
 
 

Det här är 

H22 City Expo 
I detta informationsblad finns information, vanliga frågor och bra svar om stadsmässan 
H22 City Expo. 

Massor av besökare kommer till Helsingborg mellan den 30 maj och 3 juli. Med denna 
information vill vi att du ska känna dig förberedd på besökarnas, och helsingborgarnas, 
nyfikna frågor om det största  evenemanget i Skåne på 20 år – H22 City Expo.  

Tack för att du är med och välkomnar världen till Helsingborg och H22 City Expo!

Öppettider
H22 City Expo pågår mellan 30 maj – 3 juli.

Öppettiderna är:
Vardagar 09:00 – 19:00  
Helger 10:00 – 17:00 
 
Därtill finns ett kvällsprogram med kultur och nöje  
som pågår till 21:00 måndag – torsdag och till 23:00  
på fredagar och lördagar. 
 
Midsommarafton och midsommardagen är evenemanget 
stängt, då välkomnar vi besökarna till traditionsenligt 
firande på Fredriksdals museer och trädgårdar. På national-
dagen den 6 juni håller evenemanget öppet som en vardag.  
 
Områden
Evenemanget har fyra huvudområden:  
City, Oceanhamnen, Slottshagen och Drottninghög. 
På dessa fyra områden finns det mesta av H22 City 
Expos innehåll, men det kommer vara aktivitet även på 
dessa platser: Fredriksdals museer och trädgårdar, Väla, 
Vattentornet, Mariastaden, Filbornaområdet, Campus Hel-
singborg, Miatorp, Gåsebäck, Helsingborgs hamn, Stadspar-
ken, Stadsbiblioteket, Musikparken, Mariakyrkan.

Program
H22 City Expo har flera hundra programpunkter!  
Det övergripande temat är innovation för framtidens 
smarta och hållbara stad, men här finns något för alla 
åldrar och smaker – bostäder och design, internationella  
konferenser, mat- och kulturupplevelser, underhållning, 
aktiviteter för barnfamiljer, innovationsutställningar  
och mycket mer.  
 
Arrangör för programpunkterna är antingen Helsingborgs 
stads förvaltningar och bolag, eller en H22 Partner  
(organisation eller företag). En stor del av det som 
byggs och görs kommer att finnas kvar i staden efteråt. 

 H22cityexpo.se är evenemangets webbplats. Där   
	 finns	programmet	samlat	och	där	kan	besökaren		 	
 planera sin dag och navigera mellan platser. 

Informationshubbar
På huvudområdena finns bemannade informations-
hubbar dit besökare kan vända sig. I cityområdet finns 
informationshubben i H22-paviljongen på Kungstorget, 
i Slottshagen finns den vid Kärnan, i Oceanhamnen vid 
Redaregatan och på Drottninghög i Drottninghögsparken.

Övergripande Information

!



Frågor om programmet, tider, platser och  
evenemangskarta
1. Hänvisa till h22cityexpo.se. Där kan besökaren  

filtrera i programmet utifrån sina intressen och  
navigera till alla platser genom Google Maps.

2. Visa och dela ut riv evenemangskarta om ni har  
sådana. 

3. Hänvisa till de bemannade informationshubbarna 
som finns på varje huvudområde. Där finns program-
tidning och karta.  

Frågor	om	mat,	dryck	och	toaletter	på	H22	City	
Expos huvudområden 
Mat och dryck finns på alla fyra huvudområden.  
Tillfälliga toalettvagnar likaså. Exakt placering syns  
på evenemangskartan. 

Frågor	om	tillgänglighet	och	säkerhet 
Hänvisa/ta med personen till informationshubben på  
varje område vid problem eller frågor. Gäller även om 
någon har tappat bort ett barn eller en förälder.  
 
Frågor	om	att	ta	sig	runt	i	staden	och	parkering
Hänvisa till Skånetrafikens app för kollektivtrafik.  
Cykeluthyrning och parkering för elsparkcyklar finns  
vid Helsingborg C och på ett antal platser i staden.  
För bilparkering hänvisa till helsingborg.se/parkering

Frågor	om	att	komma	i	kontakt	med	evenemangs-
organisationen eller Helsingborgs stad
Hänvisa till de bemannade informationshubbarna  
som finns på varje huvudområde. Alternativt  
Helsingborgs kontaktcenter som är vägen in till  
staden för alla frågor. Telefon 042 10 50 00 eller  
epost kontaktcenter@helsingborg.se 

• H22 har fyra superhjältar? Det bor en superhjälte på 
varje huvudområde som möter barnen med lek och 
lärande om framtiden och en mer hållbar stad.  
(Sök på h22cityexpo.se: Superhjältar) 

• IKEA är H22 Partner och	finns	på	två	stora	 
platser under evenemanget. På Drottninghög med 
den nya marknadsplatsen DM och vid Magasin 405  
i Oceanhamnen. (Sök på: Ikea) 

• Solsystemets planeter går att se från Sundstorget? 
Ja, gigantiska modeller av dem åtminstone, då  
Rymdstyrelsen är på plats under H22 City Expo.  
(Sök på: Planetgatan)  

• The Sounds spelar live från toppen av Kärnan redan 
under H22 City Expos fjärde dag, den 2 juni. Konserten 
upplevs bäst från Slottshagen och Grytan-scenen där 
den livesänds. (Sök på: The Sounds) 
 
 
 
 
 

• En	FN-konferens	äger	rum	i	Helsingborg	under	H22. 
Under två dagar väntas deltagare från hela världen för 
att diskutera städernas betydelse för en mer hållbar 
värld. (Sök på: FN)

• Den	prisbelönte	kocken	Daniel	Berlin skapar	 
aktiviteter,	koncept	och	upplevelser kring mat och 
gastronomi på Henry Dunkers plats under H22.  
Här finns också Holy Smoke BBQ.  
(Sök på: Daniel Berlin)

• Världens	största	träskepp	av	sitt	slag,	Ostindiefararen 
Götheborg, stannar till i Helsingborg för allmän  
beskådan mellan den 14-17 juni. Framme vid slutmålet 
Shanghai är skeppet hösten 2023. (Sök på: Götheborg)  

• Kopplingen	till	traditionen	är	stark.  
H22 City Expos rötter kan följas till den minnesvärda  
mässan H55. Under H22 märks historiens vingslag  
extra tydligt ute på Parapeten där H55-paviljongen 
också finns. (Sök på: Parapeten) 

Visste du att...

Vanliga frågor


