
Friluftsfrämjandet är entrén till tusentals nya 

upplevelser.       www.friluftsframjandet.se 

”Prova på” en gång och pröva oss. Därefter 

krävs medlemskap (bl.a. av försäkringsskäl) 

Matsäck medtages på alla vandringar.             

Vid gemensam bilåkning – delas kostnaden. 

Medlemsavgifter: 

Medlemmar:      Barn   Ungdom   Vuxen  Familj 

      0-12      13-25       >26 

Helår:      100:-       170:-      360:-    530:- 

 

Det här ingår i medlemskapet: 

* tillgång till 60.000 aktiviteter över hela landet 

* förbundets kamp för bevarandet av 

allemansrätten och förbättrad folkhälsa genom 

friluftsliv. 

* Tidningen Friluftsliv 4 ggr./år. 

* Tillgång till vår postorderservice Utebolaget. 

* Friluftsfrämjandets hemsida. 

* Försäkringar. 

 

Så här blir du medlem: 

Gå in på hemsidan: www.friluftsframjandet.se 

Tryck dig fram via ”Engagera dig” 0ch därefter 

”Ta del av det roliga”, fyll i, skicka och vänta 

snällt på att allt det roliga kommer till dig! 

        VÄLKOMMEN! 

Friluftsfrämjandet i Landskrona: 

Friluftsfrämjandets Landskronaavdelning 

Koriandergatan 54 

261 61 Landskrona 

Ordförande: Elisabeth Andersen  0709-621563 

Avs:  

Friluftsfrämjandet i             

Landskrona 

Koriandergatan 54 

261 61 Landskrona 

 

 

 

 

 

 

 

  Adress: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Extra information med anledning av den 
pågående pandemin: Vi har planerat för en 
normal verksamhet, men följer de direktiv 

FHM meddelar och kommer att informera 
om vi tvingas ställa in någon aktivitet.    

 

 

Vill du ha ett extra program går det bra att ringa 

och beställa hos Erik Videfors på 0702-251912. 

SPRID GÄRNA PROGRAMMET TILL VÄNNER. 

 

FRILUFTSFRÄMJANDET 

I 

LANDSKRONA 

 
PROGRAM 

 
Hösten 2020 

 

 
 

Välkommen till glädjen i naturen. 

Vandringarna och cykelturerna ger dig 

naturupplevelser, gemenskap och fysiskt 

välbefinnande. Friluftsliv är en av de 

bästa formerna för hälsa och rekreation. 

http://www.friluftsframjandet.se/


Vandringar och cykelturer med 
Frivuxgruppen  & sammankomster. 

 Söndag 2 augusti.  Tomatens Hus. Vi träffas vid 

restaurangen kl. 12.30 och stoppar, med största glädje, i 

oss av det härliga utbudet. Valfritt sätt att ta sig dit: med 

cykel samling på IP´s parkering kl. 11.00; med tåg och 

vandring – tåg avgår från Häljarp 11.17 – Landskrona 

11.21. Vandringen tar c:a 40 minuter. Anmäl dig senast 

29 juli till Margaretha 0738-009291 el. Britt 0727-303150 

Söndag 9 augusti. Djurholmens naturreservat.  
En upplevelse att komma hit när ljungen färgar mossen i 

intensivt lila toner. En utmanande vandring i kuperad 

terräng. Vi tar oss dit med bil och samlas på IP´s p-plats 

kl. 09.00. C:a 7 km. (se vilka försiktighetsåtgärder vi följer 

på andra sidan av programmet). Anmäl dig till Eva 0709-

628739 

Torsdag 20 augusti. Cykling till stenbrottet vid 
Hedenborg. På vägen sticker vi inom stenugnsbageriet 

i Billeberga och tar sedan vår fikarast vid monumentet. 

Samling vid parkeringen 

Rattgatan 1 kl. 10.00 (där 

Kökscentrum tidigare låg, 

numera Second Hand-butik). 

Anmälan till Erik 0702-251912 

Söndag 30 augusti.  
Vandring i de vackra trakterna kring Tarstad. 
Margaretha tar oss med på sin egen vandringsrunda och 

bjuder oss som avslutning plats i sin trädgård, där vi kan 

avnjuta vår medhavda fika – allt enligt principen: ”när är 

vi framme och när skall vi fika?” Anmäl dig till 

Margaretha 0738-009291. 

Söndag 6 september. Paddling i Saxån. Det blir 

inte paddling i vilda strömmar precis, när man beger sig 

ut på Saxån, men trivsamt! Begränsat antal! Anmäl dig 

till Erik 0702-251912 snarast. Först till kvarn……. 

Tisdag 8 september. Informationsträff på Biblioteket 

inför ”Vandringens Dag” som infaller 12/9. Mer 

information kommer senare – håll ögonen öppna. 

Lördag 12 september. Vandringens Dag.  
Det kommer att finnas ett antal alternativ: Samling vid 

Rydebäcks Strandkiosk med första start kl. 10.00 och 

därefter vandring på Skåneleden tillbaka till Landskrona; 

Svenska Kyrkan anordnar Pilgrimsvandringar 10.00, 

13.30 och 14.00 med samling vid mötesplats Borsta-

husen. Anmäl dig till Erik senast 10/9. Mer information 

lämnas av Elisabeth 0709-621563 eller Erik 0702-251912 

Fredag 18 september. Cykling till Dösjebro på 
byavägar. Samling på IP´s p-plats kl. 10.00. Vi tar oss 

runt på ganska okända vägar och kommer att inta den 

medhavda matsäcken i skogarna vid Hofterup eller i 

Häljarp. Rundan blir 3,5-4 mil lång. Anmäl dig till Eva 

0709-628739 eller Lars 0730-732097. 

Söndag 27 septmber. Ridning och vandring vid 
Romeleåsen. Detta är en fantastisk möjlighet även för 

den ovane att få prova på att 

rida på dessa tåliga och snälla 

islandshästar. Vi har bokat 

upp 10 hästar, så det är 

verkligen först till kvarn som 

gäller (senast 30 augusti.)  

Minimiålder 12 år och maxvikt 

85 kilo. Mer info när du anmäler dig. För den som vill 

nyttja sina egna ben kommer det att bli en fin vandring 

på Romeleåsen. Anmäl dig snarast till Erik 0702-251912  

 

Söndag 11 oktober  Klåveröd - chans på svamp.  
Klåveröd är ett eldorado för den som vill uppleva litet 

mer av en spännande natur och själva vandringen. Vid 

den här tiden, om vädergudarna är med oss, brukar det 

finnas både soppar och trattkantareller i markerna. 

Anmäl dig till Eva 0709-628739 

 

Söndag 25 oktober.  Frostavallen, vandring. 
Detta är en plats vi mer än gärna återvänder till – det 

finns alltid något att se och uppleva och denna gång blir 

det vandring på en ny led. Anmäl dig till Conni 0738-

177774 eller Margaretha 0738-009291. 

Lördag 7 november. Gåsavandring. En vandring 

runt Citadellet och i Skulpturparken. Vi kommer att lotta 

ut en majskyckling bland deltagarna. Samling vid 

Strandpaviljongens parkering. Anmäl dig senast torsdag 

5/11 till Erik 0702-251912 

Lördag 14 november. Finstorp med firande av 
Ostkakans dag. Samling på IP´s parkering kl. 13.00 för 

gemensam bilfärd dit. Tag med bestick – till ostkakan. 

Anmäl dig till Erik 0702-251912 

 

Söndag 22 november. kl. 12.30 Termins-
avslutning med brunch och filmvisning. 
I år blir det kanske premiär för många att besöka det nya 

Hotell Öresund vid Sofia Albertina kyrka. Vi (d.v.s. 

Connie) har bokat plats åt oss, men behöver din anmälan 

senast söndagen 15 november. Pris: 229:-/person. 

Anmälan och info: Connie 0702-441599 OBS! Anm.tid. 

 

Tisdag 1 december. Kvällsvandring med glögg 
och pepparkakor. Samling på IP´s parkering kl. 17.00 

för vandring till Lill-Olas, där det bjuds på glögg och 

pepparkakor. Anmäl dig till Britt 0769-283833 eller 

Conni 0738-177774 

Söndag 27 december kl. 10.00  Vandra ner jul-
maten och fyll på igen. Vi samlas på IP´s parkering 

och beger oss till badet i Barsebäck och går t.o.r. till 

hamnen. Anmäl dig till Erik 0702-251912 eller Lena 

0761-612086 

V.g. se information om hur vi hanterar convid-

19 på programmets framsida. 
 

Glöm inte att ta med matsäck och sittunderlag. 

 
 Samlingsplats – om inte annat anges – är parkeringen 

vid Idrottshallen (Idrottsvägen).  

Styrelsemöten under hösten: 3 sept; 28 oktober 
och 26 november. Medlemsmöte med info vid de 
olika arrangemangen. 


