LUNDABORNA TIPSAR
LOC VO

Njut av utsikten från
Sankt Hans backar.

Höjeå med dammarna.

Sankt Hans Backar
Det bästa läget för att se solnedgången är toppen på Sankt Hans
backar. Samla vännerna, eller om du vill ha en stund för dig själv, ta
med något att äta, lite kaffe, en filt och bara njut av naturens verk.

Om Loc
Loc är fotograf och en
kaffeälskare av rang.
Han föddes i Vietnam,
är uppväxt i Tennessee
och bor sedan en tid i
Lund.

Höjeåvägens Fågelskådartorn
Ett ”måste” när rapsen blommar är att ta sig till rapsfälten nära
Höjeåvägens Fågelskådartorn. Soluppgång och -nedgång är den
bästa tiden att sticka dit då det i mitt tycke ger den bästa gula
nyansen som fyller hela fältet.
Lundagård
Lundagård och omgivningarna däromkring är en speciell plats för
mig. Ge dig tid att sakta promenera genom parken och stråket
norröver, det är då det vackra och speciella med platsen brukar
infinna sig. Från Domkyrkan genom allén till Kungshuset med den
klättrande murgrönan. Vidare upp till de vackra tulpanerna och
magnoliaträden som omger universitetshuset till den så ofta hyllade byggnaden i Lund, det otroligt vackra Universitetsbiblioteket.

Universitetsbiblioteket
-utsett till Sveriges
vackrast byggnad!

Bantorget
Det är lätt att förälska sig i Bantorget och den 1800-talsarkitektur
som omger torget. När man dessutom adderar fontänerna, gräsmattan, det lilla gångstråket och uteserveringarna så är det som
att du plötsligt befinner dig i Paris och i Tuilerieträdgården utanför
Louvren, men i Lund.
Lunds bästa kaffe
För mig är kaffe livet! Därför är det väldigt viktigt att hitta ett bra
ställe som serverar den bästa koppen kaffe.
Mitt eget lokala stammisställe när det kommer till kaffe är Love
Coffee på Klostergatan och Clemenstorget, här finns helt klart
den bästa cappuccinon i stan.

Love Coffee på
Klostergatan.
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Bantorget med Pariskänsla.

Lunds Take-Away
Mat är min favorit och det finns så många bra alternativ att välja
på som är prisvärda. Bästa stället för soppa: Reko Deli. Bästa Take
Away’n: Swedish Express. Bästa stället för bakverk: Broder Jakobs.
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LUNDABORNA TIPSAR
ANNA BRAUN
Mat
La Cucina - Favorit pizzerian med vedugnsbakade napolitanska
pizzor. Lämna plats för efterättspizzan!!! Ta med hem eller käka på
deras nya uteservering.
Nyinvigda
Clemenstorget.

Om Anna:
Anna är lundabo och
till yrket både moderator och talarcoach,
tv-programledare och
inredare.

Golf
Värpinge golfbana - Enkelt och tillgängligt om man bara vill spela
lite golf. Dessutom kan du hälsa på fåren som går omkring på banan. Mycket exotiskt.
Kaffe
Love Coffee på Clemenstorget - Uteservering med rottingstolar.
Kunde nästan varit i Paris.
Fika
Broder Jacobs - Det finns en mycket god anledning till varför de
blev valda till Lunds bästa café i White Guide 2019. Älskar deras
kardemummabullar.

Bland fåren på
Värpinge golfbana.

Promenad
Rinnebäcksravinen - natur på nära håll. Lagom hundrunda.

Älskade Rinnebäcksravinen.
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Får det lov att vara en
kardemummabulle?
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LUNDABORNA TIPSAR
MONIKA LENNARTSSON

Upptäck Uppåkra!
Läs vidare på:
> www.uppakra.se

Hos Skåneleden kan du
läsa mer vandringen
kring Romeleklint, gå
vidare till
>skaneleden.se

Upptäck Uppåkra
Uppåkra räknas idag till Nordens största och mest fyndrika järnåldersbosättning. Under sommarhalvåret håller Uppåkra
Arkeologiska Center öppet för allmänheten och erbjuder guidade
visningar i olika former. Det finns även ett café, ett gångstråk med
skyltar och en tipsrunda.
Upptäck Lunds domkyrka och Domkyrkoplatsen
I samband med utomhusvisningar för barn och familj kan man
upptäcka labyrinten på Domkyrkoplatsen.
Hör Fru Görvel berätta om uret och om sitt liv. Kom in och sätt
dig/stå framför det astronomiska uret i Lunds domkyrka. Stanna
sedan kvar efter uret spelat för att höra om kvinnan vars
porträttet hänger bredvid uret. Det hålls också öppna, kostnadsfria visningar på svenska och engelska.
Kultur och natur i kontrasternas landskap
Landskapet omkring Lund bjuder på många kontraster. Vida vyer
och böljande åkrar möter skogsklädda backar. Vandringen går
längs Skåneledens delled SL 2 och börjar i Genarp. Dit kan man
ta sig med buss från både Lund och Malmö. I Genarp finns det
mycket att upptäcka. Vid idrottsplatsens parkering kan man njuta
av den vackra kulturmiljön vid vattenmöllan. Längs skogsvägar och
stigar vandrar man uppåt till Romeleklint. Sedan väntar nerstigningen till Veberöd. Därifrån finns det goda förbindelser tillbaka
till Lund och Malmö.
Hos Kulturportal Genarp kan man läsa om byggnader och personligheter som har satt sin prägel på Genarp.
Digital stadsvandring i Lund
Bege dig ut på en digital stadsvandring genom Lund med appen
Be Here Then. Med hjälp av appen kan man jämföra bilder av Lund
från tiden mellan 1850 och 1980 med hur det ser ut på platserna
idag. Finns där appar finns.

Skomakaregatan nu
och då.
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Om Monika:
Monika bor nära naturen
i Lunds mest östra
tätort, Genarp. Monika
jobbar bland annt som
guide och översättare.

Upptäck livet på landet för nästan 200 år sedan
På Kulturens Östarp kan man uppleva en lantbruksmiljö från
1800-talets mitt, med byggnader, djur och trädgård i ett gammalt
kulturlandskap. Från maj till och med augusti är den fyrlängade
korvirkesgården Gamlegård öppen och det anordnas temadagar
samt visningar.
Det kuperade kulturlandskapet runt Gamlegård är lämpligt för
sköna promenader. Östarpsspåret, ett natur- och kulturspår på 1,8
kilometer, berättar om kulturlandskapet och Östarps historia.

Kulturportal Genarp:
> genarp.kulturportallund.se/

Läs mer om Kulturens
Östarp:
>kulturen.com/varabesoksmal/kulturensostarp/
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