
Psst! Visste du att det 
någonstans i skogen 
�nns en liten äventyrs-
bana för barn? Se om 
du kan hitta den.

Psst! Bäst är att 
lämna skräpet till 
återvinningen.

Psst! Har det varit kallt 
ute under en längre tid 
�nns det också en 
utomhusisbana på 
Torvalla IP! 

NEJ

Fota dina juliga 
äventyr och tagga 
#jullovihaninge

HEJA!
HEJA!
HEJA!

Nära upplevelser kan 
 också vara stora!
Kryssa för och se hur många aktiviteter  
du hinner göra under jullovet!

Rudan – ge er ut på  
äventyr med grillstopp
Utmana varandra på en tids runda i 
Rudans friluftsområde. Gå, spring eller 
rulla dig fram runt Maxingeslingan eller 
kanske Vilsestigen. Fira tillsammans  
vid någon av grillplatserna.

Favoritfika på klipporna
Havet, vattnet och klipporna är  
härliga året om. Hitta en favorit  
och ta med dig något gott att äta. 
Vill du ha klippinspiration  
besök haninge.se/upplev. 

Inte störa eller förstöra  
– så säger Allemansrätten
Tänk på att plocka upp efter dig 
och lämna naturen i gott skick.  
Gå en promenad där du bor, 
plocka upp skräp och fint.  
Tillsammans håller vi  
Haninge rent!

Hitta konsten i Handen
Börja vid Rudans friluftsområde. På  
promenaden från Rudan passerar du en  
färgsprakande tunnel och lysande konstverk.  
Gå mot Poseidons gränd – kan du utläsa  
dikten på marken? Gå mot Haninge kulturhus 
och vik av mot Eskilsstråket och håll utkik  
överallt! Avsluta vid Eskilparkens grop där  
finns flera fantasifulla figurer att upptäcka runt 
dammen! Hur många konstverk hittade du? 

Tyck – tryck – uttryck med Konstverkstan
Vi tittar på utställningen i konsthallen och frågar: 
Vad vill du protestera mot eller heja på? Hur vill 
du uttrycka din åsikt? Vi skapar korta texter och 
trycker på tröjor, kassar, papper och plakat.  
Kom till oss och tyck, tryck och uttryck!  
Mer information och öppettider hittar du på  
haninge.se/konstverkstan

På hal is 
Snöra på skridskorna  
och ge dig ut på hal is!  
I Haninge finns tre ishallar  
där du kan åka skridskor  
under allmän hetens  
åkning, en vid Hanvedens  
IP och två vid Torvalla IP  
i Handen. Se tider på  
haninge.se/ishallar.

Upptäck en ny lekpark i Haninge
I Haninge finns ett 40-tal lekplatser 
runt om i kommunen. Åk till en lekplats 
du inte besökt tidigare! I Höglunda-
parkens nya djursafari gömmer sig ett 
antal djur och väntar på fint besök.  
De är ungefär lika stora som sina 
levande vänner men är gjorda i plåt för 
att du ska kunna se dem året runt. 
Hur många djur hittar du? Läs mer på 
haninge.se/hoglundaparken/djursafari Mer tips på haninge.se/lov


