
Turprogrammet är ett samarbete mellan: 
 
 Bjerred-Lommas lokalavdelning 
 bjerred-lomma@friluftsframjandet.se 
 www.friluftsframjandet.se/bjerred-lomma 
 
 Lunds lokalavdelning    
 lund@friluftsframjandet.se 
 www.friluftsframjandet.se/lund 
  
 Genarps lokalavdelning 
 genarp@friluftsframjandet.se 
 www.friluftsframjandet.se/genarp 
 
 Helsingborgs lokalavdelning 
 helsingborg@friluftsframjandet.se  
 www.friluftsframjandet.se/helsingborg 
 
 Husie lokalavdelning 
 husie@friluftsframjandet.se 
 www.friluftsframjandet.se/husie 
 
 Malmö lokalavdelning 
 malmo@friluftsframjandet.se 
 www.friluftsframjandet.se/malmo 
 
 Sjöbo lokalavdelning 
 sjobo@friluftsframjandet.se 
 www.friluftsframjandet.se/sjobo 
  
 Svedala lokalavdelning  
 svedala@friluftsframjandet.se 
 www.friluftsframjandet.se/svedala 
  
Fler lokalavdelningar är välkomna att vara med och bidra till 

detta program, tag kontakt med Malmö lokalavdelning. 

TURPROGRAM 
FÖR VUXNA 

OCH FAMILJER  
HÖSTEN 2017  

TIPS- & BINGOPROMENAD 
Kullaberg 
Söndag 3/9, 17/9, 1/10, 15/10, 29/10 (Gåsapromenad med jakt 
på bokstäver) 25/12 (Juldagspromenad med glögg och peppar-
kaka) 
 
Passa på att besök det vackra Kullaberg.  
Vi startar vid Björkerödsstugan 
Det är både barn- och vuxenfrågor och de som vill ta den enkla 
utvägen gör bara bingon. 
Vi har även café, njut av en kopp kaffe och äggamacka eller 
våffla efteråt. 
 
Start mellan kl.10-12.  
Frågor ring Elisabeth 076-23 22 111. 
 

NYHET!  
Tipspromenader i Strandbaden Höganäs 

Start vid cykelvägen vid Örestrand söndagar kl. 10-12.  
Vi bjuder på fika eller något annat gott.  
Det finns även ett lotteri. 
Datum: 27/8, 10/9, 24/9, 9/10, 23/10 & 5/11.  
 
Varmt välkomna! 
 
Arrangör: Friluftsfrämjandet Helsingborg-Kullabygden 
 

 

Skapa i trä med kniv och redskap  
 
Vi träffas vid FF Sjöbos Grillkåta, nederst i skidbacken i Oran, 
för täljning och skapande i trä utefter dina egna idéer.  
 
Friluftsfrämjandet tillhandahåller täljämnen och olika varianter 
på knivar/redskap. Det kommer finnas exempel på olika före-
mål samt möjlighet till hjälp och vägledning i ditt skapande. 
 
Datum: 10 oktober, 7 november, 5 december 
 
Tid: kl 18:30 
 
Samling i FF Sjöbos Grillkåta, skidbacken i Oran 
Medtag dricka och kniv om ni har. Vi har även för utlåning. 
Inga förkunskaper krävs 
Pris: medlem gratis, icke medlem i Friluftsfrämjandet 300:- 
 
Max antal 10 Anmälan via mail sjobo@friluftsframjandet.se  
Eller via länken http://www.friluftsframjandet.se/lat-aventyret-
borja/hitta-aventyr/friluftsevent/friluftsevent/skapa-i-tra-med-
kniv-och-redskap-3ggr/   
 
Väl mött den 10 oktober kl. 18.30lexander och Johan 
 
Arrangör: Friluftsfrämjandet Sjöbo  
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TURPROGRAM HÖSTEN 2017 

Bakgrundsbild: Jens Stålberg 

SÖNDAG 10/9 GUIDAD TUR I LIMHAMNS KALKBROTT 
Vi kommer att förflytta oss flera tusen år tillbaka i tiden genom 
att titta på fossiler och mycket annat under ledning av guide. 
Vi samlas på Kalkbrottsg. 114 kl. 14.45, mitt emot Hammars 
park. Vandringen pågår ca 2 timmar.  
Ta på dig bra skor att gå i och kläder efter vädret.  
Priset är 100 kr per deltagare.  
Anmälan via hemsidan www.friluftsframjandet.se/malmo  
sista anmälningsdag är den 7/9.  
Maximalt antal deltagare är 40 st. Ungdomar får inte vara un-
der 12 år ur säkerhetssynpunkt.  
Vid undringar ring Cilia Mårtensson 0725-131980 
Arrangör: Friluftsfrämjandet Malmö 
 
SÖNDAG 10/9 VANDRING BOSARP-SEGEÅ 
Vi vandrar genom det fantastiskt vackra odlingslandskapet 
söder om Svedala. Fälten böljar i mjuka kullar och utsikten är 
fantastisk! Segeå leder oss tillbaka till samhället. 
Samling kl 10 på p-platsen mellan Holmagården och Fröhusets 
förskola vid Holmagatan, Svedala. 
Vägbeskrivning: Från Malmö tag första avfarten mot Svedala, i 
rondellen tag andra avfarten mot Sandvik, i nästa rondell tag 
tredje avfarten. Holmagården ligger på vä hand efter ca 100 m. 
Vandringens längd ca 9 km. Kostnad: Avgiftsfritt för medlem-
mar i Friluftsfrämjandet, 50 kr för icke medlem. Ta med fika och 
något att sitta på. Kontakt Astrid Holmberg  
astrid.holmberg@friluftsframjandet.se  0703-154437 
Arrangör: Friluftsfrämjandet Svedala 
 
SÖNDAG 24/9 MTB I KÄGLINGE REKREATIONSOMRÅDE 
För dig som är över 15 år och sugen på att prova MTB i grupp 
tillsammans med andra. Vi ses vid Grodans hus de första 
gångerna för att kolla cyklarna och förkunskaper. Din cykel bör 
vara avsedd för ändamålet och ha grovmönstrade däck.  
Hjälm, vatten, handskar och glasögon är obligatoriskt.  
4 tillfällen finns planerade under våren. Ca 2 timmar/tillfälle. 
Gång 1 24/9 kl. 14.00 Grodans hus (Källtorpsv 8, Oxie) 
Gång 2 1/10 kl. 14.00 Grodans hus (Källtorpsv 8, Oxie) 
Gång 3 8/10 kl. 14.00  
Gång 4 29/10 kl. 14.00  
För mer info och anmälan www.friluftsframjandet.se/malmo  
eller Dennis Mårtensson 0761-907010 
dennis.martensson@whitetip.se 
Arrangör: Friluftsfrämjandet Malmö  
 
SÖNDAG 1/10 VANDRING SJÖBO ORA 
Varierande skogar och dramatiska raviner kännetecknar områ-
det Sjöbo Ora vid Fyledalens mynning mot Vombsjön.  
Samling vid parkeringsplatsen mittemot Orebackens camping, 
Sjöbo kl 10.15. Samåkning från CircleK Svedala kl 9.30. 
Vandringens längd ca 12 km. 
Kostnad: Avgiftsfritt för medlemmar i Friluftsfrämjandet, 50 kr 
för icke medlem. Ta med fika och något att sitta på.  
Kontakt Astrid Holmberg  
astrid.holmberg@friluftsframjandet.se  0703-154437 
Arrangör: Friluftsfrämjandet Svedala 
 
 

SÖNDAG 15/10 VANDRING ÖVEDSKLOSTER 
Vi går i de vackra omgivningarna vid Övedskloster, Vombsjön och 
längs vulkansjön Vassen. Vi går upp längs en höjd där vi har fin 
utsikt över Vombsjön och mot Romeleåsen.  
Vandringens längd 11 km, kan kortas vid dåligt väder. 
Kostnad: Avgiftsfritt för medlemmar i Friluftsfrämjandet, 50 kr för 
icke medlem. Ta med fika och något att sitta på.  
Samling vid Övedsklosters parkering kl 10.15, eller samåkning från 
Circle K (Statoil) i Svedala kl 09.30  
Kontakt Agneta Löfquist, Mobil 0705-404107, agneta@lofquist.eu  
Arrangör: Friluftsfrämjandet Svedala 
 
LÖRDAG 29/10 kl. 11-15 ÄVENTYRLIGA FAMILJEN 
Prova på Äventyrliga familjen som är ett samarbete mellan Frilufts-
främjandet Helsingborg-Kullabygden och naturum Kullaberg.  Det 
blir en kuslig vandring på Kullaberg med roliga aktiviteter kopplade 
till vandringen. Vi håller elden igång mellan kl. 12.00-13.00. Mer 
info kommer att finnas här när det närmar sig: https://
www.facebook.com/Friluftsfrämjandet-Helsingborg-och-
Kullabygden-494768757341701/ 
Arrangör: Friluftsfrämjandet Helsingborg-Kullabygden 
 
SÖNDAG 29/10 VANDRING KLAGSHAMNSUDDE 
Den kallas en pärla i Malmös natur.  
Under en vandring på Klagshamnsudde finner vi lugnet nära sta-
den. Vandringens längd 8 km. 
Kostnad: Avgiftsfritt för medlemmar i Friluftsfrämjandet, 50 kr för 
icke medlem. Ta med fika och något att sitta på.  
Samling vid Klagshamns sporthall 10:00 
Samåkning från Cirkel K, Svedala 09:30 
Kontakt Eva Olsson, 0761-114792  
Arrangör: Friluftsfrämjandet Svedala 
 
TORSDAG 23/11 UPPLEV MÖRKRET 
Kvällen för dig som vill uppleva mörkret på riktigt, dvs utan stö-
rande ljus. Lämna mobilen och ficklampan hemma, mys runt elden, 
slappna av under tyst vandring, ät en god måltid i oljelyktans sken 
och ladda batterierna före julstressen. I första hand för vuxna, men 
större barn kan följa med. Tid och plats: Kl 18 – 21. Vi rör oss i 
Skrylleområdet, exakt mötesplats meddelas ett par dagar i förväg. 
Anmälan: Senast den 13/11 till friluftsframjandet@skrylle.se. 
Kostnad: 70 kr för medlemmar och 140 kr för övriga.  
Måltid ingår i priset. 
Arrangör: Friluftsfrämjandet Lund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SÖNDAG 7/1-2018  TRAMPA NER JULSKINKAN 
Vandring Helsingör-Louisiana Konstmuseum till 
Humlebaeck, ca. 9 km.  
Ta med matsäck, leg/körkort, varma kläder för rast under bar 
himmel, danska pengar för museibesök och buss tillbaka & liten 
väska för värdesaker. Besöket på museet sker på egen hand. 
Samling Knutpunkten, Scandlines kl. 9. Info: ring gärna Mona 
042-157950, 070-924 4523  
Arrangör: Friluftsfrämjandet Helsingborg-Kullabygden 
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