
Drottninghög växer – 
välkommen på kalas!
Det bubblar på Drottninghög – nya bostäder håller på att 
byggas, befintliga bostäder renoveras och hela området har 
blivit så fint med sin gröna park, körsbärslunden, friluftsbadet, 
prinsesslekplatsen och vackra odlingar vid växthuset.

På nästa sida hittar du en karta över området och de 
aktiviteter som sker under dagen den 16 juni mellan klockan 
12-15. Välkommen! 

www.drottningh.helsingborg.se



1. Guidad tur med Pyttetåget
Begränsat antal platser, en resa per person. Hållplats 1 (H1) – Drottninghög 
C, Vasatorpsvägen. Hållplats 2 (H2) – Drottninghögsvägen. Hållplats 3 (H3) – 
Drottninghögsparken. Hållplats 4 (H4) – Grönkullagatan

2. Invigning av HelsingborgsExpressen
2a – Idé A har dagen till ära förvandlat en av hållplatserna på Vasatorpsvägen till ett 
vardagsrum. Slå dig ner, prata med andra eller läs en god bok från bokhyllan – boken får 
du sedan ta med dig hem. 2b – På den andra hållplatsen bjuder Fredriksdalskommittén 
på fika – hembakat med saft och kaffe samt glass till barnen.

3. Idé A
Välkommen in till Idé A som bjuder på flera roliga aktiviteter, bland annat får du se hur 
alla nybyggen på området kommer se ut i 3D.

4. Helsingborgs stad och NCC bygger förskola
Här visas hur byggnaden kommer se ut genom ett 3D-program och det blir frågelekar för 
barnen. Utställning av konstverk som barnen på Drottninghög har gjort.

5. Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Provsitt i en brandbil och hälsa på en brandman.

6. Prova på lådcykel
Prova på att cykla en lådcykel – inte så lätt som man kan tro!

7. OV Helsingborg – handbollsuppvisning, passa på att vara med och spela
OV Helsingborg kommer ha uppvisning, och alla som vill får vara med och spela.

8. Riksbyggen
Kom och prata nytt boende med Riksbyggen som bygger nya bostadsrätter och 
hyresrätter mellan Regementsvägen och parken. Här kan du även se planritningar i 
stort och litet format. Välkommen!

9-10. Grillarna är tända
Grillarna vid växthuset och körsbärslunden är tända, ta gärna med något gott att grilla.

11. HelsingborgsExpressen – Skånetrafiken
Kom in och kika runt i den nya Expressbussen som idag står parkerad på 
Grönkullagatan.

12. Helsingborgshem – visning av nya lägenheter
Titta in i en av Helsingborgshems nyrenoverade lägenheter på Grönkullagatan 13 B.

13. HP Boendeutveckling/UBAB och Tornet
Välkommen att besöka tomterna där HP Boendeutveckling/UBAB och Tornet 
kommer bygga nya bostadsrätter och hyreslägenheter. Se planritningarna och 
broschyrer, prova på att gräva med en grävmaskin samt gå en tipspromenad med 
chans att vinna fint pris.

14. Maxi ICA Helsingborg
Maxi Helsingborg bjuder på frukt och fika till stora som små.

Samtliga aktiviteter är kostnadsfria. Med reservation för programändringar.
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Tack till alla arrangörer:

Fredriksdalskommittén


