
 
 

KUL PÅ HJUL OCH FÖTTER 
Ditt uppdrag är att ta dig runt till nedan platser i vårt närområde och lösa 
uppdragen på varje plats. För att ha en chans att vinna pris ska du lösa minst 10 
uppdrag och skicka in dem till 
christel.meijerhoffer@friluftsframjandet.se senast den 30 september 2019.  

Tänk på att koordinaterna kan ha en avvikelse på flera meter så du kanske behöver 
leta på ett större område än vad din gps säger. 

PLATS KOORDINATER UPPDRAG  SVAR 
Fälttävlingsplats. 
Gamla spår av 
hästhoppning finns i 
området.  

55.628712, 
13.412117 

Vad är hoppen gjorda av?  Bildäck 

Stubbarpsfallen. 
Vattnet i fallen sägs 
ha en läkande kraft. 
Prova att applicera 
några droppar på 
en del av kroppen 
som är i behov av 
behandling. Se om 
det inte känns bättre 
efter några dagar. 

55.601009 
13.432688 

När finns den tidigaste skriften 
om den läkande kraften från 
vattnet?  
(tips:läs skylten på plats) 

År 1313, enligt 
skylten. 

Lilla grillplatsen 55.576295, 
13.436758 

Vilket trädslag är det högsta 
trädet? 

Gran 

Husarhagen. Här  
någonstans på 
kullarna låg en 
pestkyrkogård år 
1711-1712. 

55.549706, 
13.425834 

Hur många steg är det upp till 
den branta kullens topp? 

Valfritt…. 

Minnessten för 
vandrare. Här finns 
en sten rest till 
vandrare som ska 
njuta av 
omgivningarna. 

55.629043, 
13.410296 

När började planteringen kring 
stenen?  

Anno... 
Mdcccxii 
(1812) 

Vismarlövs 
kaffestuga 

55.583238 
13.292272 

Varifrån kommer glassen man 
kan köpa i kaffestugan? 

Österlenglass 



Döda trädet 55.575714,   
13.386165 

Hur stor är omkretsen på detta 
tröd? (tips: hur många behövs 
det för att krama trädet?) 

Ca 560cm. 

Där skogen slutar 55.567749, 
13.409368 

Vad kan man se på åkern? En ensam ek. 

Bokesjön 55.576295, 
13.436758 

Vad leder ner till sjön, från 
grusvägen? 

Dike/bäckfåra 

Skåneleden 
Väderkullen 

55.634040, 
13.430642 

Hur många dass finns det vid 
Skåneleden, här vid The 
Lodge/Väderkullen? 

Ett 

Vålnadens 
sommarstuga 

55.588103, 
13.453165 

Vad finns i byggnaden? Inte mycket. 
Vatten/tegel/c
ache 

Svarte damm 55.611628, 
13.435596 

På en minnessten står berättat 
om träd som planterades här. 
Vem var godskassör vid denna 
tid 

Gustaf Ahlborg 

Dygnesten 55.588827 
13.479350 

Hur lång är texten på stenen, i 
centimeter? 

45-46cm 

Vid Dödsklippan 55.586900, 
13.480503 

Vad skyddar skylten som står där 
man tittar mot klippan? 

Biotopskydd 

Observatoriet 55,622544, 
13.429187 

Vad finns mitt över vägen? Färist 

 
Du kan använda vilken karta som helst. Bifogat är en karta i html-format som man kan 
öppna i en webläsare i telefonen eller i sin dator, där alla platserna är markerade. 
Friluftsfrämjandet hoppas du kommer ha trevligt på din(a) turer i naturen! 
Tänk på Allemansrätten och visa hänsyn mot andra i vår natur. LYCKA TILL! 

 

 

 

 

 

 


