
älkommen till årets bästa julmässa!V
Ca 10 000 besökare! 
Ca 100 utställare! 

God mat, fantastiska dofter,  
läckert godis, intressanta före-
läsare, utsökt hemslöjd, hant-
verk, korv, ostar, hattar, bröd,  
 granar, ljus och tindrande  
   barnaögon...

    Du är varmt välkommen!

älkommen till årets bästa julmässa!

Kontakta Elisabeth Lindgren, 
mässansvarig, vid frågor.  

 
Tel 044-22 99 15 

Mobil 0708-94 53 81 
E-post elisabeth.lindgren@hush.se

www.hush.se/l

 

En äkta skånsk julmässa...

30 år
Skånejul

19-22  november  2009
Mässarrangör:

Foto: Sven Persson/swelo.se Foto: Sven Persson/swelo.se
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Skånsk jul när den är som allra bäst...
Upplev en härlig gammaldags julmässa 
i rätt miljö!

Ca 100 utställare samlas den 19-22  
november för att för 30:e året i rad  
ge besökare från när och fjärran möj-
ligheten att uppleva en äkta skånsk 
julmässa.  
 
Det brukar bli trångt. Ca 10 000  
människor besöker oss varje år.  
 
Här hittar du hantverk och hemslöjd av 
bästa kvalitet, hemlagat godis, julkorv, 
vackra bruksföremål, keramik och hem-
bakat bröd. För att nämna något... 
 
Här finns upplevelser och smaker för 
hela familjen!

Välkommen!
BussparkeringBilparkering 

Bilparkering 

Huvudbyggnad 

Södra 
flygeln 

Norra 
flygeln 

Kaffestuga

Matladan

Vandrarhemmet

Utställning i 
samtliga lokaler

Frukt-
boden 

Vagn-
museum 

ENTRÈ 

PraKTisK inForMaTion

Öppettider
Torsdag   13.00 – 20.00
Fredag   10.00 – 18.00
Lördag–söndag  10.00 – 17.00 

Adress 
Hässleholmsgården, Hovdalavägen 303,  
281 35 Hässleholm 
 
Bussförbindelser 
Till Hässleholmsgården tar du dig enkelt med 
busslinje nr 3 eller nr 534. avståndet från re-
secentrum i Hässleholm är 1,5 km, ca 20 min 
promenad. 

Kaffestugan 
Caféet drivs av Cecilia 
Wennström på ”Vildrosor 
och höns” från Perstorp.  
Här serveras kaffe och annat 
gott under hela mässan.
www.vildrosorohons.se.

Musikunderhållning 
På plats finns också 
Frosta spelmän för 
att bjuda på levande 
musik. 

Parkering
Det är gratis att parkera för både utställare och 
besökare under mässdagarna. Parkeringarna  
hittar du på bekvämt gångavstånd från mässan.

Seminarier 
Under mässdagarna genom-
förs även ett antal kortare 
seminarier på olika julteman. 
Program hittar du på mässan 
och på vår hemsida.  
www.hush.se/l
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Grönängsplan

HÄSSLEHOLMSGÅRDEN
Från Kristianstad väg 21

Från Malmö väg 23

 Från Helsingborg väg 21

Från Markaryd 
Från Helsingborg väg 21
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Entré  

60 kr
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