
 

Svedala 

Vandringar hösten 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 hösten 2012 fem 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 9 september 

Bosarp - Segeå 

Vi vandrar genom det fantastiskt vackra odlingslandskapet söder om Svedala. Fälten böljar i mjuka 

kullar och utsikten är fantastisk! Segeå leder oss tillbaka till samhället. 

Vägbeskrivning: Samling kl 10 på p-platsen mellan Holmagården och Fröhusets förskola vid 

Holmagatan. Från Malmö tag första avfarten mot Svedala, i rondellen tag andra avfarten mot 

Sandvik, i nästa rondell tag tredje avfarten. Holmagården ligger på vä hand efter ca 100 m. 

Vandringens längd ca 9 km, 3½ timme 

 

Söndag den 30 september 

Vi tar stickspåret till Vinninge 

En vandring genom det bördiga backlandskapet med fornlämningar som vi tar oss en titt på. 

Samling vid Dansbanestigen (stora parkeringen) i Torup kl 10.00. För samåkning från Svedala 

samling på p-platsen vid Statoilmacken kl 9.40. 

Vandringens längd ca 8 km, 3 tim 

 

http://www.friluftsframjandet.se/
mailto:svedala@friuftsframjandet.se


Söndag den 14 oktober 

Svaneholm och Stjärneholm 

Området kring Svaneholms slott är ett välfrekventerat strövområde, men vi söker oss lite förbi de 

markerade lederna. Vi letar oss även fram till ruinerna av Stjärneholms slott som kan ståta med 

kanske den kortaste historien av de skånska slotten! Vandringen tar oss omväxlande genom skog 

och öppna fält med utsikt mot Romeleåsen. 

Vägbeskrivning: Väg E65 från Svedala mot Skurup. Vid Skurup tag av mot Svaneholm. Samling på p-

platsen vid slottet kl 10.00. För samåkning från Svedala samling på p-platsen vid Statoil kl 9.30. 

Vandringens längd 8,5 km ca 3½ timme 

 

Söndag 28 oktober 

Dygnesten - Dörröd 

Den här gången tar vi oss ännu en bit längre bort från Svedala till Häckeberga naturvårdsområde 

där vi följer en av Karin Hoffmans vandringar. Strövtåget tar oss genom den trolska dälden där 

Billingabäcken springer fram, förbi den sägenomspunna Dygnesten, genom bokskogar och 

ålderdomliga fäladsmarker. 

Vägbeskrivning: Från Svedala väg E65 mot Skurup. Vid Skurup tag av mot Veberöd och vik av vid 

skyltar Genarp 11. Kör 1,5 km, tag hö i en T-korsning. Parkering ligger vid vä sida efter ytterligare 3 

km strax efter en avtagsväg skyltad Dörröd 2. Samling kl 10.00 

För samåkning från Svedala samling på p-platsen vid Statoil kl 9.20. 

 

Söndag den 18 november 

Bokskogen Torup 

Vi utforskar de lite mindre trafikerade delarna av Bokskogen. Upptäcker en omväxlande och lummig 

del av Torupsskogen och vågar oss ut på golfbanan för att betrakta Karl XII:s ek. 

Vägbeskrivning: Från Torups slott kör söderut mot Svedala. Där vägen delar sig strax efter 

fritidsanläggningen håll höger. Följ vägen ca 2 km, samling här på Skabersjöparkeringen kl 10. För 

samåkning från Svedala samling på p-platsen vid Statoil kl 9.40. 


