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Lek och lär på Rådmansgatan!

Under Tidernas sommar, 27/6-21/8, blir historien verklighet och både barn och 
vuxna kan uppleva hur det var att leva för hundra år sedan. I våra lek- och lärmiljöer 
Bryggaregården, Barnens bod och Repslageriet  på Rådmansgatan har vi öppet 
varje dag kl 11-17. 

I Repslageriet kan du pröva på att slå ett eget rep. I Bryggaregården gör vi olika sysslor 
varje vecka. Ta reda på vad man åt förr och hur maten smakade och doftade. Prova på 
att tvätta och skura trasmattor ute på gården. Vi byker alla dagar utom under växt-
färgningsveckan (v 28). I Barnens bod kan du leka handelsbod, tillverka leksaker som 
barnen gjorde förr och mycket annat. Ingen vecka är den andra lik, så kom in och titta 
vad vi gör just idag!

Det finns flera barn- och familjespår, där du utforskar friluftsmuseet på egen hand.
Jakten på vätten är ett upptäckarspår i stadskvarteren. Hjälp vättarna att lösa ett  
viktigt uppdrag! Gratiskarta hämtas vid Bryggaregården eller på Infomagasinet. 
Upptäck Valla gård är ett upptäckarspår på Valla gård, där du lär dig mer om Valla 
och dess museer. Gratiskarta hämtas i Vallamuseerna.

För detaljerad information om alla våra öppettider, 
besök Infomagasinet på Tunnbindaregatan 8 eller läs mer på vår hemsida



Tidernas sommar - där historien blir verklighet
27 juni - 21 augusti

Ponnyridning  
Ons-sön kl 12.30-14.30 den 29/6-14/8
 Pris 30 kr

Skogsstigen
Upplevelsestig genom Vallaskogen med kul kunskap 
om djur och natur. Start vid Kapellplan (1,2  km) 

Hitta Vilse-stig i Vallaskogen
Gå vårt familjespår (ca 400 m) och lär dig hur  
man beter sig om man går vilse. Start ovanför  
Vallabackarna  

Upptäcktsfärd på Valla gård
Ett familjespår, där du lär dig mer om Valla gård. 
Karta finns att hämta i Vallamuseerna

Jakten på Vätten 
Hjälp vättarna att lösa ett viktigt uppdrag!  
Familjespår i stadskvarteren. Karta hämtas vid 
Bryggaregården eller i Infomagasinet, Tunnbindareg. 8 

Häst & vagn kl 13-16
Hållplats vid Kapellplanen (stadskvarteren).  
Köp din biljett i Infomagasinet. 
Pris 30 kr för alla över 3 år, familjebiljett 
100kr

Minigolf kl 10-21.30
Ring Valla Minigolf, 070-928 44 50,  
för info vid osäker väderlek

Fenomenmagasinet kl 10-16 t o m 14/8
Släpp fram experimentlustan i vårt 
Science Center! Entré 50 kr

Luffarskola kl 14.30 
Gratis, förbokning krävs ej

Lekladugård vid Östra Torp kl 11-17
Sköt om våra bondgårdsdjur i trä! 
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Dockteater
Dagligen kl 12.30 & 15.00 i Huitfeltska  
trädgården. Gratis, ej förbokning

Svingelskogen 
Tors & sön kl 16.00 den 7/7-14/8  
Familjeföreställning på Folkparksteatern. 
Info & biljettbokning: 0767- 95 04 45, 
www.friluftsteatern.se,
Infomagasinet, Tunnbindaregatan 8

Gatuteater dagligen
Du träffar våra gatuskådespelare varje dag. 
Det blir t ex bankrån vid Bankmuseet på 
Kryddbodtorget kl 12.00 & 15.30 

Valla gårdssmedja mån-fre kl 13-16 
Se smeden i arbete
 

Teater, familjespår med mera 

Introduktion till friluftsmuseet 
Dagligen 11.30 & 14.30 
Samling på Kryddbodtorget

Visning av repslageriet  
Dagligen kl 15.00  
Samling på Kryddbodtorget

Visning av de kultur-
historiska trädgårdarna
Tis & tors kl 14.00 
Samling på Kryddbodtorget 

Upptäck Valla gård
Mån- fre kl 12.00
Samling vid Tekniska Verkens 
museum
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Gratis visningar:

Bryggaregården kl 11-17
Här visar vi hur man lagade mat och  
tvättade för 100 år sen. Hjälp oss gärna 
med byken! Här utför vi många olika 
sysslor - kom in och se vad vi gör just 
idag! 
Berättarstund dagligen kl 11.45-12. 00 
Gratis, ej förbokning

Barnens bod kl 11-17
Lek handelsbod, snickra en leksak eller 
prova på hur barnen lekte förr: gå på  
styltor, rulla tunnband eller segla en 
barkbåt. Materialkostnad 25 kr för 
vissa aktiviteter. Kontant betalning.

Repslageriet kl 11-17
Lär dig mer om ett urgammalt hantverk 
och slå ett eget rep med vår repslagare! 
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Dagliga aktiviteter

Generella öppettider: 
Utställningarna dagligen kl 10-17.
Museerna i stadskvarteren:  
Dagligen kl 11-17  
(avvikelser förekommer). 
Museerna på Valla gård: 
Mån-fre kl 11-17, lör-sön kl 12-16. 
För exakta tider, besök hemsidan eller
Infomagasinet, Tunnbindaregatan 8.
Fri entré till samtliga museer 

Butiker & hantverkare:
Generella öppettider: 
Dagligen kl 10-17.
Avvikelser förekommer

Caféer & restauranger:
Öppet dagligen  
För exakta tider, besök Infomagasinet  
eller läs mer på vår hemsida

Besök våra museer  
& utställningar!

Skolmuseet kl 11-17
Se våra olika skolsalar, lärarinnans bostad 
och prova på att skriva med griffel och 
bläck

Lill-Valla lekpark
OBS! P g a ombyggnation 2016-2017  
stänger lekparken i aug. och en del lekredskap är 
borttagna

Valla gård med hästar och smådjur
Här finns  bl a getter, höns och kaniner. 
Hästarna tas ut dagligen ca kl 9-16 

Tuff-tuff-tåg kl 11-17
Hållplats vid Kapellplanen (stadskvarteren) 
och vid Järnvägsmuseet (Valla gård).  
Köp din biljett av konduktören. Pris 25 kr 
för alla över 3 år, klippkort 100 kr
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Vill du ha en egen karta?
Kartan finns att hämta gratis 
på Infomagasinet, Tunnbindare-
gatan 8 och i de flesta museer och 
butiker. Du kan också ladda ner den
på www.gamlalinkoping.info
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