
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:      110:-       180:-      380:-    550:- 

 

Det här ingår i medlemskapet: 

* tillgång till tusentals aktiviteter över hela 

landet 

* Erbjudande från partners 

* Magasin Friluftsliv 4 ggr./år. 

* Stöd vårt arbete i att bevara allemansrätten 

och friluftsliv för alla 

* Försäkring 

 

Så här blir du medlem: 

Gå in på hemsidan: www.friluftsframjandet.se 

Tryck dig fram via ”Medlem” och därefter ”Bli 

medlem” 

 

Friluftsfrämjandet i Landskrona: 

Friluftsfrämjandets Landskronaavdelning 

Koriandergatan 54 

261 61 Landskrona 

Ordförande: Elisabeth Andersen  0709-621563 

 

 

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 2023 
 

 
 

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. 

När vi är ute på våra vandringar är vi på många sätt  

beroende av varandra. Det vore därför bra om var och en 

har med sig en lapp i en plastficka där ev. mediciner, 

sjukdomar, allergier och telefonnummer till anhöriga 

finns angivna. Lägg den i en ficka längst upp i ryggsäcken. 

Söndag 29 januari, Familjedag med söndags-
buffe. Korvgrillning och krabbelurtillverkning 
på Trangiakök. Järavallen.. Ett bra tillfälle att ta 

med sig barn och barnbarn ut på spännande äventyr. Var 

och en tar med sig varm dryck.  Samling på IP´s parkering 

11.00 eller på Järavallen 11.30. Anmäl dig till  

Erik 0702-251912 senast 25 januari. 

 

Söndag 26 februari.  Guidad tur på stan.  Vi 

kommer att bjudas på en speciell guidning, kryddad med 

historier, fakta och klurigheter. Vi avslutar turen med en tur 

genom Citadellkolonierna och Linjen. Samling på parkeringen 

vid Citadellkliniken (gamla Strandpaviljongen) kl. 13.00 Anmäl 

dig till Erik 0702-251912. Begränsat antal.   

 

Söndag 12 mars. Vandring.  Vi tar oss med buss till 

Glumslöv och vandrar utmed Öresund tillbaka till 

Landskrona. C:a 6 km. Anmäl dig till Eva 0709-628739, då 

du får information om tider osv.  

 

Söndagen 26 mars.  Vandring i Ramlösa Park.   
Vi vandrar genom den sägenomspunna parken och 

hoppas få se vårens framsteg. Turen blir på 5-6 km. 

Samling på IP´s parkering kl. 10.00. Anmäl dig till Jytte 

0733-594827 eller Eva 0709-628739 

 

Söndag 16 april.  Tarstadrundan.  Vi parkerar vid 

Sireköpinge vackra kyrka och vandrar en c:a 7 km lång 

tur genom odlingslandskap, dalar och vackra vyer. 

Samling på IP´s parkering kl. 10.00 Anmäl dig till 

Margaretha 0738-009291.   

Onsdag - torsdag 20 – 21 april.  Vandring på 

Österlen med övernattning. Vi fortsätter vår tur på 

Österlen och når nu Snogeholmssjön. Begränsat antal 

deltagare. Anmäl dig snarast till Eva 0709-628739 eller 

Margaretha 0738-009291 

 

Lördag 29 april  OBS! Vandring i Lödde 

Sandskog. Vi återvänder till en härlig miljö med talldoft, 

små fina stigar och närhet till havs. Vi kan erbjuda olika 

längder på turen. Anmäl dig till Margaretha 0738-

009291. 

 

Söndag 14 maj.  Alunbruket / Blentarp och 

Eriksgården. En härlig vandring genom ängar och 

kullar vid Alunbruket. C:a 7 

km. Vi avslutar eventuellt 

med ett besök på 

Eriksgården, där en bärbuffe 

står uppdukad. Samling på 

IP´s parkering kl. 10.00. 

Anmäl dig till Elisabeth 0709-

621563 eller Erik 0702-251912.  
 

Söndag 21 maj. Strandstråket.  Vi fortsätter vår 

vandring utmed Öresund. Strandstråket bjuder på många 

fina upplevelser och vackra vyer. Vi avslutar turen i 

Lomma. C:a 6 km. lättrampad terräng. Samling på IP´s 

parkering kl. 10.00. Anmäl dig till Margaretha 0738-

009291 eller Britt 0768-283833 

 

Fredag 26 maj.  OBS! Cykling och lunch på 

Borgeby Slott. Vi tar cyklarna på tåget, hoppar av vid 

Dösjebro och cyklar c:a 3,5 mil tillbaka till stan. Lunch 

intar vi på slottet i Borgeby. Anmäl dig till Eva 0709-

628739 eller Inger 0702-734384, då du även får 

information om tider osv. 

 

Söndag 4 juni. Vandring vid Klöva Mölla och 

Hallar. En vandring som bjuder på de bästa stigarna, 

vackrast vyerna och lagom utmanande miljöer.  Samling 

på IP´s parkering kl. 10.00. C:a 6 km. Anmäl dig till Eva 

0709-628739 eller Pia 0702-312587 

 

Söndag 11 juni. Ruveröds Kvarn. En vandring som 

startar vid den gamla kvarnen, går via vulkankäglan 

Juskushall till Räfshalen – en stor välskött slåtteräng med 

bl.a. stor fjärilspopulation. C:a 4 km. Samling på IP´s 

parkering kl. 10.00. Anmäl till Erik 0702-251912. 

 

Söndag 18 juni. Vandring runt Tjörnarpsjön.  

Vi tar tåget till Tjörnarp och tar en fin tur runt sjön i 

vacker bokskog och intagande vikar med näckrosor. 

Samling vid Landskrona Station 09:21. Pris; 214:-/person 

t.o.r., eller sommarkort. Anmäl dig till Erik 0702-251912. 

 

Söndag 2 juli. Möllans Dag. Vi cyklar på oväntade 

vägar till den nyrenoverade 

möllan i Häljarp, där vi äter 

medhavd matsäck. På Möllans 

Dag brukar möllan vara 

bemannad och man kan få 

komma in och beskåda 

innandömet. Samling vid 

parkeringen på Kamgatan. Anmäl 

dig till Erik 0702-251912   

 
Vi kommer att arrangera en mys- och 

vandringsresa till Österrike vecka 37. (avfärd 

lördag 9 september). Kontakta Connie 0702-441599 
  

Glöm inte att ta med matsäck och sittunderlag. 

  

Vi finns även på Facebook. Gå in på Facebook 

och sök Friluftsfrämjandet Landskrona (bild från Ven). 

 

Kallelse till årsmöte i Scoutboet 19 mars. Kl. 11.00. 

Styrelsemöten: 26/1; 11/5; 10/8. Kl. 18.00 


