
Friluftsfrämjandet är entrén till tusentals nya 

upplevelser www.friluftsframjandet.se  

”Prova på” en gång, 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 

* föreningens arbete för bevarandet av 

allemansrätten och förbättrad folkhälsa genom 

friluftsliv och rörelseglädje. 

* 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” Och 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 0709-62 15 63 

Avs:  

Friluftsfrämjandet i             

Landskrona 

Koriandergatan 54 

261 61 Landskrona 
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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 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/
http://www.friluftsframjandet.se/


Vandringar och cykelturer med 
Frivuxgruppen  & sammankomster. 
Fredag 10 januari. Korvgrillning i fullmånens 

sken. Samling på Västervångskolans parkering kl. 17.30 

för vandring till grillplatsen vid Lill-Olas brygga. Vi bjuder 

på korv och tillbehör – medtag egen dryck. Anmäl dig 

senast 8/1 till Erik 0702-251912 eller Lena 0761-612086  

Fredag 14 februari. Vandring Järavallen till 

golfrestaurangen. Vi vandrar 4 + 3 km med ett kärt 

avbrott för lunch. Samling på IP´s parkering 10.00 för 

gemensam färd till Järavallens parkering. Anmälan till 

Eva 0709-628739 eller Lars 0730-732097. 

Söndag 8 mars. Vandring Gantofta – Råå – 

Rydebäck. Tåg avgår Häljarp 10.15; Landskrona 10.20 ; 

Glumslöv 10.25 till Ramlösa, där byte sker. Vandring till 

Råå (möjlighet att ta buss hem) eller Rydebäck (tåg eller 

buss). Anmäl dig till Conni 0738.177774 eller Erik 0702-

251912.  

SÖNDAG 15 MARS  Årsmöte – separat kallese 

kommer. Scoutboet kl. 11.00. Medtag kåsa 

Söndag 29 mars. Vandring i Höjeådalen, Lund. . 

En spännande tur vid Lunds mer okända sidor med bl.a. 

St. Lars sägenomspunna park. Vandringen blir på 4 eller 7 

km. beroende på tycke, smak och ork. Platsen håller 

också en hel del vinterfåglar i å och dammar.  Anmäl dig 

till Eva 0709-628739 eller Britt 0727-303150. 

Torsdag ochFredag 2 & 3 april Gyltan vid 
Skrylle – Spänning i världsklass.                        

Vi har ännu en 

gång bokat två 

nätter, då 8 

personer i stöten 

kan få uppleva 

en kväll/ natt 

tillsammans med 

vildsvin, rådjur, dovhjort, grävling osv. Vi sitter i ett 

viltgömsle med värme och toalett. Panoramafönster 

vetter ut mot skogen. OBS! Begränsat antal – anmäl dig 

snarast till Eva 0709-628739 eller Erik 0702-251912. 

Söndagen 19 april.  Kl. 10.00 Frostavallen 

Ett paradis som man inte kan besöka för ofta. Nu ger vi 

oss ut på ännu ett nytt spår – c:a 9 km – och hoppas att 

vi får njuta av ett första möte med våren. Anmäl dig till 

Conni 0738-177774 eller Eva 0709-628739 

Söndag 3 maj kl 10.00  Mölledammarna 

Vi tar oss upp till trakterna där Söderåsen ”reser” sig och 

skogarna tätnar. I dag kommer vi, förutom en lätt vand-

ring på c:a 5 km, att träffa våra främjarvänner på söder-

åsen som arrangerar en trevlig tipspromenad (kostar 20:- 

i startavgift om du vill vara med). Anmäl dig till Peter 

0709-158495 eller Rita 0709-158427   
Söndag 10 maj. Ridning vid Genarp. 

Liksom i september 

2019, beger vi oss iväg 

till Sleipnirs ängar vid 

Romeleåsen. En timme 

på islandshästen trygga 

rygg kostar 550:- . För 

de av oss som vill nyttja de egna benen kommer vi att ha 

en vandring.. Anmäl Erik 0702-251912 senast 20 april 

Söndag 17 maj. Klockgrodskonsert. Vi beger oss till 

ängarna söder om Mölle där klockgrodorna spelar upp 

sin årligen återkommande vårkonsert. Vi bjuder också på 

en vandring över ängarna och kan njuta av den sköna 

kustlinjen. Samling kl. 09.00. Anmäl dig till Margaretha 

0738-009291 eller Eva 0709-628739 

Söndag 26 maj. Cykling till Billeberga 

monument och stenbrott. Vi cyklar på den gamla 

ärevördiga Billebergabanan (både el- och svettdrivna 

cyklar är välkomna). Monumentet restes som minne av 

slaget mellan de svenska och danska arméerna 14 juli 

1677. Anmäl dig till Erik 0702-251912  

Uttendorf / Österrike 30/5 – 7/6. Vi arrangerar en 

resa med buss till de underbara trakterna kring Kitzbühl 

och Zell am See. En del lätta vandringar, men tonvikten 

är lagd på att uppleva Österrikes vackra natur, kultur och 

lättsamma livsstil. Information och intresseanmälan till 

Connie Jansson 0702-441599. SKYNDA!!! 

Fredag 12 juni. Vandring, cykling, buss… det 

viktigaste är att vi sammanstrålar på Hillesdal vid 

Glumslöv för att avnjuta lunch eller bara en kopp kaffe 

och med Hilleshögs dalar, Ven och den danska kusten 

som blickfång. Samling i Hillesdal kl. 13.00. 

Information och anmälan till Britt 0727-303150 eller 

Conni 0738-177774 

15 – 16 juni. Vandring med övernattning på 

Österlen.  Välkommen till en härlig vandring i några av 

landets mest natursköna områden – vi fortsätter på 

leden söderut mot Sandhammaren. 32 km. på två dagar. 

Antalet deltagare är begränsat till 16, så anmäl dig 

snarast. Information och anmälan till Eva 0709-628739 

eller Margaretha 0738-009291         .                              

OBS! Anmäl dig senastst Påskdagan 12 april. 

Onsdag 24 juni. Vandring på Kullahalvön.  Nu 

gäller ”sommarkortet” och vi tar oss med tåg och buss till 

Jonstorp och vandrar utefter Skälderviken mot Utvälinge. 

En fin och ”skåneplatt” sträcka. Information om tågtider 

och annat, samt anmälan till Eva 0709-628739 eller 

Gunny 0767-873984.   
Söndag 5 juli. Hallands Väderö. Vi åker till den 

sägenomspunna ön utanför 

Bjärehalvön och Torekov. 

Vandringen bjuder på 

vindpinade buskage, frodig 

grönska, blankslipade 

berghällar och öppna fält. Den 

badsugne kan även få sitt lystmäte tillgodosett. Se även: 

www.hallandsvadero.se  Anmälan och information: 

Conni 0738-177774 eller Margaretha 0738-009291 
  

Glöm inte att ta med matsäck och sittunderlag. 

 
 Samlingsplats – om inte annat anges – är parkeringen 

vid Idrottshallen (Idrottsvägen).  

 

Styrelsemöten 2020: . 9/1; 7/5; 13/8 och 

Medlemsinfo vid de olika arrangemangen. 

http://www.hallandsvadero.se/

