Åhus

Skåne

@skeppsbron10
MÅN – FRE 10 -18 LÖR 10 -16
SÖN 12 -16 (juli och dec)
Skeppsbron 10 ÅHUS
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Foto Kristianstads kommun/Claes Sandén

Välkommen till Åhus

byn som sjuder av historia och mysfaktor
Byn är en av Sveriges mest pittoreska, med sagolika
Disneyliknande gator, hus, gästhamnar och milsvida
ljusa stränder. I luften hänger doften av havet, tall och salt.
Åhus och Skåne tillhörde Danmark under en längre period vilket än idag
hörs på den säregna dialekten. Historiskt finns det mycket spännande att
berätta om byn som att den länge var känd för sina ”synder” som tillverkning av vodka, tobak och ålfiske. Vill du veta mer om vodkan kan du bege
dig till Absolut Home – The Åhus Villa. Absolut Home förtäljer den hisnande resan av hantverk och innovation, vilja och strävan att skapa Absolut.
Älskar du historia kan du gå en 2,8 km lång slinga och lyssna på Medeltida
Åhus-appen. För de yngre finns en barnapp som gör den interaktiva promenaden spännande. Vill du vara mer fysiskt aktiv sjuder byn av möjligheter
som golf, padeltennis och cykel/vandring på skåneleden. Är du mer konstnärligt lagd finns här möjlighet att gå en konstrunda eller testa glasblåsning.
Och hungrig behöver du aldrig gå!
Åhus företag och föreningar har flera evenemang under sommaren. Allt
från teatrar, guidade cykelturer runt Åhus samt Smakmarknad, livemusik
och aktiviteter. Läs mer på: www.ahussweden.se/evenemang
PS. Tänk på att vi lever i en föränderlig tid. Vi uppdaterar alla evenemang
och aktiviteter på www.ahussweden.se
Louice Bodin
Verksamhetsledare, Platsorganisation ÅhusSweden
#mittahus #åhussweden
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”Ett smycke för
din trädgård”

Gamla Skeppsbron, 296 32 Åhus
Telefon: +46(0)733-248424
S e v å ra öppe tt i de r på v år hem sid a
w w w. ar t i nga rde n.se
Fac e b o ok / / Ar t I n G a rd en

Varmt välkomna!
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Njut av mysiga
Åhus å en glass

Att vandra runt i den gamla delen
av Åhus är att gå tillbaka många år
i tiden. Uppleva alla de gamla fina
byggnaderna, kyrkan och besöka vårt
museum. Listan kan göras lång på
trevliga sedvärdheter i Åhus och
dess omnejd.
En sak som hör Åhus till är att äta
glass. Under väldigt lång tid har
detta vara en av turistattraktionerna.
Stora strutar med lokalt producerad
glass i nybakade våfflor. De populära glassbarerna finns lite runt om
i Åhus på bl a torget, Täppet och i
hamnen.
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Welcome to Åhus

a village teeming with history and cozyness
Åhus is one of Sweden’s most charming villages, with
Disney-like streets and houses, guest harbours and miles
of bright beaches. The smell of sea, pine and salt is in the air.
For a long period of time Åhus and the Scania region (Skåne) belonged to
Denmark, something which the peculiar dialect is still reminiscent of. The
village has a rich history to tell, like that it was long known for its ”sins” like
production of vodka and tobacco, and eel-fishing. If you want to learn more
about the vodka, head to the Absolute Home – The Åhus Villa. Absolut
Home tells the breathtaking journey of craft and innovation, relentless will
and aspiration to create Absolut.
If you are a lover of history, walk the 2.8 km route and listen to the Medieval Åhus app. There is even a kids app for the younger ones to make the
interactive walk more exciting. There are plenty of opportunites for physical
activites, such as golf, padel tennis, and biking/hiking on the Skåneleden
trail. For those interested in art there is an art tour to see the works of local
artists or trying out glass-blowing. And you will never have to stay hungry
for long!
Local businesses and associations host many events during the summer.
Anything from theatre, a tasting market, live music and activites.
www.ahussweden.se/evenemang
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Louice Bodin
Executive director, Platsorganisation ÅhusSweden
#mittahus #åhussweden

Upptäck
Willys
Åhus!
Helgmat till vardagspriser.

Öppet
mån-sön
8-21.
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Topprankade Östra banan i Åhus, Kristianstads golfbana.

Magisk bana som tar andan ur en
Breathtaking golf course

Sedan 1924 har det
funnits en golfbana i
Åhus, men den har nog aldrig
varit så fin som idag. Åhus Östra är nu i toppklass och rankas
till den femte bästa banan i
Sverige och åttonde bästa i Norden av Golf Digest 2018.

The Åhus Östra golf
course has been around
since 1924, but it’s never been
better than today. The top-class
course was ranked the fifth best
course in Sweden and eight in
the Nordic countries by Golf
Digest in 2018.

ÅHUS ÖSTRA BANAN har
gjorts om, samtidigt som man har
varit mån om att behålla dess unika
karaktär. Nu finns här nya greener
och torvade kanter i alla bunkrar.
Man har byggt ett helt nytt bevattningssystem och fantastiska dammar i trä och betong i olika nivåer,
så att vattnet porlar vackert nedför
trätrapporna.
Den andra banan – Åhus Västra –
är bara 14 år gammal men redan
en beprövad mästerskapsbana. När
du slår ut på 18:e hålet siktar du på
kyrktornet i byn. Banorna ligger
nämligen mitt i Åhus.

THE ÅHUS ÖSTRA course has
been remodelled, but a lot of care
has been given to preserve its original characteristics. It now has new
greens and revetted edges in all the
bunkers. It has an all-new watering
system and fantastic dams from
wood and concrete in different levels, allowing the water to ripple
beautifully down the wooden steps.
The other course – Åhus Västra – is
only 14 years old but already a tested championship course. When
you tee off on the 18th hole you aim
for the village church spire, because
the courses are right in the middle
of Åhus.
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Åhus Golfkrog
Frukost,
& Avhämtning
Frukost,Lunch,
Lunch,Middag
Middag
& Catering

044 - 24 00 95

Följ oss på instagram för nyheter och erbjudande@ahusgolfkrog
www.kristianstadsgk.com | restaurangen@kristianstadsgk.com

GOLFSHOPEN
Kristianstads GK i Åhus

Boka starttid, lektion eller handla i vår butik!
Här finns produkter för såväl golfare som icke-golfare.

ÖPPET vardagar 8-17 och helger 8-16.
Tel: 044-24 76 56 Mail: receptionen@kristianstadsgk.com

Spela padel på
Åhus Padelcourt

ÖPPET ALLA DAGAR
06.00-23.00

Boka via appen Playtomic

Tel. 044-24 76 56,
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Kavrövägen 29, 296 35 ÅHUS, padel @kristianstadsgk.com

The new soccer is padel
Det är kul, lättsamt,
tillåtande och alla
kan spela! I Spaninen är
padel efter fotboll den mest
utövade idrotten.
Padel uppfanns 1962 av Enrique
Corcuera i Puerto de Acapulco,
Mexiko. Med fantasi och kreativitet
tog spelet så sakteliga form och sedan är resten historia. Flugan nådde
Sverige för ett tag sedan men har nu
tagit rejäl fart och det spelas såväl
världsmästerskap som SM.
Nu är det Åhus tur att få lira padel.
Åhus Padelcourt på Kristianstads
Golfklubb har nyligen öppnat dörrarna till sin padelcourt som har tre
banor. Men hur kommer det sig att
en golfklubb satsar på padel?
- För det är roligt och kan spelas av
barn, tonåringar, vuxna och seniorer, säger Anna Berg, som ansvarar
för hallen, under förutsättning att
du kan träffa en boll alltså.
Öppet alla dagar mellan 06-24 där
bokningen sker via Playtomic.

Fun, easy, accessible
and anyone can play!
In Spain padel is the second
most played sport after soccer.
Padel was invented in 1962 by
Enrique Corcuera in Puerto de
Acapulco, Mexico. With some imagination and creativity, the game
took shape and the rest is history.
The padel craze reached Sweden
some time ago, but took a while to
really take off, and there is now a
Swedish Championship. The Åhus
Padelcourt at the Kristianstad Golf
Club recently opened its doors to
three brand new padel courts. But
why is a golf club getting involved
in padel?
- Because it’s fun and can be played
by kids, teenagers, adults and seniors alike, says Anna Berg who looks
after the courts.
- Provided you can hit a ball that is.
The padel courts are open every
day from 6 am to midnight and
bookings are made through Playtomic.
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HOTELL | RESTAURANG | KONFERENS | FEST

VÄLKOMMEN TILL ÅHUS GÄSTGIVAREGÅRD
Gamla Skeppsbron 30, 296 31 Åhus
044-28 90 50 | info@ahusgastis.com | www.ahusgastis.com

Konstgalleriet

I ÅHUS MED

Café Fina Fisken
24 juni - 21 augusti

ÖPPET 12 -17

Måndagar o tisdagar stängt

0709-24 36 09
V Hamngatan 4

(mellan Åhus Torg & Gästis)

LIVSSTILSBUTIKEN

HÄLSOKOST | MASSAGE | INREDNING

Köpmannagatan 11
044-24 92 80
ÖPPETTIDER:
mån-fre 10-18
lör 10-15

www.halsoperlan.se
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Åhus
Öppet alla dagar 8-21.
alla dagar 8-21.

Öppet alla dagar 8 - 20.
v26 till v32 öppet till 21.
Ni hittar oss på Järnvägsgatan 5

Nordanvägen 2 • 296 32 Åhus
Tel 044-24 77 90
Mobil 0709-24 77 51
jonas@jonteschark.se
www.jonteschark.se

ÖPPETTIDER:
Tis-Fre 10.00-18.00
Lör 10.00-13.00
Välkommen in!

Vi har ett stort utbud av kött och goda
tillbehör till era grillkvällar!
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TOURS, COCKTAILS & FOOD
IN A PERFECTLY BALANCED MIX

W W W. A B S O LU T H O M E . C O M
0 4 4 – 5 9 0 5 9 5 9 - VA L LG ATA N 5 , Å H U S
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ABSOLUT HOME
Mat, dryck och kunskap
– i en välbalanserad cocktail av upplevelser.
TOURS
Rundvandringen börjar
med grundaren Lars Olsson Smith.
Den orädde affärsmannen som ville
ge medborgarna ett rent brännvin,
fritt från farliga orenheter. När du
har passerat husets alla rum kommer du förstå varför endast höstvete
från bondgårdarna häromkring används i produktionen – och varför
böndernas grisar och kor tycker så
mycket om The Absolut Company.
Men framförallt kommer vi visa
hur L.O. Smiths egensinniga kreativitet och berömda fokus på socialt
ansvar än idag är ledstjärna för alla
de som arbetar här.
COCKTAILS
I husets inspirerande miljö får du
lära dig några av våra bartenders
bäst bevarade hemligheter. (Till
exempel hur en shaker ska hanteras
om du vill slippa få en dusch). Målet med kursen är att du ska få en
introduktion i att blanda drinkar,
hur gott det blir när du gör det själv
– och hur lekande lätt det faktiskt
kan vara. Efteråt är du välkommen

att varva ner i vår underbara trädgård. Eller ta plats i baren och låt
dig underhållas av våra bartenders
hantverksskicklighet.
FOOD
Absolut Home lever efter filosofin
att bara använda sig av det som
finns i närheten. Ett tankesätt
som självklart fått följa med in i
restaurangen. Och det är inget dåligt skafferi köksmästare Fredrik
Wallgren har tillgång till. Gårdarna i Skåne och på Österlen är vida
kända för att producera grönsaker
och kött i absoluta världsklass. Inspirationen hämtas från det skånska matkulturarvet som väcks till
liv i fantasifulla tolkningar. Något
du kommer märka, oavsett om du
beställer en sju-rätters meny, en ostbricka eller väljer att gå direkt på
efterrätten.

15

NU ÄR SÄSONGEN IGÅNG!
Går ni i säljtankar?
Kontakta oss för en kostnadsfri värdering.

martenssonmaklare.se | info@martenssonmaklare.se | 044-24 74 44 | Följ oss gärna på

tenssonmaklare.se | info@martenssonmaklare.se | 044-24 74 44 | Följ oss gärna på

Guldsmide & Designbelysning
Köpmannagatan 33, Åhus

Tors: 10.30-17:30
Fre: 10:30-17:30
Lör: 10:30-14:00

ecodesignsweden.se
svenskadesignlampor.se
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ABSOLUT HOME
Food, drink and knowledge
- in a well-balanced cocktail of experiences.
TOURS
The tour starts with the
founder Lars Olsson Smith. The
fearless businessman who wanted
to give citizens a clean liquor, free
of dangerous impurities. Further
on going through the rooms in the
house you will understand why
only winter wheat from the farms
around here is used in production and why the pigs and cows like The
Absolut Company so much. But
above all, we will show how L.O.
Smith's intrinsic creativity and renowned focus on social responsibility today is the guiding star for all
those who work here.
COCKTAILS
In the inspiring environment of
the house, you will learn some of
our bartender's best kept secrets.
(For example, how to best handle
a shaker if you don't want to spill
everything all over you). The aim
of the course is to give you an introduction to mixing drinks, how
good it tastes when you do it your-

self - and how easy it can be. Afterwards, you are welcome to relax
in our wonderful garden. Or take a
seat at the bar and be entertained
by the craftsmanship of our bartenders.
FOOD
Absolut Home lives by the philosophy of only using local products.
A way of thinking, which of course
follows into the restaurant. Master
chef Fredrik Wallgren has access
to a huge variety of local produces.
The farms in Skåne and Österlen
are widely known for producing
world-class vegetables and meats.
The inspiration is taken from the
Scanian food culture heritage that
is brought to life in imaginative
interpretations. Something you
will notice, whether you order a
seven-course menu, a cheese platter or choose to go straight for the
desserts.
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Åmund

det sägs att vi serverar världens godaste ribs

RESTAURANG
NÄR DU VILL ÄTA BORTA

AVHÄMTNING
NÄR DU VILL ÄTA HEMMA

CATERING

NÄR DU HAR GÄSTER OCH VILL
ÄTA SOM BORTA FAST HEMMA

Välkommen!
boka på 044-289670

från april till senhöst
färska öppettider på nätet

amund.nu - gamla skeppsbron - åhus

DESIGN
DESIGN

STATIONEN
All bra design samlad på ett ställe. Välkomna

Mån-Fredag 10-18 Lördag 10-14 Järnväggatan 2 ÅHUS
0708 241107 0708 241111
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percysdesign.se

Möbler(ute-inne) Lampor Mattor Inredning Presenter

UPPLEV ÅHUS FRÅN VATTNET
ESTB

2019

SWAYZETTES
STAND UP PADDLING & YOGA

Turpaddlingar | Gryningspaddling | SUP-Yoga | Hälsovandring
SUP-shop | SUP-uthyrning | Företags- och gruppbokningar
Tel: 0733-90 55 15
E-post: info@swayzettes.se
www.swayzettes.se

swayzettes

swayzettes

Brädor av högsta kvalité

V I H A R A L LT F Ö R V U X N A O C H B A R N

HYR EN KANOT, KAJAK, BÅT ELLER TRAMPBÅT &
UPPLEV FANTASTISKA HELGE Å

ahusmarina

ahusmarina

www.ahusmarina.se | 044-24 70 00
Åvägen 6, Åhus
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UPZONE

ÅHUS
ÄVENTYRSPARK
Hitta din utmaning
bland trädtopparna i
en av våra spännande
ÄVENTYRSPARKER.
Kasta dig ut i linbanor,
klättra i nät eller
balansera på en vajer
flera meter över marken.
Det finns något för alla!
ESCAPE GAME
· CAMP 357
· AMAZING RACE
· HIDDEN TREASURE

knäck koder med lösa
ledtrådarna innan alla är
bortom räddning!
Boka ditt äventyr
på hög höjd nu!
Telefon: 033 - 41 17 41
Mejl: boka@upzone.se

www.upzone.se

Välkommen till

Vid havet – Fädriften i Åhus
Fri parkering!
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VILL DU
BLI SKUGGAD?
Skaffa solfilm! Det skyddar mot
solljus och sänker värmen i huset.
Åhus tryckeri & skylt AB monterar solfilm. Peace of cake.
Du är välkommen att ringa eller maila: info@ahustryckeri.se

044 -24 06 00

DIN KOMPLETTA
FÄRGBUTIK I ÅHUS!

FÄRG - TAPETER - VERKTYG

Vi utför även allt inom måleriarbete!

FÄRGHUSET
Färg & Måleri i Åhus AB

Sandvaktaregatan 14 | 044-24 75 35
www.farghuset-ahus.com
Gilla oss på Facebook
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Gillar du fjärilar i magen,
deckare, spel och utmaningar?
Ta dig till Åhus Upzone,
äventyrsparken som
erbjuder kittlande utmaningar
på hög höjd och geniknölsgnuggande spel på marken.

koder och lösa ledtrådarna innan
alla är bortom räddning. Det krävs
kvicktänkande, list och lagarbete för
att lyckas i detta kluriga spel. Battle
Mode är varianten där man spelar
mot ett annat lag för att se vilket
team som egentligen är bäst.
Genom en kombination av klätt- Tips! Packa med en picknick eller
ring, sport, mod och lek tar du dig grilla något gott i parken efter spelet!
fram genom olika hinder eller ziplinor som är uppspända bland de höga OBS: ni kommer att ha förbundna
träden. Banorna ligger vackert belä- ögon och vara fastkedjade (i kedjor
get och nära stranden så känner du som är lätta att få av ifall det skulle
för att svalka dig efter adrenalinpå- behövas) under en liten del av spelet.
slaget så ta ett dopp i havet!

Spelet passar de flesta som familjer
ESCAPE GAME CAMP 357
med barn (från 12 år), kompisgäng,
Inspirerade av den häftiga Escape idrottslag, arbetslaget, släkten, ja
Room-trenden har volymen skruvats you name it!
upp med Upzone-prägel på spelet!
Här kan ni spela Outdoor Escape Tid: 60 min
Game! I Camp 357 får ni känna av Mellan 2-35 deltagare. Vid fler än 7
den autentiska miljön och storyn deltagare blir det BATTLEMODE.
Upzone alltid vill komma åt!
I en stämningsfull och mysig miljö Spelet ges även på engelska.
har man en timma på sig att knäcka
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HOUSE AND GARDEN AND MORE

50%
VI FINNS
MITT I BYN!

EN RIKTIG OUTLET I ÅHUS,
KÖ P M A N N AGATA N 2
A L LT I D 5 0 % R A B AT T PÅ
ORDINARIE FÖRSÄLJNINGSPRIS
F Ö L J O S S PÅ F A C E B O O K &
I NSTAG R A M F Ö R Ö P P E T T I D E R
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ÅHUS AB

BOSCH
CAR SERVICE
Service och reparationer på
samtliga bilmärken,
personbilar
och transportbilar

Bilverkstad • Däckverkstad
AC - Service • Lagar stenskott
Byter bilglas • Släcker din 2:a
Hjulinställning

044-24 79 80 Sandvaktaregatan 22

per@autoserviceahus.se | autoserviceahus.se

Volvo service

Vi släcker 2:or

Optimera erbjuder byggmaterial, tak, dörrar, fönster med mera.
Du kan köpa byggvaror i vår butik i Åhus eller online.

044 - 28 86 30, Martornsvägen 8
ahus@optimera.se
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VÄLKOMMEN IN!

Vad vore livet utan
gemenskap, idrott och musik?
Åhus Beach bjuder på allt detta!
Idrott varvat med live musik, studiointervjuer med stjärnspelare,
härligt myller av människor som älskar sport och många
möjligheter att mätta magen och släcka törsten.
Låt oss först berätta att
allt började redan 1997.
Då lades grunden till
Sveriges idag mest kända och uppskattade sommarevenemang för
barn, ungdom och seniorer i handboll. Vi talar om Åhus Beachhandboll Festival!
Varje år kommer familjer, barn, elitspelare och handbollskändisar till
festivalen som går på Åhus Beach.
Vad som gör Åhus Beach till en
unik upplevelse är närheten till
havet, spel på sand, täta matcher,
fullsatta läktare och med finalspel
på kvällarna med speaker, dunkande musik och ljusspel. Lägg därtill
massvis med aktiviteter för alla åldrar, stora profiler, artister och riktigt god stämning.
Åhus Beach är världens vackraste

spelplats. En hel idrottsby med restauranger, lagtält, spelplaner och
aktivitetsmontrar på evenemangsstranden i Åhus. Allt är samlat på
ett och samma festivalområde precis vid havet!
För senaste information gällande
evenemang och artister, läs senaste
nytt på ahusbeach.com
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What would life be without
community, sports and music?
Åhus Beach gives you all of the above! Sports mixed with live
music, star player interviews, a massive crowd of sportlovers and
lots of opportunities to satisfy your hunger and quench your thirst.
It all started in 1997.
That’s when we founded
Sweden’s most well-known and
appreciated summer event for kids,
youth and seniors in handball; the
Åhus Beach Handball Festival!
Each year families, kids, elite players and handball celebs arrive at the
festival on the Åhus Beach.
What makes the Åhus Beach a unique handball setting is the proximity to the sea, the beach pitches,
intense games and packed stands.
Finals are played in the evenings
to the sound of the speaker, thumping music and a vibrant display of
lights. Add loads of activites for all
ages, artists and a fantastic atmosphere and you have Åhus Beach
Handball Festival.

camps, pitches and activity stands –
all gathered right by the sea!

Åhus Beach is the most beautiful arena in the world. An entire
event village with restaurants, team

For the latest details about events
and artists, stay updated up on
ahusbeach.com
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SOMMARENS
HETASTE
SAMLINGSPUNKT
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14-23 JULI 2022

ÅHUS BEACH OFFICIAL
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SOMMARENS
HETASTE
FOTBOLLSFEST

ÅHUS BEACH OFFICIAL
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2-9 JULI 2022

Sommarens fotbollfest är i Åhus!
Wonderful, intense days
Beachfotboll är inte
bara jäkligt kul, det
ger bra träning! Sanden kräver
uthållighet, volley- och luftspel.
Med få spelare på plan blir det
också ”mycket” bolltouch för alla!

Beach football is not
just crazy fun, it gives
you a good workout too! The
sand demands endurance, and
a great deal of ball handling in
the air requires skill.

Åhus Beachfotboll är fotboll när
den är som bäst. Turneringen är
samlingsplatsen för fotbollsklubbar från stora delar av landet. Ett
lättsamt och roligt avbrott från
den vanliga fotbollen där lag och
klubbar kan satsa på gemenskap,
sammanhållning och att ha kul.
Under en vecka varje sommar fylls
stranden i Åhus med spelare, ledare
och supportrar som tillsammans
skrattar, umgås och njuter av allt
spännande som finns att göra på
tävlingsområdet.
Under 7 intensiva dagar skapas fantastiska minnen, härlig gemenskap
och rolig spelupplevelse.
Håll dig uppdaterad på ahusbeach.com

Åhus Beach Football is football at its
best. The tournament gathers football
clubs from around the country. It’s
offers an easy going alternative to
regular soccer where teams and clubs
can enjoy community, teambuilding
and fun. During one week each
summer the Åhus beach is filled with
players, trainers and supporters who
get together to laugh, hang out and
enjoy all the activites in the arena.
Over the course of 7 intense days
memories are created under the sun.
Stay updated on ahusbeach.com
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KLÄDER – LEKSAKER – PRESENTER – INREDNING – BLÖJTÅRTOR

BaBy,
Barn & Tonår
ÖPPETTIDER:
Mån-Fre 10-18
Lör 10-14

stl. fr. 44 - 176

kaxigabarn

Köpmannagatan 25, Åhus | 0709-620206

ÅHUS 044 - 24 03 40, Köpmannagatan 12
KRISTIANSTAD 044 - 12 50 70, V. Storgatan 22
www.schmidtsoptik.se
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- Restaurant La Marina Napolitanska Pizzor
Ibland inser man inte hur mycket jobb det krävs att
göra en Napolitansk pizza. Att göra den perfekta
degen krävs tid och tålamod. Våra pizzor är gjorda på
vårt aldelles egna recept och alla råvaror är av högsta
kvalité direkt från Italien. Njut av våra pizzor i vår
mysiga restaurang eller ta med hem.

A La Carte

Njut av vår A La carte fylld av smaker
från medelhavet eller ta ett break i vardagen
med en fluffig capicino och hemagjorda tiramisu

Dagens lunch

Vår lunch meny består av variationsrik mat.
Kom och njut av vällagad lunch.

Husmanskost(2alternativ)
Tacobuffé, Salladsbuffé
Hemmbakad kaka, Vaniljsås
Kaffe/Läsk/Te

MER INFO:
WWW.RES-MARINA.SE
TEL: 044240030

29632 Ahus
Nordanvagen 1

MER INFO:

WWW.RES-MARINA.SE
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KOM PÅ FRUKOST,
LUNCH ELLER FIKA I
UNDERBAR MILJÖ
ÖPPET VARJE DAG
HELA SOMMAREN!
Välkomna önskar
Ida med personal!

044-24 06 48

f

Klosterbageriet-Åhus

klosterbagerietahus

Välkommen till vår fabriksbutik!
I sommar öppnar vi
även en glasskiosk i
Ottos trädgård med
kulglass och
hembakta våfflor.
Premiär vecka 26!
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OttoGlass AB, Gamla Byvägen 68
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Butik
fisk, skaldjur, rökt, färskt, delikatesser

I vår butik kan du botanisera bland
en mängd olika delikatesser,
producerat i huset men även från
ett helt gäng med samarbetspartners. Ost, chark, knäcke, marmelader, drycker, glass, oljor, kryddor,
bröd, viltkött mm.
Missa inte heller vår fiskvagn vid
Willys i Åhus med massor av goda
färska och rökta produkter

Restaurang
Här kan du njuta av allt från
en macka till 3-rätters middag.
Barnen kan springa fritt på
gräsmatta och lekplats, och era
fyrbenta vänner är också varmt
välkomna!
Menyn varierar efter säsong och
framförallt arbetar vi med fisk
och skaldjur.
Varmt välkomna hälsar,
Robin & Linnea med personal

Rökeriet mellan Åhus & Yngsjö | Yngsjövägen 226, 296 91 Åhus
www.rokeriet.se | info@rokeriet.se | 044-24 91 21
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Ålakusten

Den fyra mil långa sträckan består av en härligt vit
sandstrand som samlar badande sommargäster hela
sommare, men det är ålafisket som gett kusten sin
karaktär. Här har fortfarande ålabodar, båtar, torkställningar för nät och hommor, sin plats.

Foto Kristianstads kommun/Claes Sandén

Kuststräckan mellan Åhus och Stenshuvud, i Hanöbukten, är Ålakusten. Ett område av strandskog och
sanddyner mellan havet och bebyggelsen.
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Stormgatan 16, Åhus
Bondens Skafferi butik erbjuder råvaror och
produkter från Skånes mathjältar. Sex meter
manuell delikatessdisk med färskt nötkött,
griskött, fågel, ost & chark. Vi dukar dagligen upp
dagens skörd av grönsaker och erbjuder ett stort
utbud av spännande torrvaror, drycker m.m.
Följ oss på Instagram & Facebook
@bondensskaffeributik

Årets
mataffär
2021!

Öppettider

September - Maj
tis - fre 10-18, lör 10-15
Juni - Augusti
mån - fre 10-18, lör 10-16
0763 - 071750
butik@bondensskafferi.se

THINK GLOBAL EAT LOCAL
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Skånes
cykelleder
27 mil långa Sydostleden erbjuder
omväxlande naturupplevelser genom skogar, ängar, och närhet till
sjöar och hav.
Det är som att cykla i ett välfyllt
skafferi där jordens vackraste färger
samlats. Om du cyklar Sydostledens ”Stora Vattenriketrundan”
som går mellan Kristianstad, Åhus
och Maglehem cyklar du banvallen förbi Degeberga, Everöd och
Gärds Köpinge och kommer sedan tillbaka till Kristianstad. Om
du väljer att cykla österut från
Åhus kommer du till fiskelägena
Landön och Tosteberga över Rinka-by skjutfält. Härifrån kan du
fortsätta på Bromölla kommuns
cykelleder. Så, kasta dig ut på
äventyr och låt dig förföras av
Åhus medeltida vindar, Frisebodas
häpnadsväckande naturreservat och
skölj ned upplevelsen i Caféet i
byn Maglehem och låt sinnena få
dansa vidare bland alla konstgallerier utmed vägen.

Bike routes of Skåne
Sea.

The 270 kilometers long Sydostleden bicycle route offers a
great variation of natural landscapes taking you through
forests, meadows and farmland, past lakes and the Baltic

It’s like cycling through a house filled with the most beautiful colours of
the world. If you travel by the “Stora Vattenriketrundan” (the Great Water
Realm tour) between Kristianstad-Åhus-Maglehem you take the stunning
old railway embankment past Degeberga-Everöd-Gärds Köpinge and then
back to Kristianstad. Go east from Åhus and you get to the fishing villages
Landön and Tosteberga by the Rinkaby shooting range. From here you can
continue on local bike routes. Go on an adventure – let yourself be embraced
by medieval Åhus and the stunning nature reserve of Friseboda. Take your
time, take it all in at the Café in Maglehem and let your senses thrive in all
the art galleries along the way.
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Välkommen till vår soliga
uteservering på bästa läge i Åhus.

Njut av god mat & dryck. Vi serverar pizza, kebab, gyros, kyckling,
sallader , nachos och á la carte bestående av kött och fisk.

044-24 28 51

Pizza & mat för avhämtning
ÖPPETTI DER
Mån- till fredag 12.00-23.00
Lör- & söndag
12.00-23.00

Restarurang Pizzera Milano - Köpmannagatan 5B

TANDLÄKARNA WIBÄCK
Köpmannagatan 10 i Åhus | 044-24 00 91
www.tandlakarewiback.praktikertjanst.se

Carin Wibäcks Tandvårdsteam i Åhus
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Varmt välkomna!

Bryggan

Åhus bryggan är ett måste att besöka om du befinner dig i Åhus!
Den ligger på Täppetstranden och
sträcker sig 120 meter ut i havet.
Bryggan är välbesökt året runt men
på sommaren är det naturligtvis
högtryck.
Bryggan består av inte mindre än
1500 plankor. Bryggan byggdes
1998 och delvis finansierat med
privata medel. Privatpersoner fick
möjlighet att köpa “sin” planka till
bryggan och som tack för hjälpen
har bidragarna fått sitt namn på
plankorna.
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Hit ska man gå för att

UMGÅS, ÄTA
UMGÅS,
och DRICKA gott.

"Restaurang med
gemytlig hemma hos känsla".

pub • take away • catering
Åhus Brygg Fabrik AB
Köpmannagatan 6 Tel : 072-449 37 30
Mail: booking@ahusbryggeri.se

FÖRSÄLJNING
REPERATION/SERVICE
CYKELUTHYRNING
Vi har nya och begagnade cyklar.

CRESENT ¦ MONARK ¦ SKEPPSHULT
TREK ¦ SJÖSALA

Ellegatan 8 i Åhus. Tel 044 - 24 34 54. jockescykel@telia.com
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Vecka 25
Lördag

Livemusik Kl 14:00 		
Livemusik Kl 20:00

Vecka 26-32 (28 juni-11 augusti)
Tisdag
Quiz kl 20:00
Onsdag
After Beach Kl 16:00 		
Livemusik Kl 20:00
Torsdag
After Beach Kl 16:00 		
Livemusik Kl 20:00
Glöm inte att boka bord, 044-21 70 50
Välkomna!

Åhus

Badvägen • ahus@tacobar.se
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Upplev livet under
ytan i havet!
Håvning i havet
Måndag–torsdag 20-23 juni
Torsdag–fredag 30 juni-1 juli, 14-15 juli, 11-12 augusti
Drop in kl 11-13.30 vid Snickarhaken, Äspet i Åhus.
Kom till Snickarhaken och utforska undervattensvärlden
med naturum Vattenrikets naturpedagoger!
Vi har laddat med håvar och vattenkikare.

Tångräka

Prova att håva!

Utemuseum Äspet

Östersjönlt

Från sött till sa

g av
Fotoutställnin
ar
m
m
Ha
n
ha
Jo
Åhus
Skeppskajen i
1 juni-15 juli.

vattenriket.kristianstad.se
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Byggservice & renovering

Vi tar oss an alla typer av service och renoveringsarbeten. Har du en idé om en ny planlösning, en
tillbyggnad eller en kanske en uteplats så hjälper
vi dig förverkliga den. Vi är lyhörda för hur du vill
ha det och tillsammans med er tar vi fram en uppdragsbeskrivning, en skiss eller en ritning och ett
prisförslag.

0708-11 69 71 • konceptbygg.com • info@konceptbygg.com

Hjärtat är öppet.
Välkommen in till oss!
Apotek Hjärtat ICA Kvantum Åhus

Vardagar 8–19
Lördag 8–16
Söndag 11–16
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Outletbutik

Mats Bengtsson föll för Systembolagets tidigare
butikslokal och skapade Gamla Systemet som är
en outletbutik i centrala Åhus, vid Konsum.
Gamla Systemet startade som en sommarbutik för
några år sedan, men när succén var ett faktum bestämde sig Mats för att fortsätta med outletbutiken.
I butiken finns bland annan trädgårdsmöbler, utekrukor, bäddlinnen, sängar, soffor och massor av
fint för sommaren och uteplatsen. Sortimentet byts
efter säsong på året.
Erbjudandet är dock alltid detsamma – det är alltid (minst) 50% på ordinarie pris.
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Krogrunda
Smakmarknad
MC-kortege

Åhus
Åhus torg
Nya Åhusparken

6 juni
11 juni
24 juni
27 juni

Sveriges Nationaldag
Smakmarknad
Midsommarfirande
Ålabodsvandring

Anders Håkansgården
Åhus torg
Nya Åhusparken
Längs med kusten

2-9 juli
9 juli
13-15 juli
14-23 juli
25-30 juli

Åhus Beachfotboll
Smakmarknad
Sommarrea
Åhus Beachhandboll
Slowdown Beachvollyboll

Evenemangsstranden
Åhus torg
Flera platser
Evenemangsstranden
Evenemangsstranden

30 juli-6 aug Jamboree 22
5 aug
Snipans Dag
Smakmarknad
13 aug

Norra Åsum
Hamnen
Åhus torg

10 sept

Smakmarknad

Åhus torg

4 dec

Julmarknad & julskyltning Åhus torg

Foto Kristianstads kommun/Claes Sandén

KALENDER | Calender 2022
7 maj
14 maj
28 maj
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Bake of
Livsmedel
Grill
Kiosk
Snabbtvätt & Gör det själv tvätthall
Bil- och släpvagnsuthyrning
Utyrning av vertikalskärare och jordfräs.
Allt för stranden som
brassestolar, parasoll, spel och leksaker.

BUTIK 044 - 28 90 00
- vi hjälper dig!
Öppet varje dag 06 - 22
SOMMARTID har vi öppet till 23!
(6:e juni - 15:e augusti)

Varmt välkomna!

Rondellinfarten, Nordanvägen 4 i Åhus
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OUTLET

OUTLET
Nordanvägen 1, Åhus
TelNordanvägen
0702-821,20
Åhus66
0702-8212-18,
20 66 lör 10-14.
ÖppettiderTel
tor-fre
Öppettider tor-fre 12-18, lör 10-14.

(Medverkande
Kardelen
och
Savon
de Marseill
(Medverkande
Kardelen
och Sufraco
Sufraco Savon
de Marseille)

Nordanvägen 1, Åhus
Tel 0702-82 20 66

Öppettider tor-fre 12-18, lör 10-14.
verkande Kardelen och Sufraco Savon de Marseille)

Nordanvägen 1, Åhus
Tel 0702-82 20 66
Öppettider tor-fre 12-18, lör 10-14.
(Medverkande Kardelen och Sufraco Savon de Marseil
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Charmigt boende och god mat i klassisk herrgårdsmiljö.
Beläget i pittoreska Yngsjö, mellan Åhus och Österlen.
På promenadavstånd till den milslånga sandstranden.

Kastanjelunds Wärdshus
K

Hotell, Restaurang och Konferans
H
044-23 25 33 | www.kastanjelund.se | info@kastanjelund.se

Seafood & wine
in the marina.

Seglarkrogen
SEAFOOD & WINE

Info and online reservation
www.seglarkrogen-ahus.se
G:la Skeppsbron 5, Åhus. 044-12 07 00
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Vi erbjuder boende
i olika former, för
alla smaker centralt
vid hamnen.
Vi ser fram emot
att få hjälpa just dig
med boende och
upplevelser.

Disponentvillan
erbjuder fyra
tvåbäddsrum
och/eller festloka
med upp till 45
personer.

Ring: 070 675 77 10
info@cigarrkungenshus.se
www.cigarrkungenshus.se
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Utställning • aktiviteter • restaurang

För hela familjen

Varje vecka 16 juni-12 augusti
Spångsafari kl 10-11 på måndagar och fredagar
Håvning vid Kanalhuset kl 14-15 på tisdagar
Möt naturen kl 11-13 på onsdagar
Morgonqigong kl 8.30-9 på torsdagar
Utomhuskonserter Musik i Redet

Musik i redet

6 juni kl 15 Christianstad Symfoniker
25 juni kl 15 Loffe Sturesson & ÖSTRA
28 juli kl 15 Ensemble Mare Balticum
24 juli kl 15 Beats & Peaches
7 augusti kl 15 Kristianstads Storband

Öppet dagligen
juni-augusti
kl 10-17.
Fri entré
till allt!

naturum Vattenriket
vattenriket.kristianstad.se
044-13 23 30 • Naturumsvägen 2, Kristianstad
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Musik i
Sommarkväll

Onsdagar kl 19 Åhus S:ta Maria &
Söndagar kl 18 Yngsjö Kapell

”I DENNA LJUVA
SOMMARTID”

Sophie Måård mezzosopran och Jan Hydbring- Axelsson piano.
Nordiskt vemod i sånger
blandas med färgsprakande
koluraturer och operaarior.
Onsdag 29/6 Åhus kyrka

”BRASSUNIT”

Nordiska myter och Folksägner.
Trumpet Oskar Back och Lucas
Hjortlinger, Horn Olof Rolandsson, Trombone Markus
Paulssons Johansson, Tuba
Nicole Bouchikas.
Onsdag 13/7 Åhus kyrka

”NU HÄNDER DET”

Katarina Ridderstedt, sång Ulf
Kundler Ridderstedt piano och
Christina Säfsten flöjt, sång
Söndag 31/7 Yngsjö

”GLOW”

”KLASSISK GITARR”

”LÄRKANS FLYKT”

Gustav och Ramon Jannert-Telcian piano, orgel och violin.
Söndag 3/7 Yngsjö

William Kandle från USA
Durham, New Hampshire
med rötter från Åhus. Musik av
Albeniz, Bach, Brouwer m.fl.
Söndag 17/7 Yngsjö

”IRIS TRIO”

”FEM RÖSTER”

Vokalmusik för liten ensemble
med lyriska inslag.
Onsdag 6/7 Åhus kyrka

En medryckande upplevelse.
Iris Bergcrantz sång, Sven Erik
Lundeqvist piano och Aaron
Mandelmann kontrabas.
Onsdag 20/7 Åhus kyrka

Werluander och
Deso String Quartet.
Minna Werluander accordeon
Inga Zeppezauer violin och Lilja
Rasimus violiner, Elna Nygren
viola, Ulrika Mårtensson cello.
Onsdag 3/8 Åhus kyrka

”FRÅN POLSKA TILL
KORAL”

Folkliga sommartoner
med TRINNING
Åsa Björkman fiol, sång, gitarr
Anna Dahlgren fiol, sång, kontrabas och Karin Sjöberg fiol, sång.
Onsdag 10/8 Åhus kyrka

GUDSTJÄNST

Gudstjänst varje söndag
klockan 11 i Åhus kyrka och
i Yngsjö Kapell klockan 09.00.
Undantag i Yngsjö 3, 17 och
31/7 då det istället är sommarkonsert på kvällen kl 18.

”MANNA”

Musik från himmelen och jorden
Nadja Eriksson piano, sång
och Anna Hedar saxofoner.
Onsdag 27/7 Åhus kyrka

”PER BÄCKER TRIO”

Per Bäcker saxofon, klarinett Hans
Delander piano och Jan Karlsson
kontrabas.
Onsdag 17/8 Åhus kyrka

För m e r i n f o r m a ti o n : w w w. s v e n s kaky r kan. s e / ah us
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The FinEST LiVInG
UNIKA INREDNINGSDETALJER

One oF a Kind
PRECIS SOM DU

The Finest Eating
RESTAURANG I EN COOL MILJÖ

The Finest BAR
VINER FRÅN HELA VÄRLDEN,
GODA DRINKAR OCH BYNS
STÖRSTA ÖLSORTIMENT!

öppet
hela
året!
kOpmannaGatan 35
www.aHusFineSt.Se
fOlj Oss Pa InstagrAm
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Foto Kristianstads kommun/Claes Sandén

I Åhus är det
nära till allt!
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Åhus båtvarv på Äspet

Åhus båtvarv etablerades på Äspet i Åhus 1921 av Gustaf Ryhl,
på den plats där det tidigare fanns ett upplag för barlastsand.
Varvet har drivits i tre generationer av familjen Ryhl, Gustaf,
Sven och Åke Ryhl. 2011 lämnade familjerna Ryhl över varvet
till Peter Andersson, Lasse Svedberg och Ronny Olsson för att
föra varvets historia vidare som kulturbyggnad och en viktig del i Åhus
1900-tals historia.

The Åhus Boatyard

The Åhus shipyard was founded at Äspet in Åhus in 1921 by
Gustaf Ryhl in a former ballast sand storage facility.
The shipyard has been run for three generations by the Ryhl
family: Gustaf, Sven and Åke Ryhl. In 2011 the Ryhls handed the shipyard over to Peter Andersson, Lasse Svedberg and
Ronny Olsson to carry on the legacy of the shipyard, which is recognized
as a culturally interesting building and an important part of Åhus’ 20th
century history.
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Having fun in Åhus with surroundings

Tennis

Sugen på att spela tennis?
I Åhus finns fem utebanor
på grus som är sommaröppna.

Tennis

Want to play tennis? Åhus
hosts five outdoor clay courts
that are open throughout the summer.
ahustennis.com

Surfparadiset

Varje tisdagskväll med start
i juni kan du prova på att
vindsurfa vid klubbhuset.

Surfers’ paradise

Every Tuesday evening
starting June, you can try
wind surfing at the clubhouse.
www.åwc.se

Medeltida Åhus

Åhus var en storslagen by
med en viktig naturhamn
på medeltiden. Med skyltar och en
app kan du enkelt ta en promenad i
Åhus och se de medeltida rester som
finns till beskådan än idag. Kronan
på verket är den taktila modell som
är placerad framför det gamla rådhuset, numera Åhus Museum.

Medieval Åhus

The Medieval village Åhus
was an important natural
harbour for trading in the Baltic Sea.
Today you can take a walk and see
the medieval remains that still exist.
In front of the old town hall, Åhus
Museum, a tactile model of Medieval
Åhus is placed.
www.medeltidaahus.se
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Kantarellbadet

Friluftsbad med 50 m
tempererad bassäng, undervisningsbassäng och plaskbassäng
precis intill Täppetstranden.
Kantarellbadet boasts an
outdoor olympic swimming
pool, a teaching pool and splash pool
located right next to Täppetstranden.

Paddla kajak

Upplev naturen på egen
hand eller med vänner,
kunder eller kollegor. Nya Åhus
Marina och Cigarrkungen erbjuder
uthyrning och event med utgångspunkt från Åhus med omnejd.

Kayaking

Foto Kristianstads kommun/Claes Sandén

Experience nature on
your own or with friends,
customers or colleagues. New Åhus
Marina and Cigarrkungen offers
rental and kayaking events starting
from Åhus and the surrounding area.

Konstgalleriet i Åhus
Bjuder på omväxlande och
intressanta utställningar
med personlig service i skön miljö.
Här finns även Kulturcafét Fina
Fisken.

The Art Gallery in Åhus
At this gallery visitors can
experience diverse interesting
exhibitions as well as personalized
service in a pleasant environment.
Fina Fisken, an old popular café is
also located here.

Ta båten till Rökeriet
Åk snipa till restaurangen
Rökeriet. En härlig
upplevelse för alla sinnen.

By boat to Rökeriet

Go to the Restaurant
Rökeriet by boat. A wonderful experience for all your senses.
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Slow Down Volleyboll
på Täppetstranden
25 - 30:e juli är det åter igen dags för Slow Down att ta över Täppetstrandens evenamangsområde i Åhus!
Träningsgrupper för alla åldrar och nivåer, anmäl er individuellt eller anmäl
er som lag och träna ihop laget inför SM. Det kommer finnas flera olika
tävlingsvarianter för alla nivåer och åldrar med fina priser, där 2 veckors
boende på Slow Down, Koh Lanta är högsta priset.
Återkommande tävlingsvarianter:
• 4-Manna u18, bredd och elit
• King/Queen där glada amatörer får möjligheten att spela med och
		 mot Sveriges eliten om de går vidare i turneringen
• Miniorturnering för de yngsta
Nytt för i år:
Generationsdubbel! Vilken familj är Sveriges bästa volleyboll familj?!
Uppdelat i tre olika klasser, Elit (där en eller två i familjen är eller har varit
tävlingsspelare), Bredd (där alla kan vara med) eller i klassen (där den yngsta
familjemedlemmen är under 13 år). Ni väljer själva klass!
Veckan avslutas med Swedish Beach Tour (Sveriges högst rankinggrundande
turnering) och Open Grön & Svart i ansluting till SBT.
Schema, anmälan och mer info finner du på www.slowdownbeachvolley.se
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Vi trivs i Åhus!
ÅHUS TURISTGUIDE 2022

Producent: Åhus Tryckeri & skylt AB
Översättning: Peter Sandblad.
Annonser: Leif Persson & Jan Rosquist

WWW.AHUSTURISTGUIDE.SE

EMERGENCY CALL NUMBER
SOS ALARM 112

POLIS / POLICE 114 14

SJÖRÄDADNINGEN / SEA RESCUE
0705 - 80 81 35

Foto Kristianstads kommun/Claes Sandén

Med reservation för ändringar / fel i innehållet.
All eftertryckning förbjuden.
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Köpmannagatan 26, Åhus. Tel: 044 - 28 90 95
Måndag-fredag 10-14. Lördag 10-14
facebook.com/Qriss instagram: qrissdamherr

