17
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TIPS PÅ AKTIVITETER
ett urval av vad det finns att göra i Malmö...
I VATTEN
BookaBoat Hyr en elbåt och upptäck
Malmös kanaler! Norra Vallgatan 93,
mittemot Malmö Live (D3)
Tel: 040-643 48 81
bookaboat.se
City Boats Kanalbåtar Se stan från
kanalerna i trampbåt, maj - sep.
Raoul Wallenbergs Park (D4)
Tel: 0704-71 00 67
cityboats.se
Flotten Tur på Malmös kanaler med
levande musik och mat.
Södertull, Södra Vallgatan (D4)
Tel: 040-30 03 50
flottenmalmo.se
GoBoat Hyr en egen båt och njut av
staden från kanalerna.
Norra Vallgatan 60, mittemot Malmö
Central (D3). Tel: 040-611 74 88
goboat.se
Hylliebadet Malmös moderna familjebad.
Hyllievångsvägen 20.
Tel: 040-34 26 50
malmo.se/hylliebadet
Ribersborg Klassiska badstranden
”Ribban” ligger mitt i stan med härligt
kallbadhus. Tel: 040-34 10 00
Limhamnsvägen, Brygga 1 (A3)
Rundan Sightseeingbåtar Guidad tur
genom kanaler och under broar. Avgång
Norra Vallg, mittemot Malmö Central (D3)
stromma.se
Scaniaparken Här finns badplats med
bryggor och soldäck, samt vacker gångoch cykelbana längs havet.
Västra Hamnen (A1)
Sibbarp Badplats Nära Öresundsbron med
strand, bryggor och Sibbarps Saltsjöbad,
ett populärt mindre kallbadhus.
Tel: 040-15 17 78
sibbarpssaltsjobad.se
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Segevångsbadet Tempererat bad med flera
bassänger, öppet under sommaren.
Segesvängen 1 Tel: 040-28 81 67

BÅDE FÖR DE SMÅ OCH STORA
Barnens Scen Teater, cirkus, dans, musik
och mycket för barn mitt i Folkets Park.
Falsterbogatan 17 (E5). Tel: 040-709 91
www.barnensscen.nu
Bryggeriet Skateboardanläggning inomhus.
Ystadvägen 44 (E7). Tel: 040-92 65 85
bryggeriet.org
Folkets Park Malmös bästa klubbscen, ett
sagolikt kulturhus, ett danspalats, uteserveringar, äventyrsgolf, terrarie och ett stort
parktorg. Lekplats, rankad som Malmös
bästa samt skridskobana vintertid.
Amiralsgatan 35, huvudentré (E5)
Tel: 040-34 10 00
malmofolketspark.se
Kockum Fritid badminton, gruppträning,
gym, ishall, konferens, restaurang, simhall,
sport-shop, sporthall, squash, parkour och
cheerleading.
Västra Varvsgatan 8 (B3)
Tel: 040-30 40 80
kockumfritid.se
Leo´s Lekland Umgås, busa och ha kul.
Stora Bernstorp, Vassvä 23/
Stadionsgatan 24
Tel: 040-92 98 00
leoslekland.se
Malmöhus Slott Nordens äldsta bevarade
renässansslott.
Malmöhusvägen 6 (C3)
Tel: 040-34 44 00

A nice selection of activities in Ma
Malmö Äventyrsgolf Golfbanan är en
tematiserad minigolfupplevelse som också
är ett riktigt äventyr, du spelar dig runt
stora delar av Malmö, i dåtid och nutid.
Varför inte avsluta med glass i Ben &
Jerrys glassbar?
Amiralsgatan 35, huvudentré Folkets
Park (E5)
malmoaventyrsgolf.se
Stapelbäddsparken En av Europas största
skateboardparker samt boulderpark med
klätterklippor.
Stapelbäddsgatan 3 (C2)
stapelbaddsparken.se

FISKETURER I ÖRESUND
M/Y Spinnaren Fisketurer i Öresund med
avgång i Limhamn.
Tel: 0705-98 09 23
oresundsfiske.se
M/S Tumlaren Charter och sportfiske i
Öresund. Tel: 0708-91 28 29
torskturer.se

GOLF
Hylliekrokens Golfcenter
Äventyrsgolf för alla åldrar.
Limhamnsvägen 85. Tel: 040-16 18 50
hylliekrokensgolf.se
Malmö Burlöv Golfklubb
Segesvägen 5. Tel 040-29 25 35
www.malmoburlovgk.com
North Course by Hintons Golf
Klågerupsvägen 469. Tel: 040-54 25 50
www.hintongolf.se
Hinton Golfklubb, Sofiedalsbanan
Vångavägen 33. Tel: 040-54 25 50
sofiedalsgk.se
Rönnebäcks Golf Club
Rönnebäcksvägen 3. Tel: 040-54 25 50
www.hintongolf.se

ies in Malmö
IN THE WATER
BookaBoat Hire an electric boat and
discover Malmö’s canals!
Norra Vallgatan 93, opposite Malmö Live
(D3). Tel: +46(0)40-643 48 81
bookaboat.se
City Boats canal boats See the city from the
canals in a pedal boat, May-Sept. Raoul
Wallenbergs Park (D4).
Tel: +46 (0)704 71 00 67
cityboats.se
Flotten A trip along Malmö Canal with live
music and food.
Södertull, Södra Vallgatan (D4)
Tel: +46 (0)40 30 03 50
flottenmalmo.se
GoBoat Hire your own boat and enjoy the
city from the canals.
Norra Vallgatan 60,
opposite Malmö Central (D3).
Tel: +46 (0)88-611 74 40
goboat.se
Hylliebadet family swimming complex.
Hyllievångsvägen 20
Tel: +46 (0)40-34 26 50
malmo.se/hylliebadet
Ribersborg The classic “Ribban” beach is
in the centre of the city with a -wonderful
open-air swimming bath.
Limhamnsvägen, Brygga 1 (A3)
Rundan Sightseeing boats A classic guided
tour around the canals of -Malmö. Departs
from Norra Vallgatan, right opposite the
central station (D3)
stromma.se
Scania Park Currently Malmö’s hottest
beach with jetties and sun decks.
Västra Hamnen (A1)
Sibbarp Beach Close to the Öresund Bridge
with a beach, jetties and Sibbarps Saltsjöbad, a popular cold water bathing house.
Tel: +46 (0)40 15 17 78

Segevångsbadet Heated pools open during
the summer. Segevången 1
Tel: +46 (0)40 28 81 67

BOTH FOR YOUNG AND OLD
Barnens Scen Theatre, circus, dance, music
and much more for children right in the
centre of Folkets Park. Falsterbogatan 17
(E5). Tel: +46 (0)40 709 91
www.barnensscen.nu
Bryggeriet Indoor skatepark.
Ystadvägen 44 (E7). Tel: +46 (0)40 92 65 85
bryggeriet.org
Folkets Park The best club scene in Malmö,
a house of culture, a dance hall, wonderful
al fresco dining, crazy golf and an exciting
terrarium. Playground vouted as the best in
Malmö, and at winter; a ice rink.
Amiralsgatan 35, main entrance (E5)
Tel: +46 (0)40 34 10 00
malmofolketspark.se
Kockum Fritid Badminton, gym, ice rink,
conference room, restaurants, indoor swimming pool, squash, sportshop, parkour
and cheerleading.
Västra Varvsgatan 8 (B3)
Tel: +46 (0)40 30 40 80
kockumfritid.se
Leo´s Lekland Have fun together and let
off steam. Stora Bernstorp Vassvägen 23/
Stadiongatan 24
Tel: +46 (0)40-92 98 00
leoslekland.se
Malmöhus Castle Historic museum with
deep dungeons. Malmöhusvägen 6 (C3)
Tel: +46 (0)40 34 44 00

Malmö Äventyrsgolf Learn more and get to
know Malmö’s many sights over a round of
adventure golf in Folkets Park. And why not
finish off with an ice cream in Malmö’s only
Ben & Jerry’s ice cream parlour.
Amiralsgatan 35, main entrance Folkets
Park (E5)
malmoaventyrsgolf.se
Stapelbäddsparken One of Europe’s largest
skateparks and boulder park with climbing
walls. Stapelbäddsgatan 3 (C2)
stapelbaddsparken.se

FISHING TRIPS IN ÖRESUND
M/Y Spinnaren Fishing trips in Öresund,
departure from Limhamn.
Tel: +46 (0)705-98 09 23
www.oresundsfiske.se
M/S Tumlaren Charter and sport-fishing
in Öresund.
Tel: +46 (0)708 91 28 29
torskturer.se

GOLF
Hylliekrokens Golfcenter
Adventure golf for all ages.
Limhamnsvägen 85
Tel: +46 (0)40 16 18 50
hylliekrokensgolf.se
Malmö Burlöv Golfklubb
Segesvägen 5. Tel +46 (0)40-29 25 35
www.malmoburlovgk.com
North Course by Hintons Golf
Klågerupsv. 469, Tel: +46 (0)40 54 25 50
www.hintongolf.se
Hinton Golf Club, Sofiedal Course
Vångavägen 33, Tel: +46 (0)40 54 25 50
sofiedalsgk.se
Rönnebäck Rönnebäcksvägen 3
Tel: +46 (0)40 54 25 50
www.hintongolf.se

(A1) = indicates the location on the map p. 16-17
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TESTA CYKEL- OCH LEKPARKSRUNDAN!

PLAYGROUND CYKLE TOUR!

Ett 20-tal av Malmös lekplatser är temalekplatser med unika specialbyggda attraktioner som
följer ett visst tema. Nedan finns några av dem.
Se kartan, sid 22-23 om du blir sugen på ett
besök.

Around twenty of Malmö's playgrounds are theme
parks with unique custom-built attractions that
follow a certain theme. Take an cycle tour and
play all over the city! Just follow the map, p 22-23.

På Sollekplatsen kan du resa genom solsystemet, klättra runt jorden eller bara ligga på ett
moln och blicka över sol, himmel och hav! (B2)
Varvsparken/Västra Hamnen

We begin at Solar playground in Västra Hamnen.
Here you can journey through the solar system,
climb around the earth or simply lie on a cloud
and philosophise. (B2)
Varvsparken/Västra Hamnen

Strax intill Stadsbiblioteket ligger Sagolekplatsen. Testa regnbågsrutschkanan, göm dig
i jätteflugsvamparna och spring över de blå
bubblorna. Genom ett enda litet kliv kan man
färdas från en värld till en annan. (C3)
Kung Carl Oscars väg/Slottsparken

Right beside the City Library is Fairytale playground, one of the most popular playgrounds in
Malmö. Try out the rainbow slide, hide among the
giant toadstools. Through one small step you can
travel from one world to another. (C3)
Kung Carl Oscars väg/Slottsparken

Nästa stopp blir Spindellekplatsen i
Pildammsparkens nordvästra hörn. Här
möter du en jättestor klätterspindel, omringad
av idylliska kojhus. Lite längre österut i parken
hittar du den fantasifulla Teaterlekplatsen som
är som ett enda stort kalas med härliga färger
och former samt musik och teater. (C6)
Roskildevägen/Pildammsparken

The next stop is Spider playground in the northwest corner of Pildammsparken. Here you meet
a huge climbing spider. A little further east of the
park you will find the imaginative Theater Playground, which is like a single big party with lovely
colors and shapes as well as music and theater.
Roskildevägen/Pildammsparken (C6)

Få rena snurren på Spirallekplatsen i
Magistratsparken, nära Malmö Konsthall. De
formstarka lekredskapen sätter fart på såväl
fantasi som äventyrslust. (C5)
Magistratsparken/Pildammsvägen
Varför inte avsluta Cykel- och Lekparksrundan
med ett besök på Lilla Glassfabriken på Holmgatan – skön (och god) svalka för trötta cyklister!
10
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We continue on to the crazy Spiral playground in
Magistratsparken, by Malmö Art Gallery. The distinctive play equipment awakens both imagination and a spirit of adventure. (C5)
Magistratsparken/Pildammsvägen
Finish your Playground Cycle Tour with a visit to
Lilla Glassfabriken (ice cream parlour) on Holmgatan – excellent (and delicious) refreshment for
tired cyclists!

Malmö – Aktiviteter | Activities

Malmö Museer & Malmö Konstmuseum
malmo.se/museer

•

Malmöhusvägen 6

•

malmo.se/konstmuseum

Stans vildaste ställe i Malmö Folkets park
Norra Parkgatan 2

ÖPPETTIDER SEPT-APRIL MAJ-JUNI
MÅN-FRE
10-17
10-17
LÖRD-SÖND 12-17
12-18

JULI-AUGUSTI
10-18
12-18

Telefon: 040-30 52 37

www.malmoreptilcenter.se
(A1) = indicates the location on the map p. 16-17
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Malmö – Aktiviteter | Activities

MALMO
BREWING CO
E S T. 2 0 1 0 - S W E D E N

&TAPROOM

Restaurant with 42 taps

www.malmobrewing.com

CASINO
NIGHT
Be part of a genuine casino
experience, and enjoy a great
evening with entertainment
and casino games.
Open daily.
Read more at casinocosmopol.se

Slottsgatan 33
Bring passport • Minimum age 20 years
Gambling problems? Visit stodlinjen.se

12

Malmö – Äta | Eating

Johan P Fiskrestaurang

(D3)

Hjulhamnsgatan 5
Tel 040-97 18 18
www.johanp.nu
Färsk fisk och skaldjur efter säsong.
Fresh fish and shellfish.

Malmö Brewing Co & Taproom

Rådhuskällaren

Bergsgatan 33, Möllevångsgatan (E5)
214 22 Malmö
Tel 0733-92 19 66
#malmobrewing
booking@malmobrewing.com
www.malmobrewing.com

Stortorget 2
Tel 040-790 20
info@radhuskallaren.se
www.radhuskallaren.se

Restaurangbryggeri sedan 2010.
Öl från egen tillverkning.

First class restaurant in
16th century building.

(D3)

Dagens lunch med stor salladsbuffé.
Kväll: à la carte & Filéfrossa.

Local Micro Brewery Pub.

SINCE 1966

Tobacco

Candy

Cold drinks

Ice cream

We accept credit cards,
Danska kronor, US Dollar and Euro

PRALINEN
Stortorget 21
(near lilla Torg)

Tel. 040-12 55 55
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UPPTÄCK MALMÖS
varierande matkultur

Discover the foodculture off Malmö

14

(A1) = visar placering på karta s. 16-17

MALMÖ HAR UTVECKLATS till en matstad av europeiska mått. Om det någonsin har varit ont om
bra restauranger i Malmö är det idag ett minne
blott. Dagens krog-Malmö sprudlar av energi tack
vare populära och väletablerade koncept som
varvas med hajpade nyöppningar och nylanseringar.
Malmö kallas ibland för Sveriges falafel
huvudstad, och det finns många ställen att köpa
dem på! De mest hyllade falafelresturangerna är;
JallaJalla och Babylon Grill. Men det finns som
sagt många fler ställen där man hittar de friterade kikärtsbollarna.
Nog så gott, men är du ute efter en mer exklusiv måltid, finns det i Malmö två restauranger
som belönats med en stjärna i Guide Michelin;
Vollmers och Bloom in the Park. Andra hyllade
ställen, som inte får missas är t ex; Kitchen & Table (Manhattaninfluerad "fun dining") och Bouchon (ett besök i sydfrankrike)

24-TIMMARSBILJETT
24-timmarsbiljetten är perfekt för dig som är
turist eller besökare! Med den kan du resa
obegränsat inom Malmö, Lund eller Helsingborg
med angränsande zoner eller hela Skåne under
ett dygn. Biljetter köper du hos något av våra
ombud eller på Skånetrafikens kundcenter.
Se mer info på skanetrafiken.se

MALMÖ HAS BECOME a culinary city of a European scale. If there has ever been a problem with
good restaurants in Malmö, it´s long forgotten
now. Today's culinary Malmö sprinkles of energy
thanks to popular and well-established concepts
that are sharpened by new openings and launches.
Malmö is sometimes called Sweden's falafel capital, and there are many places to buy them! The
most celebrated falafel resturants are; JallaJalla
and Babylon Grill. However, there are many more
places where you can find the fried delicious falafel.
If you are looking for a more exclusive meal,
there are two restaurants in Malmö, awarded with
a star in Guide Michelin; Vollmers and Bloom in
the Park. Other celebrated places that can not be
missed are, for example; Kitchen & Table (Manhattan-influenced "fun dining") and Bouchon (a visit
to southern France).

24-HOUR TICKET
The 24-hour ticket is perfect for those who are
tourists or visitors! With it you can travel unlimited
within Malmö, Lund or Helsingborg with neighboring zones or throughout Skåne for one day.
You can buy the tickets from one of our agents or
at Skånetrafikens customer center.
See more info at skanetrafiken.se
(A1) = indicates the location on the map p. 16-17
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Turistbyrå / Turistbureau / Tourist office
Sjukvård / Hospital / Hospital
Polis / Politi / Police
Bibliotek / Bibliotek / Library
Teater / Teater / Theatre

6

Museum / Museum / Museum
Sevärdhet / Seværdighed / Site of interest
Järnvägsstation / Jernbanestation / Railway station

F

Musik/Show/Music/Show
Idrottsanläggning / Idrætsanlæg / Sports ground
Ishockeyrink / Ishockeyrink / Ice-hockey rink
Fotboll / Fodbold / Fotball

3

Tennis / Tennis / Tennis
Elljusspår / Oplyst track / Illuminated track
Bangolf / Minigolf / Miniature golf course
Bad / Bad / Swimming
Vandrarhem / Vandrerhjem / Youth hostel

G

GÅGATOR

med shopping

FÖR ALLA SMAKER

Attractive pedestrian shopping

18
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I MALMÖ

FINNS ETT stort utbud av designbutiker
och ungt, trendigt mode. Det stora affärsstråket
sträcker sig från Stortorget längs Södergatan,
Skomakaregatan och Baltzarsgatan via Gustav
Adolfs torg och Södertull och vidare nerför Södra
Förstadsgatan till Triangeln och Möllevången.
Större delen av området är trafikfritt.
Gör några avstickare till sköna Gamla Väster,
trendiga Davidshall eller uppstickarna Stora Nygatan och Friisgatan. Ta en paus med havsutsikt i
Västra hamnen eller i folkvimlet på Lilla torg. Det
bästa är att det mesta ligger inom gångavstånd.
2006 utnämndes Malmö till Sveriges första Fair
Trade City. Mycket har hänt sedan dess och utbudet av restauranger, butiker och kaféer som
erbjuder ekologiska och rättvisemärkta produkter
växer hela tiden.

MALMÖ HAS A wide range of designer shops and
young trendy fashion. The large shopping district
extends from Stortorget along Södergatan, Skomakaregatan and Baltzarsgatan via Gustav Adolf
Square and Södertull and further down Södra Förstadsgatan to Triangeln and Möllevången. Most of
the area is free from traffic.
Make some stops at beautiful Old West, trendy
Davidshall or the newer shopping areas Stora Nygatan and Friisgatan. Take a break with sea views
in the West Harbor or in the popular cozy Lilla
Torg. The best part is that most things are within
walking distance. In 2006, Malmö was appointed
Sweden's first Fair Trade City. Much has happened
since then, and the range of restaurants, shops
and cafes offering organic and fair products is
growing all the time.

(A1) = indicates the location on the map p. 16-17
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InfoPoint

TOURIST INFORMATION

Pressbyrån
Södergatan 11

Toffelmakaren
Lilla torg 9, Malmö

malmö: stora nygatan 35, södra förstadsgatan 32
lund: bytaregatan 12 | helsingborg: väla centrum
kristianstad: västra storgatan 46

www.toffelmakaren.com

WWW.TAXIMALMO.SE

040-911 911
ALWAYS FIXED PRICE

5

KR

TAXHH

DOWNLOAD OUR
APP AND GET

DISCOUNT FOR
EVERY TRIP!

ALL PRICES ARE IN THE APP.
ENTER THE ADDRESS AND GET A PRICE FOR YOU RIDE!

ÖVERNATTNING
Sleep tight
22

I MALMÖ LIGGER de flesta hotell centralt,så oavsett vilket du väljer - har du nära till allt. Om du
har med dig bilen - så har de flesta hotell eget
garage. Men du tar dig enkelt runt till fots eller
med buss, och känner du för att besöka Emporia,
Malmö Mässan eller Malmö Arena tar du tåget
från Malmö C till Hyllie på bara 7 minuter.
Malmö är södra Sveriges lilla storstad som
är full med puls och atmosfär, året runt. Vare
sig du behöver boende för en natt eller om du
gör staden till din bas under en längre vistelse i
Skåne hittar du alltid massor av möjligheter för
övernattning i Malmö, med allt från billiga hotell
till 5-stjärniga lyxhotell.
Är det shopping och avkoppling som lockar
kanske ett centralt alternativ passar bäst. Eller,
varför inte prova ett av våra vandrarhem?

Camping med
utsikt över
Öresund
Sibbarp-Malmö

Boka på
ﬁrstcamp.se/
malmo

IN MALMÖ allmost all hotels are centrally located, which means that you are close to most
things wherever you choose to stay. If you choose to bring your car most hotels has their own
garage. But It’s easy to get around on foot or by
bus, and if you feel like visiting Emporia, Malmö
Mässan or Malmö Arena, you can get there by
train from Malmö C to Hyllie in just 7 minutes.
Malmö is filled with atmosphere and pulse, all
year around. Whether you need accommodation
just for a night or for a longer stay, you´ll find it
here. There a lots to choose from, from the cheeper
choices to the 5-star luxury hotels.
If it´s shopping and relaxation that attracts you
- maybe you would like a more central hotel. Or,
why not try one of our hostels?

H OT E L · B A R · R E S TAU R A N T

all

fun

roads

lead to
www.mjs.life
@mjshotel

Mäster Johansgatan 13
23

KULTUR FÖR ALLA
SMAKER
Culture with variation

24
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MALMÖ HAR ETT rikt kulturutbud. Här kan du
uppleva allt från stora, breda publikfångare till
smala, nyskapande produktioner. Malmö har stora scener som Malmö Opera, Malmö Stadsteater,
Skånes Dansteater och Malmö Live.
För den konstintresserade finns många spännande upptäckter att göra. Moderna Museet huserar i en av Sveriges vackraste utställningslokaler och har en bred, internationell samling samt
ett spännande utställningsprogram. På Malmö
Konsthall visas ett tiotal utställningar om året
– allt från moderna klassiker till aktuella experiment.
På Malmö Arena, vid Hyllie C, finns sportoch musikevenemang året om på en av Sveriges största inomhusarenor. Är du i Malmö under
sommaren ska du inte missa stadens Sommarscen: utomhusprogram för barn, unga och vuxna
på scener runt om i Malmö. Upp till 200 föreställningar och konserter – alla med fri entré! När det
blir kväll i Malmö är det dags för världens största
kräftskiva på Stortorget. Det är också startskottet för Malmöfestivalen. Gatufesten som varje år
lockar ca 1,4 miljoner besökare.

MALMÖ HAS A rich array of culture. Big stages like
Malmö Opera, Malmö Stadsteater, Skånes Dansteater and Malmö Live offer scope for a varied and
diverse repertoire.
For those with an interest in art, there are many
exciting discoveries to be made. Moderna Museet
is housed in one of Sweden’s most attractive exhibition venues and boasts a broad, international
collection and an exciting programme of exhibitions. Malmö Art Gallery holds around ten exhibitions per year – everything from modern classics
to contemporary experiments.
Malmö Arena, at Hyllie C, offers sports and
music events all year round in one of Sweden’s
biggest indoor arenas. And if you are in Malmö
during the summer, don’t miss Sommarscen: an
extensive programme of outdoor performances
for children, young people and adults on stages
throughout Malmö. Up to 200 performances and
concerts – all with free entry! When it gets dark,
it´s time for the worlds biggest crayfish party in
Stortorget. That signals the start of the Malmö festival, a street party that attracts around 1,4 milion
visitors every year.

(A1) = indicates the location on the map p. 16-17
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MUSEER, MÄSSOR
& UTSTÄLLNINGAR
Form/Design Center utställningar, workshops, samtal och föreläsningar. Butik
och kafé.
Lilla torg 9 (D3)
Tel: 040-664 51 50
formdesigncenter.com
Katrinetorp Landeri empireanläggning
med historiska trädgårdar och tillhörande
engelsk landskapspark Här finns kafé,
restaurang och butiker. Under året arrangeras utställningar, marknader, mässor,
kurser och föreläsningar.
Katrinetorps allé 1
Tel kontor: 040-46 71 66
malmo.se/katrinetorp

MUSEUMS, EXHIBITIONS
& FAIRS
Form/Design Center Design and architecture exhibition. Shop and café.
Lilla torg 9 (D3)
Tel: +46 (0)40 664 51 50
formdesigncenter.com
Katrinetorp Landeri An old country estate
in the suburb of Fosie. The estate includes
an English park section with free-growing
trees, water features and a parade, as well
as a French-inspired baroque garden. A

wide range of exhibitions and lectures.
Katrinetorps allé 1
Tel office: +46 (0)40 46 71 66
malmo.se/katrinetorp
Moderna Museet Malmö Twentieth and
twenty-first century art.
Ola Billgrens plats 2–4 (E3)
Tel: +46 (0)40 685 79 37
modernamuseet.se/malmo

Moderna Museet Malmö med en av de
främsta samlingar av modern och samtida
konst.
Ola Billgrens plats 2-4 (E3)
Tel: 040-685 79 37
modernamuseet.se/malmo
Malmö Konsthall internationell och nationell konst från modernismens klassiker till
aktuella experiment
S:t Johannesgatan 7 (D5)
Tel: 040-34 12 86
konsthall.malmo.se
Malmö Konstmuseum har stora samlingar
av bland annat nordisk samtidskonst.
Ligger i Malmöhus Slott.
Malmöhusvägen 6 (C3)
Tel: 040-34 44 37
malmo.se/konstmuseum

I Malmö Museer ingår:
Kommendanthuset, ekologiskt kafé och
mötesplatsen Globalen.
Malmöhusvägen 5 (B3)
Malmöhus Slott Renässansslott med
stadshistoria, arkeologi, akvarium med allt
från korallfiskar till giftormar.
Malmöhusvägen 6 (C3)
Teknikens och Sjöfartens hus
Spännande teknikhistoria, maskiner och
motorer, Science Center och en riktig ubåt.
Malmöhusvägen 7A (B3)
Tel: 040-34 44 38

BIBLIOTEK

Malmö Museer berättar i sina utställningar
om historia, natur, teknik och sjöfart, och
har ett tiotal utställningar om året.( C3)
malmo.se/museer

Stadsbiblioteket Kulturellt center för alla
åldrar med litteratur, tidskrifter, musik,
spel och många arrangemang.
Kung Oscars väg 11 (C4)
Tel: 040-660 85 00
malmo.se/stadsbibliotek

Malmö Konsthall Contemporary art, modern classics and experimental art.
S:t Johannesgatan 7 (D5)
Tel: +46 (0)40 34 10 00
konsthall.malmo.se

Malmöhus Castle Renaissance castle
featuring local history, archaeology and an
aquarium featuring everything from coral
fish to poisonous snakes.
Malmöhusvägen 6 (C3)

Malmö Art Museum Nordic art, designer
furniture and arts and crafts. Located in
Malmöhus Castle.
Malmöhusvägen 6 (C3)
Tel: +46 (0)40 34 44 37
malmo.se/konstmuseum

Teknikens och Sjöfartens hus Exciting technological history, machines and engines,
Science Center and a real submarine.
Malmöhusvägen 7A (B3)
Tel: +46 (0)40 34 44 38

Malmö Museums Exhibitions relate to
history, nature, technology, and shipping,
about ten exhibitions a year. (C3)
malmo.se/museer
Malmö Museums include:
Kommendanthuset Photography room,
organic café and Globalen meeting place.
Malmöhusvägen 5 (B3)

LIBRARY
City Library A cultural centre for all ages
with literature, magazines, music, games
and many events.
Kung Oscars väg 11 (C4)
Tel: +46 (0)40 660 85 00
malmo.se/stadsbibliotek
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DINING & COCKTAILS

SKOMAKAREGATAN 4

MANDOSTEAKHOUSE.COM

