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VÅREN 2016 FÖR VUXNA FRILUFSARE – ”VUXEN-MULLE” 
Vi är en liten grupp som tänker frilufsa tillsammans några gånger per termin runt om i Skåne. Vi samlas i 
Genarp och beroende på vart vi ska så samåker vi ut till startpunkten/slutpunkten för dagen. Den som inte 
har bil kan med all säkerhet åka med någon annan. Vi hoppas det finns några fler som vill följa med oss.  

 
Vårens program kommer avslutas med en Kajakhelg i Blekinge om intresse finns. 

Datum Tid Plats 

Lördagen 

6 feb 
10-14  

Dörröd & Grönland – 8 km  

Vandring 3 i Rundvandringar Romeleåsen. Nära Genarp startar vi vid Kullatorpet och 

vandrar mot Grönland i hjortdjurens område. Vi passerar såsmåningom Bilarp och 

återkommer sedan till Kullatorpet.. 

Söndagen 

13 mars 
10-15 

Trolleholm – 10 km 

Vandring 8 i Rundvandring Evighetsträd. En slottsvandring med kunglig känsla. Vi startar 

vid Trolleholms slott och skall passera Gustav V’s jaktområden och jaktpost. Det lär vara 

fågelrika områden så kanske kan en kikare vara trevligt att ta med. Skånes grövsta sälg och 

lind finns i området. 

Söndagen 

24 april 
10-15 

Stenskogen & Höörs mölla - 6 km 

Vi vandrar i terräng med minnen från sandstensbrytning. Redan på 1100-talet togs sten 

härifrån till Lunds domkyrka. Promenaden går genom naturskön blandskog och vi stöter 

säkerligen på rester av gamla kvarnstenar. 

 

Lördagen 

21 maj 
10-15 

Knickarp, Vrångabäck och Skogshult – 11 km  

Vandring 16 i Rundvandringar Romeleåsen. Nära Genarp startar vi vid Kullatorpet och 

vandrar mot Grönland i hjortdjurens område. Vi passerar såsmåningom Bilarp och 

återkommer sedan till Kullatorpet.. 

Lör-Sön  

18-19 juni 
 

Havskajak i Blekinge med övernattning 

Vi tänkte avsluta terminen med en långresa till Blekinge och prova havskajak och laga lite 

god mat tillsammans på kvällen. Övernattning på vandrarhem. Vi diskuterar tillsammans 

vad vi vill göra och finplanerar under våren. Allt till självkostnadspris. 

 

 
Har Ni några frågor så ring oss gärna. Hoppas att vi ses! 
 

 

Åsa Englund 040 - 480491  0733 - 325 866 

Anette Engström 040 - 480546 070 - 5440 546 
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UTRUSTNING 
Ta med dig god fika att njuta av i naturen och låt oss hoppas på härligt väder.  
Vi träffas alltid vid Genarpsskolans parkering som startpunkt för samåkning. Sluttiden är preliminär och 
anpassas efter turen. Vi bidrar med bensinpengar till de som kör, så ta med lite pengar. Du får gärna 
prova en vandring utan att vara medlem. 

MEDLEMSKAP 
För att vara med flera gånger i vår verksamhet skall du vara medlem i Friluftsfrämjandet. Då är du 
försäkrad när du deltar i våra aktiviteter 

Medlemskapet kostar:  

Medlemskategorier Avgift per år(kr) 

Barn: 0-12 år 100 

Ungdom: 13-25 år 170 

Vuxen: 26 år och äldre 360 

Familj: Personer skrivna på samma adress 530 

 

 

Vi ser gärna att att hela familjen är medlem och att ni på så sätt stöttar vår förening. Enklaste sättet att blir 
medlem är via vår hemsida. Glöm inte att ange Genarps lokalavdelning. Medlemskap i Friluftsfrämjandet 
ger en prenumeration på vår tidning 4 nr per år samt följande förmåner: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

För mer information om 

förmånerna gå in på vår 

hemsida.  


