
 Missa inte inspirationsutställningen i Stallarna! 
Fri entré. Öppet mån-tor 13-17, lör o sön 11.30-16
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 Om du behöver hjälp kontakta Civilförsvarets monter, 
 den ambulerande patrullen eller ring 0705-71 61 75.

 Hjärtstartare finns på friluftsgården. 

Bokskogens dag
Torups rekreationsområde
Söndagen 6/9  kl 10-15.   Fri entré!

 Friluftsfrämjandet     
 Serverar kaffe, våfflor och majskolvar längs Dansbanestigen. 
 
 Malmö Frisksportklubb, Dansbaneplatsen  
 Säljer pinnbröd och korv till stora grillen som är tänd. 
 
 Friluftsgården     
 Självservering i mysig miljö både ute och inne.

 Statarmuseet     
 Köket erbjuder hembakat och hemlagat i historisk miljö. 

 Slottscaféet av Maderiet
 Njut av goda mackor, hembakta kakor och kaffe  
 från lilla kafferosteriet i Malmö. 
 
 Grillplatser
 För den medhavda matsäcken finns grillar  
 på skogslekplatsen, Dansbaneplatsen och  
 Dansbanevägens rastplats.  

Stallarna

Buss till Torup!
Åk med Skånetrafikens buss 148

Från Södervärn kl 10.10 eller 11.10
Från Torup kl 13.30 eller 14.30

”Klorofyll Ditt sinne!”

 Alla kan röra sig fritt i den svenska naturen tack vare  
 allemansrätten. Men vi måste då också vara varsamma   
 mot natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare  
 och andra besökare. Alltså inte störa – inte förstöra.

 Allemansrätten!

 Första hjälpen!

 Toaletter!

 Mat i skogen!

Mer information om Bokskogens dag
www.malmo.se/torup 

	 •		Friluftsgården	(HWC) 
	 •		Jaktpaviljongen	(HWC)
	 •	Torups	slottspark,	mellangården
	 •		Torups	slottscafé,	stallet	(HWC)  
	 •		Statarmuseet	(utedass)	(HWC)
	 •		Dansbaneplatsen,	(Baja Maja HWC) 

 Expo Torup

Upplevelser för hela 
familjen!
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Välkommen till 
Bokskogens dag!

I år uppmärksammar vi UNESCO´s internationella år för ljus.  
Ljuset från solen är en förutsättning för liv därför är årets tema : 

”Klorofyll Ditt sinne”  

Skattjakt/Tipspromenad (10:- för vuxna och 5:- för barn)
Leder dig förbi dagens alla aktiviteter.

 Upplevelser och möten!  Upplevelser och möten!

 
 Luftgevärsskytte!   
 Malmö Viltvårdsförening ger den som vågar och vill 
 möjlighten att prova på luftgevärsskytte. 

 Jakt och viltvård!   
 Jägarförbundet Söderslätt informerar om jakt och 
 etik och bjuder på smakprov från fågelriket.

 Klorofyllpyssel med Skogsstyrelsen!
 Kom och pyssla med klorofyllrika blad och lär  
 dig känna igen olika trädslag.
 
 Ett träds liv - från rot till topp! 
 SLU i Alnarp lär dig mer om träd och växter och  
 vad de behöver för att växa och må bra.

 Gröna hälsningar!  
 Hos Länsstyrelsen i Skåne kan du göra ditt eget  
 vykort och skicka gröna hälsningar från Bokskogen. 

 Vandra tillsammans!  
 Malmö Frisksportklubb och STF Sydvästra Skåne 
 informerar om vandringar och naturupplevelser i Skåne.  
    
 Klorofyll ditt sinne med Sydved!    
 Sydved finns på plats och lär dig mer om plantering.

 

 
 Upplev skogen från hästvagnen! (20:- /person)

 Aktiv Western kl 12-14  
 Ponnyridning för barnen, intill Dansbanevägens P-plats.
 
 Geocaching, lär dig hitta cache!
 Skattjakt med GPS eller smartphone. Ett annorlunda 
 sätt att uppleva skog och natur. Det finns gömmor 
 som passar för solljus och gömmor som kräver 
 skenet från en ficklampa.
 
 Din säkerhet och överlevnad! 
 Civilförsvarsförbundet i Svedala lär ut säkerhet och HLR. 
 
 Ett slutet kretslopp! 
 Hos I Ur och Skur Skabersjöskolan, Ekomyran och  
 Linsbo kommer du att få tillverka ett slutet kretslopp 
 av petflaskor. 
 
 Grönt och skönt för hela familjen! 
 Friluftsfrämjandet visar sin verksamhet och barnen 
 får träffa  Mulle.
 
 Orientering!
 Prova på orientering med karta och elektronisk stämpel.

 Fåglar!  
 Skånes Ornitologiska förening berättar mer om 
 Bokskogens rika fågelliv.

 Skogens svarta guld!  
 Skogssällskapet visar tjärbränning. Aktivera ditt 
 lukt- och smaksinne och smaka på tjärpastiller!

 Skogens skafferi 
 Malmö Museer visar på några olika sätt som människan 
 har använt skogens olika resurser på.
  
 

 Underhållning och guidningar!
 Trubadur Ronnie Holmberg kl 10 - 15 
 Ronnie roar små och stora längs Dansbanestigen.

 Vis Varsam kl 10 - 15 
 Vis Varsam vet ”allt” om det gröna i skogen. 

 Upptäckarspår med trollet Smulan kl 10.30   
 Följ med trollet Smulan på en lekfull vandring längs 
 Sagostigen. Smulan vill att det ska vara fint i skogen,
 hjälp henne att hitta det som inte hör hemma i vår skog. 
 Samling vid Sagostigens start!

 Barnteater i det gröna kl 11, 12 och 13 
 Trollet och Vätten är tillbaka i skogen med musik 
 och nya upptåg. Lilla Vilda Teatern underhåller på Gröningen.

 Hitta Vilse kl 11.30   
 Friluftssäkerhet för barn med Civilförsvarsförbundet i Svedala. 
 Samling vid Civilförsvarets station!

 Guidningar på Statarmuseet kl 11och kl 14 
 Kl. 11.00 Historiska skutt bland museets djur.  
 Kl. 14.00 en historisk promenad. Fri entré hela dagen! 
 
 Möt Flisan i skogen kl 13.30   
 Trollet Flisan älskar Bokskogen och vårdar den ömt. Vi får  
 följa med Flisan in i hennes värld och lära känna Flisans familj,   
 hennes goda vänner Tomten Tom och Hanne Hackspett. 

 Konsert på Gröningen kl 13.30  
 Svedala Kulturskola deltar med Svedala blåsorkester under 
 ledning av Mats Olofsson och Mattias Rosén. 
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