
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 
 

Våren 2022 
 

 
 

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. 

 Tisdag 18 januari.  Vandring, i fullmånens sken 

och korvgrillning. Vi träffas vid Borstahusens Hamn  

kl. 18.00 och vandrar till Lill-Olas där det bjuds på grillad 

korv. Medtag egen dryck.  Anmälan Erik 0702-251912 

Söndag 13 februari. Bruces Skog, Helsingborg.   

En lätt vandring i ett relativt nyanlagt naturområde. Här 

finns ekskog, enefälader, bäckar och våtmarker. Olika 

längder på vandringen. Anmälan Erik 0702-251912 

 

ÅRSMÖTE – Söndag 13 mars. 

kl. 11.00 . Scoutboet. Vi kommer 

även att gå en digital tipsrunda. 

Medtag kåsa och mobiltelefon. 

Söndag 27 mars.  Brottets 

Bana, Höör.  Namnet kommer från den tid då det gick 

en smalspårig järnväg mellan Höör och ett stenbrott – i 

folkmun döpt till just brottets bana. Samling på IP´s 

parkeing kl. 10.00. 6-7 km. eller kortare. Anmäl dig till  

Eva 0709-628739 eller Agneta 0702-665893 

Notera att sommartiden införts. 

Söndag 10 april  Vandring i Borgen, Vallåkra. 

Ett område som tidvis 

blivit litet slitet, men 

som återhämtat sig 

och fortfarande 

bjuder på blåsippor 

små som uti backarna 

stå. Samling på IP kl. 

10.00. Anmäl dig till 

Conni 0738-177774 eller Eva 0709-628739  

 

Söndag 24 april.  Karaby Backar, Dösjebro. 

Vi tar oss med tåg eller bil till Dösjebro Station, varifrån 

vi går till backarna där backsippan brukar blomma vid 

denna tid. Vandringen blir 6-7 km. Anmäl dig till Eva 

0709-628739 eller Conni 0738-177774 

Söndag 8 maj maj.  Vandring vid Domsten. En 

härlig vandring med utsikt över Öresund och den danska 

kusten. All information om samlingsplats och tider 

lämnas när du anmäler dig – och det gör du till Conni 

0738-177774 eller Margaretha 0738-009291  
Tisdag-onsdag 10-11 maj  Vandring med 

övernattning.  Fortsättning på vår vandring på Öster-

len, i några av 

landets mest 

natursköna 

områden.. 

Denna gång 

blir det över-

nattning vid 

Kåseberga, ett stenkast från Ale Stenar.  OBS! Antalet 

platser är begränsat, så det gäller att boka upp sig så 

snart som möjligt. Anmäl dig till Eva 0709-628739. eller 

Margaretha  

Söndag 22 maj..  Tåg och cykling i skön förening 

och med lunch.  Vi tar tåget med cyklarna ombord 

från Landskrona till Glumslöv (elcyklisterna vill nog själva 

ta sig uppför Glumslövsbacken). Därifrån cyklar vi på 

mindre vägar till Tomatens Hus, där lunchen säkert sitter 

fint. Anmälan och information Eva 0709-628739 eller 

Erik 0702-251912 

4 – 12 juni  Må bra- och vandringsresa till 

Österrike. Än en gång tar vi bussen ned till de 

österrikiske alperna och det trivsamma hotellet 

Stubacher Hof. Där-

ifrån finns det 

behagliga leder till små 

mysiga städer, tåg 

strax utanför hotellet, 

som kan ta dig till 

Salzburg, Zell an See 

osv. Eller varför inte ta ett dopp i den näraliggande sjön. 

Beställ ditt prospekt från Erik 0702-251912, där tider 

kostnader och preliminärt program finns. Boka därefter 

din plats. 

Söndag 5 juni. Lödde Sandskog. Vi har vid några 

tillfällen tidigare haft vandringar i Sandskogen och slagits 

av hur omväxlande lederna är. Vi kommer att gå i 

tämligen platt terräng och med olika längd. Samling på 

IP´s parkering kl. 10.00. Anmäl dig till Margaretha 0738-

009291 

Söndag 19 juni. Tomarps Kungsgård, Kvidinge. 

En ny och mycket trevlig runda, där vi går utmed Rönneå, 

som lite lojt slingrar sig fram i den vackra naturen.. Ett 

”måste” är att utmana sig och passera ån via en hängbro. 

Har vi tur har Kungsgården åter kunnat öppna sina 

konstutställningar och cafe. Anmäl dig till Eva 0709-

628739 eller Erik  0702-251912 

Tisdag 21 juni. Cykling   Det blir en lättsam tur i 

kvällningen, utan besvärliga uppförsbackar – våra ledare 

kan inte garantera medvind i alla riktningarna, men 

vackra vyer och en 

skön plats att fika på  

kan utlovas.  Samling 

vid Landskrona station 

kl. 18.00. Anmäl dig 

till Agneta 0702-

665893 eller Eva 0709-628739 

 

Vi kommer även att försöka arrangera en 
ridtur vid Sleipnirs Ängar. Info om detta 
skickas ut via SMS. 
 

Glöm inte att ta med matsäck och sittunderlag. 

V.g. se information om hur vi hanterar 
pandemin på programmets framsida. 

Vi finns även på Facebook. Gå in på Facebook 

och sök Friluftsfrämjandet Landskrona (bild från Ven). 
 

 Samlingsplats – om inte annat anges – är parkeringen 

vid Idrottshallen (Idrottsvägen).  

Styrelsemöten  20 januari, 5 maj, 11 augusti.. 

Medlemsmöte med info vid de olika 
arrangemangen. 


