
ROLIGA AKTIVITETER FÖR ALLA ÅLDRAR! 
DATUM 6 juni 2022

Dome, Slottshagen

09:00 - 19:00

PLATS

TID

BARNENS DAG 

Lek och lär om dina rättigheter i barnkonventionen, 
så ett frö till din egen tillväxtplanta eller ge oss ett 
bra svar på hur vi kan bli bättre på att hjälpa andra 
människor. Hela familjen läser i vår läshörna och i ett 
modellbygge visas barnens H22 upp. 

- PÅ SUNDSTORGET

- ATT LÖSA MYSTERIET

SPACE TO INNOVATE

HJÄLP SPLEJ-GÄNGET

Helsingborg är en av Europas mest innovativa städer. 
Här bubblar det av nytänkande, smarta och hållbara 
idéer. Gå på upptäcktsfärd i den interaktiva  
utställningen Space to Innovate och testa flera 
spännande välfärdsinnovationer. 

En man faller ner från en byggnadsställning på  
Drottninghög och polisen tror att det rör sig om ett 
brott. Det här är ett uppdrag för SPLEJ! Genom en 
tipsrunda kommer du få läsa och lyssna på olika  
vittnesmål. Kan du ta reda på vem som är skyldig? 

DATUM

DATUM

30 maj - 3 juli

30 maj - 10 juli

Sundstorget

Biblioteket
Drottninghög

vardagar 09:00 - 19:00
helg 10:00 - 19:00

vardag 09:00 - 17:00
helg      11:30 - 16:00

PLATS

PLATS

TID

TID

- EN OAS MITT I STADSMÄSSAN
NATURNÄRA I SLOTTSHAGEN

I domen kan du komma för att ta det lugnt, ta del av 
olika utställningar, träffa och samtala med människor 
eller bara vara. Vi kommer ha aktiviteter både för  
yngre, vuxna och äldre – och allt är gratis! 
Kom och var med! 

DATUM 30 maj - 3 juli

Slottshagen

09:00 - 19:00

PLATS

TID



– BLAND DJUNGELDJUR OCH VATTENLEK 
DATUM

08:00 - 20:00

PLATS

TID

LEKPLATSSAFARI

Häng med Superhjältarna på Lekplatssafari! 
Hämta en pysselbok (i Informationshubbarna och
Desintionspaviljongen) och slå upp mittuppslaget
med kartan över Helsingborgs alla fina lekplatser. 
Vilken vill du börja med? 

- PÅ SPÅRVAGNSHALLARNA

- EN FÄRGSPRAKANDE FEST! 

- MED LEGO MASTERS JACOB

DANS, TROLLERI OCH CIRKUS

COLOR MADNESS

UTVECKLA DINA BYGGSKILLS 

Här låter Riksbyggen det gamla ge liv åt det nya och 
en plats som en gång varit så speciell för många 
Helsingborgare får liv igen, genom nytänkande 
mobilitetslösningar, smarta digitala hemsystem, 
underhållning och aktiviteter för hela familjen.

Välkomna till Color en färgsprakande fest där det är 
helt okej att kasta en färgbomb på sin kompis, shaka 
loss till en DJ och bara ha galet kul. Ena dagen riktar 
sig till barnfamiljer, den andra till ungdomar.  

Med en lekfull twist kommer Jacob Pedersen, 
känd från tv-programmet LEGO Masters Sverige, att 
bygga upp något av Helsingborgs landmärken i LEGO. 
Se ett proffsbyggt konstverk växa fram och testa att 
bygga själv. 

DATUM

DATUM

DATUM

4 juni - 3 juli

1 juni - 2 juni

30 maj - 1 juli

Spårvagnshallarna

Pixlapiren
Beachvolleyplanen

Drottninghögsparken

Olika tider
Se expowebben!

13:00 - 19:00

PLATS

PLATS

PLATS

TID

TID

TID

Destinationspaviljongen
och informationshubbarna

30 maj - 3 juli

Olika tider
Se expowebben!


