Svedala

Vandringar våren 2012
Tycker du om att promenera i naturen? Känna doften av mylla och växter och höra fåglarnas sång?
Känner du dig lite osäker på vart du ska ta vägen? Eller vill du bara ha sällskap? Följ med oss, vi
leder dig till de bästa naturupplevelserna!
Friluftsfrämjandet Svedala lokalavdelning ordnar under våren 2012 fyra vandringar i Svedalas
närområde. Vandringarna genomförs i ett måttligt tempo med tid för att rasta och njuta av
stillheten i naturen. Följ med oss och upptäck det vackra landskapet som finns så nära, om vi bara
vågar ta oss lite förbi de stora allfarvägarna! Du får gärna ta en liten matsäck med dig eftersom vi
stannar på något trevligt ställe längs stigen för en fika paus.
Vandringarna är kostnadsfria för den som är medlem i Friluftsfrämjandet och det kan du bli på
www.friluftsframjandet.se. Ta med medlemskort eller kvitto på inbetald medlemsavgift. Om du inte
är medlem är kostnaden kr 50 per person och tillfälle.
Vill du veta mer, kontakta Astrid Holmberg på tel 0703-154437 eller maila till
svedala@friuftsframjandet.se. Med hänsyn till miljön samåker vi gärna!
Söndag den 1 april

Havgård
Vid Havgårdssjön på en udde med utsikt över sjön hittar vi resterna efter en medeltida fästning.
Vandringen går även genom skogspartiet runt Havgårds säteri. Här finns gott om vilt och vi hoppas
att vitsipporna blommar.
Vägbeskrivning: Väg E65 österut mot Skurup. Passera Börringe kyrka, efter ytterligare ca 2 km sväng
hö mot N Grönby. I y-korsningen sväng höger. Strax efter järnvägsövergången finns en p-plats på
höger sida. Samling kl 10.00.
Vandringens längd ca 6 km, 2½ timme
Söndag den 15 april

Bökeberg
Författaren Hjalmar Gullberg slutade sina dagar vid Bökebergs Gård. Vi vandrar genom skogen
mellan Bökeberg och Holmeja och passerar på återvägen gården och det nya ståtliga ridhuset.
Samling vid P-platsen i Bökeberg vid avtagsvägen från väg 108 mot Börringe kl 10.00
Vandringens längd ca 8 km, 3 tim

Lördag den 6 maj

N Lindholmen
Vi vandrar i området kring N Lindholmens borgruin. Här huserade drottning Margareta på 1300talet. Området är mycket sankt, så anpassa skodonen därefter!
Vägbeskrivning: Väg E65 från Svedala mot Sturup. Innan Sturupsrondellen sväng höger mot N
Lindholmen. Efter ca 2 km kommer man fram till p-platsen vid borgruinen. Samling kl 10.00
Vandringens längd är ännu inte bestämd, men räkna med ca 3 timmar

Söndag 20 maj

Kämpinge ängar
Vid stranden strax öster om Kämpinge finns underbara strandängar med rik flora och mängder av
småfåglar. Denna dag anpassar vi vandringens längd efter de upptäckter vi gör i naturen.
Vägbeskrivning: Från Trelleborg väg E6 mot Malmö, sväng vänster mot Höllviken. Passera Fredshög,
strax därefter en p-plats med info-tavla.
Samling kl 10.00

