
Turprogrammet är ett samarbete mellan: 
 
 Bjerred-Lommas lokalavdelning 
 bjerred-lomma@friluftsframjandet.se 
 www.friluftsframjandet.se/bjerred-lomma 
 
 Lunds lokalavdelning    
 lund@friluftsframjandet.se 
 www.friluftsframjandet.se/lund 
  
 Genarps lokalavdelning 
 genarp@friluftsframjandet.se 
 www.friluftsframjandet.se/genarp 
 
 Helsingborgs lokalavdelning 
 helsingborg@friluftsframjandet.se  
 www.friluftsframjandet.se/helsingborg 
 
 Husie lokalavdelning 
 husie@friluftsframjandet.se 
 www.friluftsframjandet.se/husie 
 
 Malmö lokalavdelning 
 malmo@friluftsframjandet.se 
 www.friluftsframjandet.se/malmo 
 
 Svedala lokalavdelning  
 svedala@friluftsframjandet.se 
 www.friluftsframjandet.se/svedala 

 
 Fler lokalavdelningar är  
 välkomna att vara med och  
 bidra till detta program, tag kontakt med Malmö 

 lokalavdelning. 

TURPROGRAM 
FÖR VUXNA 

OCH FAMILJER  
VÅREN 2017  

TIPS- & BINGOPROMENAD 
 
Söndag 26/2, 12/3, 26/3, 9/4, 17/4 (Annandag påsk—Äggajakt 
med jakt på bokstäver) 23/4, 7/5, 21/5 
 
Passa på att besök det vackra Kullaberg.  
Vi startar vid Björkerödsstugan 
Det är både barn- och vuxenfrågor och de som vill ta den enkla 
utvägen gör bara bingon. 
Vi har även café, njut av en kopp kaffe och äggamacka efteråt. 
 
Start mellan kl.10-12.  
Frågor ring Elisabeth 076-23 22 111. 
 
Arrangör: Helsingborg-Kullabygdens lokalavdelning 

 

FOTOGRAFERA I SKÅNES NATUR  
med Fotogruppen Bjerred Lomma 
 
Fotogruppen i Bjerred Lomma vänder sig till vuxna och ungdo-
mar, nybörjare och erfarna fotografer. Barn mellan 7-13 är väl-
komna i vuxet sällskap. I Fotogruppen jobbar vi med att utveckla 
vårt individuella fotograferande och bildtänk. Till oss är du väl-
kommen oavsett om du fotograferar med systemkamera, kom-
paktkamera eller mobilkamera.   
 
Prova på 60 kr/gång eller 300 kr för hela terminen. 
 
Datum:  
30 Januari 19-21, Otto Pers gård. Introduktionsföredrag (teknik 
och bildkomposition) samt presentation av Fotogruppens pro-
gram vt 2017. Gratis.  
 
5 februari, kl. 9-12, Lomma kommun 
 
11 mars, kl. 8- ca 16 Kullen heldag 
  
20 mars feedback session, kl. 19-21,  Otto Pers Gård 
  
1 april Kl. 9-12 Botaniska trädgårdens växthus i Lund 
  
17 april Annandag påsk, kl. 9-11, dammen Otto Pers Gård 
  
8 maj eller 11 maj, kl. 17:30-20:30, Körsbärsdalen och ravinen  
  
5 juni, kl. 18-21, fotografera Lupiner i Borgeby 
 
Anmälan via hemsidan www.friluftsframjandet.se/bjerred-lomma  
Anmälan till prova på via mail bjerred-
lomma@friluftsframjandet.se 
 
Kostnader för transport och ev. fotoutställning tillkommer.  
Samåkning vid längre utflykter. 
 
 Välkommen med ditt intresse!  

 

TIPSPROMENAD VID GENARP  
12 frågor under en härlig promenad på ca 3,5 km på stigar i 
vår vackra natur runt Genarp.  
 
Vi startar vid Vattenmöllan (vid Ekevallens idrottsplats) 
 
Datum: 17/4, 23/4, 30/4, 7/5, 14/5, 21/5, 28/5, 4/6 
 
Start mellan kl. 09:00-11:00 sista inlämning kl. 12:15 
 
Vi säljer korv/fika! 
 
Arrangör: Genarps lokalavdelning 

mailto:lund@friluftsframjandet.se
http://www.friluftsframjandet.se/lund
mailto:malmo@friluftsframjandet.se
http://www.friluftsframjandet.se/malmo
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TURPROGRAM VÅREN 2017 

Bakgrundsbild: Jens Stålberg 

LÖRDAG 25/3 VUXENMULLE DYNGESTEN-DÖRRÖD 
En vandring på 7 km i Genarps hemtrakter då vi kanske kan 
upptäcka nya platser eller i alla fall nya beskrivningar av plat-
ser som ”Trollska dälden med Billingabäcken”, 
”Sägenomspunna Dyngesten” och "Dödklippan". Alla platser 
med en historia som vi tar del av. 
Medtag lunch och fika, vi håller på till ca kl. 15.  
Samling på Genarpsskolans P-plats kl. 10:00 för samåkning. 
Info Åsa Englund 0733-325866 
Arrangör: Friluftsfrämjandet Genarp 
 
SÖNDAG 2/4 KNIVSÅSEN 
Naturreservatet har fått sitt namn av den knivskarpa rullsten-
sås som löper genom fäladsmarken. Vi hälsar vårens blommor 
och fåglar under vår vandring. 
Samling vid Boklundens restaurang i Torna Hällestad kl 10. 
Samåkning från Statoil i Svedala kl 9.30. 
Ta med fika. 
Vandringens längd ca 8 km. 
Kostnadsfritt för medlemmar, icke medlemmar 50 kr. 
Kontakt Astrid Holmberg astrid.holmberg@friluftsframjandet.se  
0703-154437 
Arrangör: Friluftsfrämjandet Svedala 
 
SÖNDAG 9/4 MTB I KÄGLINGE REKREATIONSOMRÅDE 
För dig som är över 15 år och sugen på att prova MTB i grupp 
tillsammans med andra. Vi ses vid Grodans hus de första 
gångerna för att kolla cyklarna och förkunskaper. Din cykel bör 
vara avsedd för ändamålet och ha grovmönstrade däck.  
Hjälm, vatten, handskar och glasögon är obligatoriskt.  
4 tillfällen finns planerade under våren. Ca 2 timmar/tillfälle. 
Gång 1 9/4 kl. 14.00 Grodans hus (Källtorpsv 8, Oxie) 
Gång 2 23/4 kl. 14.00 Grodans hus (Källtorpsv 8, Oxie) 
Gång 3 14/5 kl. 14.00  
Gång 4 11/6 kl. 14.00  
För mer info och anmälan www.friluftsframjandet.se/malmo  
eller Dennis Mårtensson 0761-907010 
dennis.martensson@whitetip.se 
Arrangör: Friluftsfrämjandet Malmö  

 
SÖNDAG 23/4 N LINDHOLMEN 
Vi vandrar i området kring N Lindholmens borgruin. Här huse-
rade drottning Margareta på 1300-talet. 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 Samåkning från Statoil Svedala kl 9.40. Kostnad: Av-
giftsfritt för medlemmar i Friluftsfrämjandet, 50 kr för icke med-
lem. Ta med fika och något att sitta på. 
Kontakt Agneta Löfquist 0705-404107, agneta@lofquist.eu 
Arrangör: Friluftsfrämjandet Svedala 

 
 

SÖNDAG 23/4 LJUNGENS DAG 
Vi lär oss mer om Skanörs Ljung och röjer handfast björksly och 
arbetar för att vi skall få behålla Näsets fina öklimat. Ta med egen 
sekatör, såg eller yxa och matsäck. Stövlar och arbetshandskar är 
att rekommendera. FNF berättar om fuktljungheden och dess arter. 
Barn särskilt välkomna. Samling på parkeringsplatsen, norra sidan 
av väg 100, mitt på Ljungen kl. 10.  
Arrangör: FNF & Friluftsfrämjandet Malmö 
 
SÖNDAG 30/4 FÅ SMAK FÖR FRILUFTSLIV 
Är du ny i skogen? Är du trött på att äta mackor som matsäck? Följ 
med på en vandring med provsmakning som tema! Mat lagar vi på 
stormkök och över öppen eld - inga krav på förkunskaper. Om 
intresse finns ordnar vi fler vandringar med tema friluftskunskap. 
Plats och tid: Vi rör oss i Skrylleområdet, tider anpassas efter bus-
sen men ca kl 10.30-15.00  
Anmälan: Senast 23 april till friluftsframjandet@skrylle.se 
Kostnad: 50 kr för medlem och 100 kr för icke medlem              
Arrangör: Friluftsfrämjandet Lund 

TORSDAG 4/5 GUIDAD TUR I LIMHAMNS KALKBROTT 
Vi kommer att förflytta oss flera tusen år tillbaka i tiden genom att 
titta på fossiler och mycket annat under ledning av guide. 
Vi samlas på Kalkbrottsg. 114 kl. 17.45, mitt emot Hammars park. 
Vandringen pågår ca 2 timmar.  
Ta på dig bra skor att gå i och kläder efter vädret. Du tar också med 
en liten fika. Priset är 100 kr per deltagare.  
Anmälan via hemsidan www.friluftsframjandet.se/malmo  
sista anmälningsdag är den 30 april. Maximalt antal deltagare är 40 
st. Ungdomar får inte vara under 12 år ur säkerhetssynpunkt. Vid 
undringar ring Cilia Mårtensson 0725-131980 
Arrangör: Friluftsfrämjandet Malmö 
 
SÖNDAG 7/5 HÄCKEBERGA 
Möt våren i skogarna kring Häckeberga Slott! 
Vägbeskrivning: Vi startar på första parkeringen söder om slotts-
uppfarten, vänster sida om man kommer från Genarp. Samling  
kl. 10.00. Vandringens längd ca 8 km. 
Samåkning från Statoil Svedala kl 9.30. Kostnad: Avgiftsfritt för 
medlemmar i Friluftsfrämjandet, 50 kr för icke medlem. Ta med fika 
och något att sitta på. 
Kontakt Eva Olsson, 0761-114792 (kvällar och helger)              

Arrangör: Friluftsfrämjandet Svedala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÖRDAG-SÖNDAG 13-14/5 FAMILJEPADDLING I IVÖSJÖN 
Vi hälsar alla som är bekväma med att paddla välkomna, och 
paddlingen är anpassad även för små barn. Vi bor i tält på en 
lägerplats dit vi paddlat med all vår packning. Kostnad för att 
delta i paddlingen är 100 kr/vuxen och 50 kr/ barn 0-16 år. Då 
ingår det kanot, flytväst och massor med frisk luft! För mer info 
och anmälan se på vår hemsida www.friluftsframjandet.se/
malmo senast den 30 april. Ledare: Catherine Höij 070-2628153 
och  
Christel Meijerhöffer 0737-782911.                                                                                      
Arrangör: Friluftsfrämjandet Malmö och Genarp 
 
ONSDAG 17/5  KVÄLLSPADDLING I SNOGEHOLM 
Turen för dig som vill förgylla vardagskvällen med en paddeltur i 
vackra omgivningar. Vi paddlar ett par km, njuter av kvällen och 
skogens alla ljud. Efteråt går vi iland, tänder en eld och väntar in 
solnedgången tillsammans. Viss paddelvana samt simkunnighet 
krävs. Kostnad: 50 kr för medlem och 100 kr för icke medlem. 
Plats och tid: Vi samlas kl. 18 vid Fiskarhus, Snogeholmssjöns 
västra sida. 
Anmälan: Senast 8 maj till friluftsframjandet@skrylle.se            

Arrangör: Friluftsfrämjandet Lund 

SÖNDAG 21 MAJ HARLÖSA 
Från Harlösa kyrka har man en vidunderlig utsikt över Kranke-
sjön, Vombsjön och slättlandet söder om Romeleåsen. På vår 
vandring passerar vi Hjularöds slott. 
Samling vid Harlösa kyrka 10.15. Samåkning från Statoil i Sve-
dala 09:30. Kostnad: Avgiftsfritt för medlemmar i Friluftsfrämjan-
det, 50 kr för icke medlem. Ta med fika och något att sitta på. 
Vandringens längd ca 7 km 
Kontakt Astrid Holmberg astrid.holmberg@friluftsframjandet.se  
0703-154437 
Arrangör: Friluftsfrämjandet Svedala 
 
MÅNDAG 6/6 KANALPADDLING I MALMÖ KANAL 
Prova på kanadensarpaddling i Malmö kanal den 6 juni, du kan 
välja på att vara med kl. 10, kl. 12 eller kl. 14. Välj den tid som 
passar dig bäst. För att varje paddling ska bli av krävs minst 10 
personer.  
Vi träffas vid trapporna utanför Malmö Live vid tid för vald padd-
ling för att sätta kanoterna i kanalen och paddla i väg.  
Tag gärna med något att fika på efter paddlingen. Hela familjen 
är välkommen och det kostar 20 kr per medlem och 
50 kr för icke medlem som vill hänga med. Anmälan via  
hemsidan www.friluftsframjandet.se/malmo eller till 
malmo@friluftsframjandet.se senast den 28 maj 
Arrangör: Friluftsfrämjandet Malmö 
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