
 Därför har naturum Öresund 

 på Ribersborgsstranden 

 

 

Program
2021 mars-maj

Svenskt Friluftsliv har utsett 2021 
till Friluftslivets år. Därför har naturum Öresund 
friluftsliv som övergripande tema i våra aktiviteter 
under året.
 
Aktiviteterna är gratis och utgår från 
naturum Öresund på Ribersborgsstranden 
om inget annat anges. 
 
Reservationer för att ändringar i 
programmet på grund av pandemin kan 
förekomma, håll dig gärna uppdaterad via 
vår hemsida och sociala medier!

Så här bokar du 
aktivitet 

De flesta aktiviteterna kräver 
förbokning. 
 
Bokning av aktivitet sker via
naturumoresund.se om inte 
annan bokningsinformation anges. 

Grillplatser

Utanför naturum Öresund finns sex 
grillplatser (tre på södra sidan och 
tre på norra sidan av byggnaden). 

Grillarna är tillgängliga 
för alla men går inte

att förboka.

mars 
Månadens tema

Friluftskompis

maj 
Månadens tema
Friluftsliv i

 skyddad natur

       Påsklov 30/3 - 2/4 
 

Uppdrag friluftskompis - Aktivitetsbingo 
Ta med en kompis och testa så många 

aktiviteter som möjligt i aktivitetsbingot! 
 

Ladda ner här 
naturumoresund.se

Insamling till frilufts-freeshop
Under mars påbörjar vi insamling av kläder 
och annan friluftsutrustning till freeshopen. 
Lämna ditt bidrag i lådan utanför grindarna!

v. 12 - Invigning av Kayla krabbas stig
Vi inviger Kayla krabbas stig, en upplevelsestig för 
de minsta. 
På 10 skyltar berättar Kayla krabba om livet i 
havet och i strandkanten, och ger små uppdrag till 
barnen att lösa längs vägen.

Besök vår tillfälliga 

frilufts-freeshop
Under naturums öppettider

 
Saknar du tåliga kläder eller

 friluftsutrustning? Här kan du få eller byta 
till dig funktionskläder och friluftsrelaterade 

prylar. Har du grejer du inte använder 
kan du lämna vidare dem till 
någon som behöver dem!

Frilufts-freeshop Under naturums öppettider. 
 
Naturums tillfälliga frilufts-freeshop öppnar.
Här du kan låna eller byta friluftskläder och 
utrustning.

Torsdagar i april (8, 15, 22, 29 april)
Guidad promenad - Hum och havet Kl. 14.30 

Lördagar i april (10, 17, 24 april)
Havsskrindan/Havslådan

Lördag 24 april
Vilda Malmö - Guidad tur Boka här.

Frilufts-freeshop 
Under naturums öppettider.

Torsdagar i maj (6, 20, 27 maj)
Guidad promenad - Hum och havet Kl. 14.30

Lördagar i maj (8, 15, 22, 29 maj)
Håvning Kl. 11.30 och 13.30
Havsskrindan/Havslådan

Lördag 15 maj
Vilda Malmö - Guidad tur Boka här.

Lördag 22 maj Biologiska mångfaldens dag
Artbingo
 
Vi firar biologiska mångfaldens dag med ett 
artbingo. Hur många av arterna kan du hitta 
på stranden och i vattnet? 
Bingot hämtar du i lådan vid naturums entré 
eller laddar ner naturumoresund.se
 

april 
Månadens tema

Hela Sveriges
friluftsdag

https://www.naturumoresund.se/varaktiviteter
https://malmo.se/Uppleva-och-gora/Fritidsaktiviteter/Vilda-Malmo.html
https://malmo.se/Uppleva-och-gora/Fritidsaktiviteter/Vilda-Malmo.html


 
 

vårens

Återkommande
aktiviteter

Guidad promenad - Hum om havet
Hur viktigt är havet egentligen och vad be-
tyder det att vara havsmedveten? Följ med 
naturums guider på en promenad längs stran-
den och bygg på din havsmedvetenhet längs 
vägen!

Håvning 
Utforska livet i havet tillsammans med na-
turums guider. Utrustade med vadarstövlar, 
håvar och vattenkikare tar vi reda på vad som 
lever på grunt vatten i Öresund. 

Havsskrindan/Havslådan
Boka ett kit med utrustning för att utforska 
stranden och havet på egen hand! 
 
Havsskrindan är till för familjer eller små 
grupper på 2–6 personer. I Havslådan finns 
utrustning för upp till 30 personer, men 
grupper begränsas i nuläget till 8 personer 
pga restriktioner för allmänna sammankomster.

vårens
Program
2021 mars-maj

Hitta hit! Naturum Öresund hittar du i 
Marinpedagogiskt center på Ribersborgsstranden i 
Malmö, vid brygga 7 mitt emellan Öresunds Funkis 
och temalekplats Öresund. Du tar dig enkelt hit med 
buss, cykel, bil eller till fots.

Cykla eller promenera längs 
Ribersborgsstigen. Hyrcykelstation 
finns vid centret (www.malmobybike.se). 

Stadsbuss 7 till hållplats Potatisåkern, 
gå därifrån rakt ner mot havet. 

I rondellen vid korsningen Geijersgatan/ 
Limhamnsvägen, kör mot Lagunen.
Efter 300 m, sväng höger in på Ribersborgstigen 
och följ vägen fram till parkeringen.

Kontakt 
 
info@naturumoresund.se  
040 631 30 41 
www.naturumoresund.se  
Naturum Öresund 
naturumöresund  

Naturum Öresund finansieras av Malmö stad 
och verksamheten drivs av Marint Kunskapscenter.


