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Vad är
på gång
i Halmstad?

Nyheter

Julen står inför dörren och med den kommer 
också en härlig julstämning med dekorationer 
och ljus på gator och torg. Ta del av julen du 
också, upplev stämningsfull musik, mysigt  
pyssel, välsmakande julmat och shopping  

Zero waste är det som gäller i den ny
öppnade butiken på Klammerdamms
gatan. Här är hyllorna fyllda med allt   
 från torrvaror, grön saker och ost till 
kombucha och diverse hygienartiklar med 
den gem ensamma nämnaren att allt säljs 
utan plastförpackningar. De allra flesta 
torrvarorna säljs till exempel i lösvikt där 

du själv häller upp i burkar, antingen  
medhavda eller köpta på plats. Allt i  
butiken är dessutom ekologiskt och  
i sortimentet finns produkter från flera 
halländska gårdar. Liknande butiker har 
redan dykt upp i storstäderna men nu 
kommer alltså konceptet till Halmstad, 
heja heja!

Nu är det jul igen
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Nu har stans 
första escape 
room öppnats

EVENEMANGS
KALENDERN

Konceptet finns redan i flera städer och 
går ut på att du, tillsammans med vänner 
eller familj, blir inlåsta i ett rum med ett 
specifikt tema och bakgrundshistoria. 
Målet är att ni tillsammans ska ta er ut 
ur rummet innan tiden löper ut. För  
att lyckas med detta behöver ni hitta  
alla ledtrådar och lösa samtliga pussel…  
Blir du sugen på att prova så finns  
Halmstad Escape Game i butiken  
Blacklist, på Karl XI:s väg. Lycka till!

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.

för såväl stor som liten. Under namnet  
Jul i Halmstad har vi samlat hela det juliga 
utbudet som finns tillgängligt under perioden 
november till januari. Läs mer på  
destinationhalmstad.se/jul.

Skafferi  Hallbaren

Fo
to

: S
ka

ffe
ri 

H
å

llb
a

re
n



5

Nyuppskyltat  
i Simlångsdalen

Det som började med ett Facebook 
inlägg om att sälja wraps i trädgården har 
nu blivit något helt annat. Wiggo Wraps 
foodtruck har funnits i Halmstad sedan 
i våras men från och med oktober månad 

Simlångsdalens vandringsleder har fått sig ett 
ansiktslyft. Färgmarkörerna har fyllts på och 
uppdaterats för att säkerställa bästa möjliga 
upplevelse i naturen. Dessutom har Smed
hultaleden fått kärlek och markeringar. Leden 
har funnits sedan tidigare men är nu tydligt 

finner du dem i en unik garage  
restaurang med härlig industrikänsla,  
mitt i Söndrum. Handla takeaway eller  
slå dig ner vid något av borden och  
njut av en smarrig wrap.

uppmarkerad och tar dig till Höjabjär, en av 
Halmstads häftigaste utsiktsplatser. Leden är 
cirka fyra kilometer och börjar i Gårdshults 
naturreservat, håll ögonen öppna efter de blå 
och vita cirklarna!

Wiggo Wraps  
öppnar restaurang

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

Det händer 
mycket i Norre 
Katts park
Lagom till årsskiftet beräknas parkens 
nya lekplats stå klar och det är inte 
vilken lekplats som helst. Djungeltemat 
är genomgående och i centrum stoltserar 
ett nästan nio meter högt klättertorn 
fullt av lekmöjligheter så som en lång 
tubrutschkana, gungor i olika former, 
lekhus i form av hyddor samt spännande 
djurskulpturer. Men det är inte bara 
lekplatsen som rustas upp, under hösten 
har ett stort arbete pågått för att göra 
näckrosdammen fin igen, liksom att 
återskapa den bäck som för många år 
sedan porlade genom parken och fram 
till dammen.

Som vi alla vet är  
vi inne i en väldigt  
föränderlig period och 
förutsättningarna för 
vad vi har möjlighet  
att göra kan ändras  
från en dag till en  
annan. Vi har valt att 
ändå göra det här  
magasinet för att  
sprida ett positivt  
budskap och berätta 
vad som är på gång, 
men tänk på att  
dubbelkolla de  
rekommendationer  
och restriktioner som 
gäller just nu.
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Vinterns  
härligaste 
aktiviteter!

Krispig promenad, grillade  
marshmallows och pimpelfiske
Packa picknickkorgen och bege dig mot 
Skedala skog, ett populärt strövområde strax 
utanför Halmstad. Här finns mänger av stigar 
av varierande karaktär och svårighetsgrad  
– perfekt utflykt en krispig vinterdag. Ett  
tips är att parkera vid Torvsjön och härifrån  
välja stig.

Efter en lagom lång promenad kan det vara 
läge att fylla på med lite energi. Slå dig ner vid 
någon av grillplatserna med magisk utsikt över 
Torvsjön. Grilla korv eller kanske till och med 
marshmallows över den öppna elden – och 
glöm inte den obligatoriska varma chokladen. 

Är det en riktigt kall dag kan sjön vara  
täckt av is, vilket öppnar upp möjligheten  
för pimpelfiske. Se bara till att isläget är  
lämpligt innan du ger dig ut på isen.  

Pimpelfiske är även möjligt på Vinnalt Event  
i Simlångs dalen. 

Skidor
Skidåkning hör för många vintern till och på 
Halmstad Skidarena finns skidspår som passar 
såväl Vasalöparen som nybörjaren. Längden  
på spåret styrs av väder och framförallt kyla, 
men ambitionen är att få till ett spår som är 
1,5 till 2 kilometer långt. Spåren är lättåkta 
utan några större backar, men det kan bli  
ett bra träningspass ändå. Ett annat tips är  
Långhultamyren där Simlångsdalens IF:s  
ideella krafter drar skidspår när snön fallit  
över de 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 Vrenninge
backen. 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. Håll dig  
uppdaterad om öppettider och aktuell  
spår status på respektive plats hemsida. 
Tips! Strax söder om Halmstad, uppe på 

Hallandsåsen, finns skidanläggningen Vallåsen 
med flera backar av olika svårighetsgrad att 
välja mellan. Från och med i år finns här även 
ett längdskidspår för såväl avancerade åkare 
som nybörjare.

Ut på hal is
Snöra på dig skridskorna och ge dig ut på  
en av de roligaste utomhusaktiviteterna som 
vintern har att erbjuda. Intill Vrenninge backen  

Utflykter
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Så passa på.  
Att åka skidskor  
är det perfekta 
sättet att skapa en 
härlig vinterkänsla,  
oavsett om du 
åker inne eller ute.

Fler tips på  
webben!

Fler tips på vinteraktiviteter hittar du på  
destinationhalmstad.se/magasin

Get a translated version on our website destinationhalmstad.se/magazine
Do you want to build a snowman? Or maybe you just want 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 in case the snow falls.

Fullt ös i pulkabacken.

SE UPP I 
BACKEN
Så fort den första snön fallier åker 
overallerna på och backarna 
fylls med exalterade barn och 
vuxna. Här kommer några tips  
på pulkabackar. Och glöm inte 
att packa en termos med varm  
choklad att avnjuta mellan åken!

Jutarumsbacken 
i Söndrum 
Eller “Icabacken” som den  
kallas i folkmun. En klassiker  
för alla som är sugna på att  
åka pulka.

Rotorps Naturpark 
Här finns ett litet våtmarkssystem, 
stigar, planteringar och öppna 
gräsytor. Och så klart kullen som 
används vid pulkaåkning.

Moddan vid Linehed 
Strövområde som skiftar mellan 
halvöppet och kuperat. Kullen 
som finns här är perfekt för 
pulkaåkning.
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i Oskarström ligger Isbanan Strömvallen,  
en konstfrusen isbana som vanligtvis håller 
öppet från december till februari. 

Är vädret inte på din sida, då finns  
möjlig heten att i stället åka inomhus på  
Halmstad Arena. Här finns en stor isbana  
samt en mindre is med stora mål som möjlig
gör spel med puck och klubba. Det är gratis  
att åka skidskor, både på Halmstad Arena  
och Strömvallen, om du kommer under  
”allmänhetens åkning”. Behöver du låna 
skidskor, kontakta Fritids banken som  
kostnadsfritt lånar ut sportprylar.

Så passa på. Att åka skidskor är det perfekta 
sättet att skapa en härlig vinterkänsla, oavsett 
om du åker inne eller ute. Och oroa dig  
inte om du har lite erfarenheter, alla kan  
åka med lite träning!

Kallbad
I Halmstad gillar vi att bada och de kallare 
årstiderna stoppar oss inte. Är du nyfiken på 
att prova så finns flera badvänliga bryggor, 
perfekta för ett snabbt dopp i det uppfrisk
ande vattnet. För dig som vill kliva ner i havet 
finns bland annat Jansa Brygga, en drygt  
250 meter lång stenpir med spännande  
historia. Spännande historia hittar du även  
i Tjuvahålan, den mysiga viken var en gång  
i tiden hemvist för smugglare. Oavsett, här 
finns både strand, klippor och brygga för 
den som inte kan bestämma sig. Andra tips 
är våra två tillgänglighetsanpassade bad samt 
Småbåtshamnen i Grötvik som alla erbjuder 
bryggor. Föredrar du i stället att kallbada i en 
spegelblank insjö? Prova Brearedssjön, Gyltige
sjön eller Torvsjön – alla har dessutom grill
plats, perfekt att värma sig vid efter doppet!
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Upplev

Hallands Konstmuseum
Hallands Konstmuseum ligger vackert beläget 
inne i Halmstad, granne med ån Nissan och 
Norre Katts park. Museet har en omfattan
de konstsamling av halländskt måleri med 
konstnärer som: Söndrumskolonin, Halmstad
gruppen, Thea Ekström, GAN, Olle Bærtling, 
Roj Friberg, Lotta Antonsson och mycket mer. 
Dessutom finns det alltid tillfälliga utställningar 
att upptäcka, här kommer två tips inför vintern. 

David Svensson – Lånat ljus 
I sin konst återanvänder David bland annat 
glasskärmar för att skapa verk av äldre lampor, 
boksidor och bokomslag. 24 okt – 28 feb. 

VILL HA – Flärdfullt ur samlingen
Som en stor walkincloset där du bland  
annat får en inblick i vad man ville ha under  
1900talets första hälft. 29 nov – 15 aug. 

Men det är inte bara utställningarna som  
bjuder in till konstupplevelser. Sedan om  
och tillbyggnationen har flera konstnärliga 
gestaltningar smugit sig in (och ut). Trädgården 
är ett konstverk i sig och kvällstid pryds fasaden 
av ett unikt ljuskonstverk. Glöm inte att gå  
på toaletten när du är här, de nya toaletterna  
är nämligen värda ett besök. Väggar och golv  
är täckta av unika kakelplattor, ett verk av 
konstnären Eva Bengtsson. Totalt rör det  
sig om över 6 000 handkavlade plattor, var  
och en med ett eget unikt uttryck inom  
olika teman. 

Mjellby konstmuseum
Mjellby konstmuseum, också kallat Halmstad
gruppens museum, ligger strax norr om Halm
stad, mitt på den halländska landsbygden. Med 
en imponerande samling av Halmstadgruppens 
konst visas det ständigt varierande utställningar 

av dess pionjärinsatser i svensk konsthistoria. 
Förutom Halmstadgruppens permanenta plats 
på museet visas även tillfälliga utställningar, 
ofta med fokus på surrealism, modernismen, 
genus och politik. Här kommer två aktuella 
utställningar att besöka i vinter. 

Vilhelm Bjerke-Petersen
Utställning som lyfter den danske målarens 
viktiga gärning för den skandinaviska  
modern ismens utveckling. 19 sep – 31 jan.
 
Anna Sjödahl – All denna jävla lycka 
Anna Sjödahl ifrågasätter normer och samhäl
lets konventioner, ofta med en viss underton av 
humor. 13 feb – 16 maj. 

Till Mjellby konstmuseum är hela familjen 
välkommen och regelbundet anordnas familje
söndagar där stor som liten bjuds in till att 
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Art is the lie that enables us to realize the truth. Halmstad is the art capital of Halland –  
maybe even the art capital of Sweden! Have a look at what our magnificent museums  

and art galleries have to offer to widen your senses during a cold winter’s day.

Fler tips på  
webben!

Ta del av ännu fler  
utställningar och gallerier på  

destinationhalmstad.se/magasin

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

tillsammans prata om konsten för att  
sedan låta kreativiteten flöda i pyssel  
verkstaden.

The PhotoGallery
Ett galleri i världsklass med ett showroom  
beläget i en iordningställd gammal lagerlokal  
på Slottsmöllan. Den råa känslan finns  
fortfarande kvar med betongväggar och  
gröna industrilampor i taket, men numera  
pryds lokalen av fantastisk fotokonst. 

The PhotoGallery, som drivs av  
Nette Johansson, har en stor samling av 
internat ionella fotografier och samarbeten  
med foto grafer runt om i världen. Fram till  
och med 31 december visas till exempel den 
prisvinnande konstnären Alison Jacksons 
ökända utställning FAKETRUTH med bilder 
av kändisars dubbelgångare i annorlunda  
och utmanande situationer.

Halmstads konsthall
Stadsbiblioteket i Halmstad är ett besöksmål  
i sig med sin spännande arkitektur där fasaden  
är täckt helt i glas och en del av byggnaden vilar 
på pelare i ån Nissan. Halmstads konsthall,  
som du hittar du på entréplan, agerar fönster 
mot det som händer på dagens konstscen, 
lokalt som nationell. Här har du möjlighet att 
ta del av konst som engagerar, berör, upprör, 
väcker tankar och funderingar. 

Fram till och med den 12 januari visas  
här utställningen ”365 porträtt av Jari” med 
konstnären Catti Brandelius där hon utforskar 
möjlig heten att teckna någons porträtt. Projektet 
är inspirerat av Pablo Picassos relation med sin 
sista fru Jacqueline Roque, som han under en 
period gjorde ett porträtt om dagen av. Du kan 
faktiskt uppleva ett av Picassos alla porträtt av sin 
fru Jacqueline genom skulpturen Kvinno huvud 
som så fint reser sig i Picassoparken.
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Tres Hombres Art
Hotel Tylösand är Sveriges största galleri och 
också ett av de mest välkända när det kommer  
till fotokonst. Vart du än går väntar sensa tion
ella bilder på den ena världsartisten efter  
den andra, tagna av fotografer som Anton  
Corbijn, Mary McCartney, Albert Watson, 
Mick Rock och många fler. 

Galleriet Tres Hombres Art grund ades  
i slutet av 80talet av Per Gessle och Lars  
Nordin med idén att fylla hotellets 23 000  
kvadratmeter med konst och därmed förvandla 
hela hotellet till ett gigantiskt galleri. 

Totalt finns här cirka 400 verk och  
förutom den stora samlingen av fotografisk 
konst visas även måleri, skulptur och grafik 
av nutida skandinaviska och internationella 
konstnärer.



There is no love sincerer than the love of food. Check out some of Halmstads  
top line restaurants that offers an experience you won’t forget! Will you go for the  

classic Scandinavian cuisine or maybe try one with an Asian twist? Bon appétit!

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

Asian Bank Office
På Asian Bank Office kan du räkna med ett 
asian fusionkoncept som ligger helt rätt i  
tiden. De tilltalande sharingrätterna är en 
fröjd för såväl öga som gom. Ett tips är att testa 
den japanska traditionen omakase som låter 
kocken bestämma. Omakase betyder  
helt enkelt ”I will leave it to you!”.

Andra Våningen by CB
Andra Våningen by Christofer Bengtsson är 
kvarterskrogen som låter maten stå i fokus. 
Restaurangen öppnades 2019 med visionen 
att skapa en förlängning av ditt vardagsrum. 
Här kan du ta del av en levande meny med 
smakinfluenser från hela världen, anpassad 
efter säsong och tillgång på råvaror  
– precis som det ska vara.

Hummër Grill & Bar
Hummër på Storgatan serverar högklassigt kött 
och hummer med härliga tillbehör tillverkade 

från grunden. I mörningsskåpet hängs kött  
av bästa kvalitet till perfektion. Undrar du hur 
namnet uttalas? Enkelt – som ett glatt humör! 
Precis vad du ska ha efter en kväll på Hummër.

Stationsgatan44 Mat & Bar
På Stationsgatan44 präglas konceptet av  
en härlig symfoni av sydeuropeisk mat och 
skandinaviska influenser. I en familjär atmosfär 
kan du avnjuta en smakrik modern sharing 
måltid tillsammans med nära och kära. Såklart 
kan du även kombinera din egen måltid  
från den genomtänkta menyn.

Asian Bank Office

GOURMET
I CITY

Mat

I Halmstad har vi flera 
restaurang er som värdesätter  
det lilla extra – både när det  
gäller kulinarisk njutning och 
atmosfär. Här kommer några tips 
till dig som vill att restaurang
besöket ska vara en helhets
upplevelse utöver det vanliga, 
med allt från charmigt  
skandinaviskt till stilren  
asian fusion.
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Fler tips på  
webben!

Sugen på mer? 
Spana in webben för fler tips!   

destinationhalmstad.se/magasin
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Shop‚ til you drop! Here are some good tips on shops with things that will keep you occupied 

indoors during those cold, wintery days. Get some warming tea, a good vinyl record,  
a retro video game or maybe a board game to make the dark days a little lighter!

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

Köpmansgården
Så fort du öppnar dörren till den anrika gamla 
butiken på Klammerdammsgatan möts du 
av fantastiska dofter från butikens gedigna 
sortiment av te och kaffe. Här kan du enkelt 
fylla skafferiet med värmande drycker inför 
vinterns kalla dagar. Och har du svårt att välja 
mellan de cirka 200 olika tesorterna, satsa på 
månadens blandning – eller fråga experterna 
bakom disken, det gjorde vi! Deras hetaste tips 
inför vintern är trots allt julblandningen med 
smak av både citrus och lotus.

Zaras Färg & Duk
Ge dig själv en utmaning i vinter, nyttja någon 
(eller några) av de regniga dagarna till att 
utforska din kreativa sida. På Zaras Färg och 
Duk, i hörnan vid gamla Norra Station, hittar 
du konstnärsmaterial för alla åldrar, oavsett om 
du är amatör eller väletablerad konstnär. Vet du 
inte vart du ska börja? Zara hjälper dig gärna 
med inspiration och idéer, hon sitter även på 
flera tips för att få barnen med i skapandet.

Drakar & Mazariner
Samla ihop familjen runt bordet och duka 

upp för en traditionell brädspelskväll. Butiken 
Drakar och Mazariner har ett brett utbud av 
bland annat sällskapsspel, så är du sugen på 
något nytt till samlingen är det hit du ska gå. 
Här finns till exempel den populära spelserien 
EXIT  The Game, en form av ”escape room
spel”, där ni tillsammans ska lösa ett problem 
eller mysterium. Du kan även hyra hem  
spel, perfekt för dig som får mersmak och  
vill prova på diverse olika spel.

Damaskus Hus
Gillar du kakor? Vem gör inte det. På Freds
gatan 15 hittar du ett av Halmstads mest  
unika kaféer, 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.

Blacklist
På Karl XI väg 12 hittar du Blacklist, en butik 
fullproppad med vinylskivor, samlarsaker och 

shoppingtips  
inför vintern

Shopping

Härliga vinterdagar ute i friska luften i all  
ära men att också spendera tid inomhus till
sammans med nära och kära hör nästan lika 
mycket årstiden till. Men innan dess, ge dig ut 
på en shoppingrunda i city och införskaffa dig 
allt du behöver för lata dagar inne i värmen.

framförallt retrospel som Nintendo 8bitars 
och Playstation. Du hittar även nyare,  
begagnade spel till allt från PS4, Nintendo 
Switch och Xbox One. Missa inte heller  
Halmstad Escape Room som nyligen  
öppnat i samma lokal.

Backlist
På Kungsgatan 20 ligger Backlist, här hittar 
du hyllor och väggar fyllda med TVspel, 
samlarobjekt, men särskilt musik i all sitt slag. 
Bläddra bland mängder av vinylskivor i backar 
eller komplettera din CDsamling med den där 
skivan du aldrig köpte. För visst låter musik 
bättre från fysiska skivor?

Musikalen
Vad vore livet utan musik? På Norra Vägen 5 
hittar du Musikalen och allt du behöver för 
ditt musikinstrument. Här finns produkter 
från kända varumärken som Gibson, Ibanez 
och Pearl till handbyggda gitarrer från Volker 
Hörauf, gjorda i Traryd. Men framför allt finns 
här en fantastiskt kunnig personal som hjälper 
dig att hitta precis det du söker, vare sig du är 
professionell eller nybörjare.

Fler tips på  
webben!

Fler shoppingtips hittar du på   
destinationhalmstad.se/magasin



Nu går vi mot ljusare tider.  
Börja planera din semester  
i Halmstad redan nu.
destinationhalmstad.se
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