
Mat och fika
Grillservering, Hyby scoutkår    
Vid Dansbanevägens P-plats serveras korv och dricka. 

Friluftsfrämjandet, Husie och Bara   
Serverar våfflor och majskolvar längs Dansbanestigen. 

Malmö Frisksportklubb, Dansbaneplatsen  
Säljer pinnbröd och korv till stora grillen som är tänd. 

Malmö Biodlarförening, Dansbaneplatsen  
Försäljning av honung, pollen med mera. 

Friluftsgården    
Självservering i mysig miljö – både ute och inne. Pann-
kakor, pajer, varmkorv, kakor och kaffe. 

Statarmuseet 
Köket erbjuder hembakat och hemlagat i historisk miljö. 
Säljer även pinnbröd och korv. 

Slottskaféet i Stallarna
Njut av goda sallader, soppor, mackor, kakor och kaffe.

Grillplatser
För dig med medhavd matsäck finns grillar på skogslek-
platsen, Dansbaneplatsen och Dansbanevägens rastplats. 

Toaletter
• Friluftsgården (HWC)
• Jaktpaviljongen (HWC)
• Torups slottspark, mellangården
• Torups slottskafé, stallet (HWC) 
• Statarmuseet (utedass) (HWC)
• Dansbaneplatsen (Bajamaja, HWC)

Första hjälpen
Om du behöver hjälp kontakta Civilförsvarets monter, den 
ambulerande patrullen eller ring 0705-71 61 75.

Hjärtstartare finns på friluftsgården. 

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

Missa inte inspirationsutställningen i Stallarna!
Öppet idag 11.30–16.00. Fri entré. 
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Expo Torup
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Åk med Skånetrafikens buss 148.
Från Södervärn kl. 9.55, 10.55, 11.55 och 12.55.
Från Torup kl. 13.30, 14.30,15.30 och 16.30.

Ta bussen till Torup!

Mer information: 
malmo.se/torup
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Tid: 10.00–15.00

2 september 
BOKSKOGENS 
DAG 

TEMA:  

Surrande 

skogen



Upplevelser och möten
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Välkommen till 
Bokskogens dag!
För 19:e året i rad arrangeras en skogens dag i Torups 
rekreationsområde.  Temat för 2018 års upplaga av  
Bokskogens dag är ”Surrande skogen”.  Vi låter fantasin flöda 
och naturen bli en inspirationskälla för den framtida skogen. 

Skattjakt/tipspromenad: Leder dig förbi dagens alla  
aktiviteter. (10 kr för vuxna och 5 kr för barn) 
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Underhållning och guidningar

Trubadur Ronnie Holmberg kl. 10.00–15.00 
Ronnie roar små och stora längs Dansbanestigen.

Vis Varsam kl. 10.00–15.00 
Vis Varsam vet ”allt” om det gröna i skogen. 

Tuff Tuff tåget  
I år kommer Tuff Tuff tåget att åka mellan Extraparkeringen 
(åkern) och Bussfickan (söder om stallarna). Ett roligt sätt att 
ta sig till Bokskogens arrangemang. 

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

Guidningar på Statarmuseet
Kl. 11.00 och 15.00: Historiska skutt, rundvandring i Djur-
parken och bland de ”osynliga jordarbetarna”.  
Kl. 12.00–14.30: Krafttag! Med pedagog. 

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.

Pajje och Larres Teater kl. 11.00 & 13.00   
Följ med på en äventyrlig resa i föreställningen “Den susande  
skogens magiska sten”. Pajje och Larre bjuder på musik, troll-
eri och bus. För den lille, den mittemellan och den store.

Upplevelser och möten
 
Scouting  
Hyby scoutkår informerar om sin verksamhet.

Konstnär för en dag!
Med Västra Skånes Konstnärsgille får du prova på att 
måla med akryl och akvarell eller skapa konst verk av 
det du hittar i naturen. Även i Stenladan, mer info på 
plats.

Geocaching – en skattjakt för barn och vuxna
Med en GPS eller smartphone får du chans att hitta  
nya platser att besöka! Ett spännande och annorlunda 
sätt att uppleva skog och natur. Det finns både enkla och 
svåra, stora och små, gömda högt och lågt. 

Din säkerhet och överlevnad 
Civilförsvarsförbundet i Svedala lär ut säkerhet och HLR.

Skogen – en stimulans för dina sinnen  
Friluftsfrämjandet från Husie och Bara visar skogens 
betydelse för dina sinnen och har vi tur kommer Mulle på 
besök.

Orientering
Prova på orientering med karta och elektronisk stämpel.

Fåglar  
Skånes Ornitologiska förening berättar mer om Bok skogens 
rika fågelliv. 

Malmö museer 
Prova på roliga aktiviteter med Malmö Museers pedagoger. 

Skogens insekter 
Kom och bygg ett hotell till våra små vänner. Skogsstyrelsen 
berättar om pollinatörer och andra insekter.

Varför inte plantera en liten svensk rödgran? 
För ett hållbart och långsiktigt skogsbruk är plantering viktig. 
Plantera en liten svensk rödgran, så kanske ni kan pynta den 
till jul? 

Livet i en bikupa 
Hur är livet i en bikupa? Kom och lär dig mer om honungsbiet 
som pollinerare och honungsproducent. 

Vilka stora djur vandrar i våra skånska skogar? 
Malmö Viltvårdsförening berättar mer om djuren  
i skogen och ger den som vågar, både barn och vuxna, 
möjligheten att prova på luftgevärsskytte (åldersgräns  
7 år).

Hitta din plats! 
Länsstyrelsen informerar om naturreservaten i Skåne 
samt Naturguidningsprogrammet “Följ med ut”. Pyssel för 
de små. 

Vandra tillsammans! 
Malmö Frisksportklubb informerar om vandringar och 
naturupplevelser i Skåne. 

Vad finns det under ytan? 
Kom förbi och undersök vilka smådjur som lever i vattnet. 
Eller bygg ditt eget insektshotell och prova på att håva 
de sorters insekter som kan tänkas bo där. 


