Dokumentation Utvecklingsblock 4
Hemma hos - en värdskapstur
Vi fick känna på ett gott värdskap hos alla våra åtta verksamheter. Bland upplevelserna kan
nämnas kombucha och tunga hos Paulsson Paleo, där livet på gården handlar mycket om
fermentering, självförsörjning och yoga. Vi fick en travupplevelse på första parkett hos
HalmstadTravet, och information om spännande evenemang och (häst)livet bakom kulisserna.
Hos KiteKalle blev vi mottagna med kaffe i sommarbutiken och inspiration om alla aktiviteter
som erbjuds bland annat SUP, Kite och uthyrning av en mängd olika cyklar. Dessutom en härlig
fatbikecykling som tog oss till vårt lunchställe Söderfamiljen. Här serverades en smarrig
vegetarisk bowl till inspirerande prat om restaurangens historia och framtid. Maria på fina
Hotell Hovgård, en lugn oas i Söndrum, berättade under guidningen om hotellet och sitt ”long
stay” koncept och bjöd på pecannötspaj från himmelen. Väl på Mjellby Konstmuseum fick
lära oss om konsten på museet, den offentliga konsten och historien bakom museet. Nordic
Camp Tylösand visade upp en växande campingplats där Nordic Camp koncernen har
investerat över 20 miljoner på aktuell anläggning. Vi fick uppleva nya villavagnar med
stugkänsla, en ny serviceanläggning och hur man piffar upp gemensamma toalett- och
duschutrymmen; genom kristallkronor i taket och se till att städningen är tipp topp hela dagen.
Turen avslutades på I´m coffee i Slottsmöllan. Oj så mycket det fanns att berätta om
kaffeplantage och kafferostning! Spännande, och ljuvligt gott kaffe..

Danska gäster besöker Halmstad - sammanställning av grupparbete

Uppgiften var ju att ta fram ett tredagarsförslag på vad Knud och Signe från Århus skulle kunna
uppleva i Halmstad med sina el-cyklar. Vi fick fram tre bra förslag (och några som har
utvecklingspotential).
1) Turförslag dag 1: Slottet – Prins Bertil stig – Lunch Riccardos – konst på Mjellby – Till Steninge
– kvällsmat på Göstas – boende på Steningen Kuststation. Dag 2: Lunch Heagård – uppleva City
– guidad tur – fika på Felt Socker och Cykel – fördrink på A little party och middag på Kakel –
Boende på Good Morning med utsikt över Halmstad. Dag 3: Shopping på Hallarna – Lunch på
Lindas Ekocafé – Patriks Prylar – SUP-tur på Fylleån.
2) Turförslag dag 1: Röinge, Patriks Prylar och lunch på Lindas Ekocafé – Danska Fall – Paulsson
Paleo (övernattning och yoga) Dag 2: Mot Steninge – Särdals Kvarn – Glashyttan i Villshärad –
Dagmar Glemme – Övernattning på Tylebäck. Dag 3: Riccardos lunch – Prins Bertils stig – Slottet
– A little party.
3) Turförslag dag 1: Lunch på Lindas Ekocafé - Simlångsdalen boende på Paulsson Paleo,
Middag på Tallhöjdens Värdshus. Dag 2: Prova på SUP eller Kite surfing - Prins Bertils stig –
Lunch Riccardos – övernattning på Nordic Camp Tylösand. Dag 3: Besök på Wapnö Gård –
Upplev centrala Halmstad med guide..

