Mat i skogen!
Friluftsfrämjandet				

C

Malmö Frisksportklubb, Dansbaneplatsen		

H

Friluftsgården				

M

Statarmuseet					

O

Bokskogens dag

Fågeltornet

Serverar kaffe, våfflor och majskolvar längs Dansbanestigen.

F

Torups rekreationsområde

Säljer pinnbröd och korv till stora grillen som är tänd.

Söndagen 7/9 kl 10-15. Fri entré!

Självservering i mysig miljö både ute och inne.
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För den medhavda matsäcken finns tända grillar
kl 12-14 på Dansbanevägens rastplats.		
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Stallarna

• Torups slottspark, mellangården
Tillgänlighetsanpassade toaletter på:
•  Friluftsgården
•  Jaktpaviljongen
•  Torup slottskafé, stallet
•  Statarmuseet (utedass)

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.
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Hitta Vilse
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Friluftsgården

M
Torups slott

Första hjälpen!

Allemansrätten!
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Skogslekplats
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Toaletter!

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

Njut av varma panini, våfflor och alla sorters kaffe.

Grillplatser

Hej!
Jag heter Vis Varsam!
Kom och träffa mig
i Bokskogen, så ska jag
visa er skogens alla
skatter!

B

Buss till Torup!

Åk med Skånetrafikens buss 142
Från Södervärn kl 10.10 eller 11.10
Från Torup kl 13.30 eller 14.30

Expo Torup
Missa inte inspirationsutställningen i Stallarna!
Fri entré. Öppet mån-tor 13-17, lör o sön 11.30-16

Mer information om Bokskogens dag
www.malmo.se/torup
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Torup slottskafé
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Statarmuseet

Köket erbjuder hembakat och hemlagat i historisk miljö.

”Skogens skatter”

G

E

Upplevelser för hela
familjen!

Upplevelser och möten!

Välkommen till
Bokskogens dag!
I år uppmärksammar vi speciellt den rikedom som finns
i skogen - allt som kan ätas och tillverkas av skogens tillgångar.
En unik skattgömma!

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

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

A

Aktiv Western kl 12-14!

A

Gylleneidens Naturkultur & Mathantverk!

A

Malmö Museer finns på plats och tar dig med på en
historisk skattjakt.

Geocaching, lär dig hitta cache!

A

Malmö Viltvårdsförening ger den naturintresserade
möjlighet att uppleva vilda djur i dess naturliga miljö.

Din säkerhet och överlevnad!

B

En klurig bokrunda/Åtta nyanser av skog!

C

Ponnyridning för barnen, intill Dansbanevägens P-plats.
Här får du lära dig mer om svenska vilda växter som
föda och kan köpa mathantverk.
Skattjakt med GPS eller smartphone.

Underhållning och guidningar!
Trubadur Ronnie Holmberg kl 10 - 15

Ronnie roar små och stora längs Dansbanestigen.

Civilförsvarsförbundet i Svedala lär ut säkerhet och HLR.

Vis Varsam kl 10 - 15

Vis Varsam vet ”allt” om skogens skatter hen träffas längs stigen.

Upptäckarspår med trollet Smulan kl 10.30

Upplevelser och möten!

B

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!

Stiftelsen Skånska Landskap inbjuder hela familjen
till en klurig bokrunda. Sök efter skogens nyanser!
Överraskningar och utflyktstips väntar.

Skogens svarta guld!

G

Skogens skatter förr och nu!

G

Vilda djur och luftgevärsskytte!
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Jakt och viltvård!

H

Bygg ett insektshotell med Skogsstyrelsen!

H

Skogen och dess produkter!

H

Grodor!

H

Vandra tillsammans!

H

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

Jägarförbundet Söderslätt bjuder på smakprov
från skogens vilda skatter.
I skogen är död ved en skatt och utgör bostad för
många insekter samt andra djur och växter.

Kan du svampen?

C

Hos I Ur och Skur Skabersjöskolan, Ekomyran och
Linsbo kommer du att få lära mer om svampens delar.

SLU i Alnarp berättar om skogen och dess betydelse.
Var med och gissa trädslag och var djuren bor.

Barnteater i det gröna kl 11, 12 och 13
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Skogens skatter finns överallt. Hittar du dem?

C

Trollet och Vätten är tillbaka i skogen med musik
och nya upptåg. Lilla Vilda Teatern underhåller på Gröningen.

Friluftsfrämjandet visar en del av Bokskogens skatter
och barnen får träffa Mulle.

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

Orientering!

Prova på orientering med karta och elektronisk stämpel.

Malmö Frisksportklubb och STF Sydvästra Skåne
informerar om vandringar och naturupplevelser i Skåne.
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Skogens läckerheter!
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Statarliv - guidning på Statarmuseet kl 13

Sydved!

I

Skogskatten visar några av bokskogens bästa matsvampar.

Fåglar!

F

Lekfulla naturaktiviteter för barn!
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Upptäck skogens skatter med käpphäst!

J

Historiska skutt bland höns, gris och kaniner.
Här finns något för alla åldrar. Fri entré hela dagen!

Möt Flisan i skogen kl 13.30

B

Grodans år - Länsstyrelsen i Skåne berättar mer.

Skånes Ornitologiska förening berättar mer om skogens
flygande skatter.

Trollet Flisan älskar Bokskogen och vårdar den ömt. Vi får följa 		
med Flisan in i hennes värld och lär känna Flisans familj 		
och hennes goda vänner Tomten Tom och Hanne Hackspett.

Klappa taxar, prova viltspår!
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Skåne Blekinge Taxklubb visar taxar och masserar din hund.

Konsert på Gröningen kl 13.30

Vad myllrar under våra fötter i skogen?
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Svedala Kulturskola deltar med danselever samt blåsorkester 		
under ledning av Maria Malmros respektive Mattias Rosén.

Tillsammans med Malmö Naturskola kan du ge dig
ut på småkrypsjakt.

Finns på plats och berättar om alla fantastiska träd
och dess betydelse för miljön.

Para ihop bär/frukter/nötter med rätt blad.
Naturskyddsföreningen i Malmö informerar om 		
svamparnas viktiga roll i skogen.
Bokskogens ridklubb och Kädarps ridskola finns på
plats med roliga hästinspirerade aktiviteter.

