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Hela programmet i mobilen!
Ladda ner Kul i Malmö-appen.
facebook.com/kulimalmo | malmo.se/höstkul
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Kolla in oss på Facebook
Vill du ha koll på vad du kan 
göra under hela året? Gilla vår 
sida Kul i Malmö. 

malmo.se/höstkul
Kolla in programmet på  
webben, få tips om fler  
aktiviteter och håll koll på  
aktuella ändringar.

Vi gillar gratis
Vill du gå på aktiviteter 
som är gratis? Kolla efter 
det här hjärtat i programmet! 

Ingen anmälan
Vill du slippa planera? 
Leta efter utropstecknet 
i programmet. Ingen anmälan, 
du kan bara gå dit!

Med reservation för ändringar i programmet. Ladda ner Kul i Malmö-appen för att se aktuellt program.

Varje år ordnar Malmö stad och Malmös 
föreningsliv aktiviteter under höstlovet, 
februarilovet och sommarlovet för barn och 
ungdomar. Årets Höstkul är inget undantag! 
Utbudet av roliga saker att hitta på är enormt – 
spritt över hela Malmö. Aktiviteterna är indelade 
i kategorier så att det är lätt att hitta det som 
intresserar just dig. Varför inte ta chansen att 
prova på något nytt som du aldrig testat förut? 
Det finns dessutom mycket som är gratis! 
 

Önskar er alla ett roligt lov!

Har ni frågor får ni gärna kontakta oss på 
forening@malmo.se

Höstkul 
– i hela Malmö! 



Du vet väl att det finns ännu 
fler roliga aktiviteter i appen? 
Håll koll på vad du ska göra 
på höstlovet – ladda ner den 
redan idag!

• Favoritmarkera aktiviteter du gillar.
• Du får en påminnelse en timme 

innan det börjar.
• Kolla vad dina vänner ska göra på 

höstlovet.
• Filtrera bort saker du inte vill gå på, 

så du lättare hittar dina favoriter.
• Välj ålder för att se de aktiviteter 

som passar dig.
• Kolla in vad som händer nära dig, 

just idag.
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Ladda ner appen
Kul i Malmö!
– hela programmet i mobilen!



ÖPPET STALL JÄGERSRO TRAVSKOLA 
Ålder: 7–18 år. 
Tid: 26 oktober, kl. 13.00–16.00. 
Plats: Jägersro trav & galoppbana, 
Agnesfridsvägen 113A, stall 9.

Kom till oss och upplev häst på nära håll. Du får känna, 
klappa och kela med våra snälla ponnyer samt prova 
hur det är att köra en ponnytravare. Vi bjuder på en 
rolig häststund och lättare fika. Inga förkunskaper 
krävs. 

Ta med: oömma kläder och skor efter väder. 
Kostnad: 40 kr. 
Anmälan: till anna.rogell@jagersro.travsport.se  
eller 040-671 82 77.
  
Kontakt: 
Anna Rogell
Ung Jägersro 
anna.rogell@jagersro.travsport.se 
040-671 82 77 
jagersro.se 

KUL PÅ IS OCH SNÖ

SKRIDSKOSKOLA FÖR BARN  
Ålder: 6–12 år. 
Tid: 26–30 oktober, kl. 10.00–13.30. 
Plats: Kirsebergs ishall, Österhagsgatan 3.

Vi lär dig åka skridskor, framåt, bakåt, svänga och brom-
sa under leksamma former. Skridskor och hjälmar finns 
att låna! 

Ta med: vi lånar ut skridskor och hjälmar men ta gärna 
med egna om ni har.  
Kostnad: gratis.
Ingen anmälan krävs.
    
Kontakt: 
Åsa Sandberg 
Friluftsfrämjandet Malmö 
malmo@friluftsframjandet.se 
040-27 11 21 
friluftsframjandet.se/malmo

PROVA PÅ SHORT TRACK  
Ålder: 8–18 år.  
Tid: 26–30 oktober, kl. 10.00–12.00. 
Plats: Malmö Isstadion, Eric Perssons väg 61. 

Vill du lära dig åka snabbt på skridskor och luta i kurvor-
na? Kom och testa Short track! Du får låna riktiga Short 
track-skridskor av SK Skrinnaren.

Ta med: cykelhjälm eller hockeyhjälm och 
handskar. 
Kostnad: gratis.
Anmälan: senast dagen före varje aktivitet, men 
gärna tidigare då vi har ett begränsat antal platser, 
till danjansson@telia.com eller 0702-18 21 08.
  
Kontakt: 
Daniel Jansson 
SK Skrinnaren 
danjansson@telia.com 
070-218 21 08 
skrinnaren.com
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