
 

 
 
Välkomna till Livet under ytan på naturum Öresund! 

 
Vad roligt att ni vill håva med oss på naturum Öresund! Vi hoppas på en fin dag och upplevelse för er grupp. Vi 
börjar besöket med en kort presentation om havet inne på naturum. Sedan tar vi på oss vadarstövlar och går ut 
i havet och bekantar oss med livet under ytan utrustade med håvar och vattenkikare. Därefter finns möjlighet 
för er att utforska vår utställning. Finns det särskilda behov i gruppen som vi bör känna till för att passet ska bli 
så givande som möjligt för er så kontakta oss gärna innan besöket! 
 
 
Naturum Öresund ligger granne med Öresunds Funkis – badet utan hinder, så här finns gott om parkeringar för 
rörelsehindrade. Entrén till naturum Öresund är bred och i markplan och inne i byggnaden är framkomligheten 
med rullstol bra. Det finns även HWC. 
 
 
Corona-pandemin har lett till nödvändiga anpassningar av verksamheten på naturum och nedan följer 
information samt riktlinjer som är viktiga att följa. 
 
 
Inför håvningspasset: 

- Klä er efter väderlek och ta med ombyte – man blir blöt om man snubblar i vattnet. 
- Alla som deltar måste vara symtomfria. 
- Börja besöket på naturum med att tvätta eller sprita händerna. 

 
 
Under håvningspasset: 

- Vid behov hjälper medföljande pedagoger till med på- och avklädning av vadarstövlar. Tänk på att 
hålla avstånd till naturums personal. 

- Medhavda väskor och värdesaker låses in på naturum under håvningspasset. 
- Medföljande pedagoger deltar i håvningen tillsammans med barnen och naturums personal. 
- Vid behov finns flytfåtöljer att sitta på ute i vattnet. 
 

 
Efter håvningspasset: 

- Gruppen får på egen hand utforska utställningen i naturum. Personal finns tillgängliga för frågor. 
- Vill ni passa på att göra en strandstädningsinsats finns det hinkar och skräptänger att låna av oss. 

 
 

 
Tips i närområdet: 

- Om ni planerar att använda grillarna hjälper vi er att tända dem, glöm inte att ta med egen kol. 
- Med de yngre barnen kan ni besöka temalekplatsen Öresund bredvid naturum och gå en 

”uppdragsfärd” på Kayla Krabba-stigen.  
 
 

Tack för visad förståelse, tillsammans minskar vi risken för smittspridning!  

 
Varmt välkomna! 


