
Friluftsfrämjandet är entrén till tusentals nya 

upplevelser. 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 
VÅREN 2019 

 
 

 
 

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. 

Vandringar och cykelturer med 
Frivuxgruppen  & sammankomster. 

http://www.friluftsframjandet.se/


En vacker dag under januari när vintervädret kommit 

och isarna ligger blanka, blir det kallelse via SMS till 

skridskoåkning på sjöarna vid Saxtorp. Se till att ha 

skenorna välslipade. 

Söndag 20 januari kl. 16.00.  

Korvgrillning i mörkret på Järavallen i fullmånens sken. 

Kan inte bli mycket mer spännande en söndag 

eftermiddag. Vi tar med korv och tillbehör mot 

självkostnadspris (c:a 30:- ). Tag själv med dryck efter 

tycke och smak. Anmälan till Erik 0702-251912 eller  

Lena 0761-612086 

 
Söndag 17 februari kl. 10.00.  

Fortsättning på Landborgspromenaden från Ramlösa 

med två skilda mål: till Råå och buss hem eller vidare till 

Gantofta och tåg därifrån. Vandringen blir 6 + 5 km. 

Anmäl till Eva 0709-628739 eller Lars 0730-732097. 

 
Söndag 3 mars kl. 11.00 

Årsmöte med 

vandring på 

Citadellets 

koloniområde. Vi 

bjuder på varm 

blåbärssoppa. 

Medtag egen kåsa! 

 
Fredag 22 mars    

Samling vid P-platsen Hillesdal, Glumslöv kl. 13.00. 

Valfritt sätt att ta sig dit – cykling på gammalt 

trampmanér eller via hjälp av elektroner, buss till 

Hildesborg Gård och vandring därifrån eller, varför inte 

vandra hela vägen utefter havet. Vi äter en lätt lunch på 

Hillesdal. Tåg eller buss tillbaka. 

Anmäl dig till Britt 0768-283833 eller Eva 0709-628739. 

 

 
Söndag 14 april. Kl. 10.00  

Vandring Häljarp/Saxtorpssjöarna. En härlig vandring till 

Saxtorpssjöarna som ligger som nästan exotiska oaser 

mitt i det hårt exploaterade området. C:a 9 km.  Anmäl 

dig till Rita 0709-158427 eller Peter 0709-158495 

 

Söndag 28 april. Kl. 10.00  

Vandring vid Torups Slott och Konstrundan i sydöstra 

Skåne. Det finns en mängd olika vandringsleder i de 

omgivande bokskogarna och vi hoppas vi prickar rätt 

tidsmässigt för att få njuta av den skira grönskan. På 

plats finns Torups Slottscafé – annars är det egen mat-

säck som gäller. Samling på IP kl. 10.00. Anmäl dig till 

Erik 0702-251912 eller Lena 0761-612086  

 
Måndag 6 maj. Kl. 12.00   

Ridning och vandring vid 

Fulltofta. För den ridsugne 

står ett gäng snälla islands-

hästar beredda att bära dig till 

platsen där maten serveras – 

vi andra promenerar i fin 

skogsmiljö till samma plats. 

 OBS! Anmälan senast 24 mars till Lena 0761-612086. 

  
Tisdag 14 maj kl.10.00    

Cykling ut i det blå! 

Vi tar oss ut på en tur där både el- och vanlig cykel kan 

samsas, då vi träffas på vid samma mål. Vi hoppas 

komma nära Ottarpsdalen där göken brukar vara gäst vid 

den här tiden. Info och anmälan: Erik 0702-251912 

 
Söndag 19 maj kl. 09.00. 

Vi tar oss ännu en gång upp till Frostavallen där vi 

fortfarande har åtskilliga leder otrampade! Dagens 

vandring blir på c:a 9 km i omväxlande miljöer. 

Anm: Margretha 0738-009291  el. Conni 0738-177774 

 
 
 

Måndag 27 maj. Kl. 10.00 

Det blir en spännande 

stadstur på cykel bland 

skulpturer, slott, lustbåts-

hamnar och rastställe. 

Samling vid Fiskargumman 

på Erikstorpsvägen. 

Anmäl dig till Conni 0738-177774 el. Mac 0705-436868. 

 

31 maj – 8 juni. Vandringsresa till Uttendorf i de 

österriksika alperna. Fulltecknat, men det går att 

sätta upp sig på reservplats: Connie 0702-441599 

 
Fredag 14 juni kl. 09.00   

Alnarps Slottspark och Habo Ljung. En unik miljö 

några kraftfulla stenkast från Spillepengen och 

Malmö. Här blandas muséer, vackra promenadstråk 

under exotiska träd och Öresunds kustlinje.  

Anmäl: Erik 0702-251912 el. Lena 0761-612086   

 
Torsdag 4 juli.  

 Vårterminens avslutning. Vi visar upp våra ”sommar-

kort” för konduktörer och busschaufförer och reser 

någonstans till trakterna vid Skälderviken för att vandra 

en del av Skåneleden. Information och anmälan till:  

Lise 0733-976445 el. Margaretha 0738-009291 
 
13 – 14 augusti Vandring på Österlen med 

övernattning. När detta program skrivs håller vi som 

bäst på med att slutföra planeringen inför en vandring 

utmed Hanöbuktens undersköna kust. 

OBS! Anmälan senast 20 april till Eva 0709-628739. 

 

Glöm inte att ta med matsäck och sittunderlag. 

  


