SÖNDAG 28/10 SÖDERÅSEN OCH KLÅVERÖD
Ännu en gång ger vi oss upp till Söderåsen och Klåveröd – där vi denna gång skall besöka ”Snuvestuan” –
en grotta inklämd bland bergväggar. I grottan bor den
elaka och fruktade ”skogssnuvan” och skulle du råka få
se henne är det viktigt att du snabbt vänder jackan ut
och in och kepsen bakochfram. Samling IP kl. 10.00
Anm: Eva 0709-628739 / Lena 0761-612086
Friluftsfrämjandet Landskrona
SÖNDAG 4/11 HÖST I KÖRSBÄRSDALEN
Körsbärsdalen har mycket härlig natur att bjuda på, även
när körsbärsträden inte blommar! Vi vandrar över backarna och längs porlande bäckar. Samling vid Idalagården kl 10, samåkning från CircleK i Svedala kl 9.30.
Vandringens längd ca 7 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, tel 0703154437.
Friluftsfrämjandet Svedala
FREDAG 9 /11 KVÄLLSVANDRING MED LILL-OLAS
OCH KROVGRILLNING
Motstå impulsen att sjunka ned i TV-soffan och följ med
ut på en vandring utmed Öresund.
OBS! Samling vid Citadellsvägens lekplats kl. 17.30.
Främjandet bjuder på korv och glögg. Matsäck medtages efter tycke och smak.
Anmälan Erik 0702-251912 el. Lena 0761-612086
Friluftsfrämjandet Landskrona
LÖRDAG 10/11 VANDRING BORSTABÄCKEN
Vi samlas kl.9.30 på parkeringen vid supermarket/Jysk i
Sjöbo. Åter ca 14.00
Färden går till Borstabäcken för en vandring på ca: 9km.
Fikapaus ingår så ta med matsäck.
Ingen föranmälan.
För vandringarna krävs bara bra skor, kläder efter väder
och en ryggsäck med fika!
Vi samkör från Sjöbo, så har en inte bil finns det säkert
plats över.
Kostnad: Medlemmar = 0kr Icke medlemmar = 0kr
Ledare: Annica 0709-10 92 59 Karin 0707-41 36 00
Friluftsfrämjandet Sjöbo

LÖRDAG 17/11 VANDRING PÅ MÅKLÄPPEN
Kl. 10.00 - 15.00
Samling vid parkeringen Falsterbo Golfbana.
Vandring ut på Måkläppen och tillbaka, ca.10km. Måkläppen är en sandrevel som sträcker sig ut i havet längst ner
på Falsterbonäset. Här finns det mycket sjöfågel och
även chans att se säl. Ta gärna med kikare. Området är
ett naturreservat och det är inte tillåtet att ta med hund.
Varm, vind/regntät klädsel rekommenderas. Ta med fika
och lunch. Ledare: Rebecka Thunell 0727-154108, rebecka.thunell@bredband2.com
Mer info och anmälan senast 14/11 via
www.friluftsframjandet.se/malmo
Friluftsfrämjandet Malmö

SÖNDAG 25/11 AVSLUTNING PUMPHUSET
Som vanligt avslutar vi årets program med en gemensam
lunch – denna gång på Pumphuset.
Tider och anmälan till Connie Jansson: 0702-441599
Friluftsfrämjandet Landskrona
LÖRDAG 1/12 VANDRING BRÖSARP
Vi samlas kl.9.30 på parkeringen vid supermarket/Jysk i
Sjöbo. Åter ca 14.00. Färden går till Brösarps norra backar för en vandring på ca: 5,5km. Fikapaus ingår så ta
med matsäck. Ingen föranmälan. För vandringarna krävs
bara bra skor, kläder efter väder och en ryggsäck med
fika! Vi samkör från Sjöbo, så har en inte bil finns det
säkert plats över. Kostnad: Medlemmar = 0kr Icke medlemmar = 0 kr Ledare: Annica 0709-10 92 59 Karin 070741 36 00 Friluftsfrämjandet Sjöbo

Turprogrammet är ett samarbete mellan:
Landskrona Lokalavdelning
landskrona@friluftsframjandet.se
Www.friluftsframjandet.se/landskrona
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
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TISDAG 11/9 CYKELTUR BORGEN-KVISTOFTA
På småvägar mot Vallåkra och Borgens naturreservat –
en plats man inte kan besöka för ofta – och via
Kvistofta åter till sta´n. Samling IP kl. 10.00. C:a 30 km.
Anmälan: Mac 0705-436868 / Joe: 0418-430352.
Friluftsfrämjandet Landskrona
SÖNDAG 16/9 HYLTARP-V KÄRRSTORP
Vi tittar på närmiljön utanför Svedala. Vi går från Hyltarp till där det en gång var en trehäradsgräns vid Kärringakroken och hör lite skrönor om den. Vi tittar på de
anlagda dammarna vid L:a Svenstorp, passerar sedan
Segeå och går in i V. Kärrstorp. Vi går över Månasken
och avslutar vid V. Kärrstorps kyrka. Vi har bilar där och
kör er tillbaka. Tag med fika och något att sitta på.
Vandringens längd ca 7 km. Samåkning från CircleK
Svedala kl 09.30. Avgiftsfritt för medlemmar i Friluftsfrämjandet, 50 kr för icke medlem. Kontakt Agneta
Löfquist, Mobil 0705-404107, agneta@lofquist.eu
Friluftsfrämjandet Svedala
SÖNDAG 16/9 VEN FÖR OSS SJÄLVA
Efter högsäsongen, när Ven dignat under trycket av
turister, är det gott att ha ön för oss själva. Vi går utefter
östra stranden till Hakens Fyr och vidare till Kyrkbacken. Där kan man antingen fortsätta på vandringsleden
eller ta buss tillbaka till Bäckviken och färjan. Samling
vid färjeläget i Landskrona.6 + 6 km. Anmälan och info:
Connie Jansson 0702-441599 eller Bodil 0708-597508
Friluftsfrämjandet Landskrona
LÖRDAG 22/9 MARINT KUNSKAPSCENTER
Tid kl. 10-13 Utomhus kan vi denna dag får håva och
eller snorkla beroende på väder. Det finns också möjlighet att köra en strandstädningsutmaning, den som
väger in mest skärp vinner.
Inomhus kan vi få mikroskopera, experimentera, skapa
i deras kreativa verkstad och kanske köra en Kahootquiz om havet.
Utomhusaktiviteten går att köra i grupper om totalt 15
personer.
All utrustning finns på plats, ta endast med badkläder
och handduk till snorklingen.
Det finns grillplats för medhavd lunch om man vill grilla.
Alla personer som vill med ska anmäla sig för att få en
plats. Ledare: Ingrid Sommarin Mer info och anmälan
via www.friluftsframjandet.se/malmo
Friluftsfrämjandet Malmö

Bakgrundsbild: Christina Thörnberg

LÖRDAG 22/9 VANDRING SÖDERÅSEN
Vi samlas kl.9.30 på parkeringen vid supermarket/Jysk i
Sjöbo Åter ca 16.00. Färden går till Söderåsen för en vandring på ca: 8km. Fikapaus ingår så ta med matsäck.
Ingen föranmälan. För vandringarna krävs bara bra skor,
kläder efter väder och en ryggsäck med fika!
Vi samkör från Sjöbo, så har en inte bil finns det säkert
plats över.
Kostnad: Medlemmar = 0kr Icke medlemmar = 0kr
Ledare: Annica 0709-10 92 59 Karin 0707-41 36 00
Friluftsfrämjandet Sjöbo
SÖNDAG 30/9 HELSINGÖR & KRONOBORG
Vi tar oss med tåg/buss och färja till Hamlets stad där vi
besöker Kronoborgs Slott och alla de nya anläggningarna
däromkring. Vandringen fortsätter norrut och upp i bokskogsbackarna innan vi ”gör stan” igen. Vi äter i en mysig
1500-talskällare innan färjorna tar oss över till Sverige igen.
Tider (c:a 08.30) och info när du anmäler dig.
Margaretha 0738-009291 eller Conni / 0738-177774
Friluftsfrämjandet Landskrona
SÖNDAG 7/10 VANDRING VID SVARTE
Vi tar oss med tåg utanför Svedalas kommungränser för att
följa en av Karin Hoffmans Rundvandringar för tågburna.
Ett strövtåg längs Svartån till Skönadal inleder vandringen.
Här finns en damm med ett rikt fågelliv. Vi passerar slottet
Charlottenlund och avslutar med en kustvandring.
Samling vid Svedala station där tåget avgår kl 9.58. För
den som vill ansluta i Svarte är beräknad ankomsttid 10.20.
Vi beräknar att vi är tillbaka i Svedala ca kl 14
Ta med fika och något att sitta på. Vandringens längd 8
km. Avgiftsfritt för medlemmar i Friluftsfrämjandet, 50 kr för
icke medlem. Kontakt Astrid Holmberg,
astrid.holmberg@friluftsframjandet.se, tel 0703-154437.
Friluftsfrämjandet Svedala
SÖNDAG 7/10 FÅGELSTATIONEN I FALSTERBO
Häng med på guidad tur som passar för hela familjen. Vi
lyssnar till guidens berättelse om fåglar, vi får se hur man
ringmärker fåglar m.m.
Vi träffas ute vid fyren kl. 10.45.
Tänk på att det tar en stund att gå från parkeringen till fyren. Ta gärna med en matsäck för fikastund efter guidningen. Det blåser ofta vid Falsterbo och vinden kyler! Ta därför
med varma kläder och regnplagg. Ett sittunderlag kan
också vara bra att ha liksom en kikare.
Ledare: Cecilia Mårtensson. Mer info och anmälan via
www.friluftsframjandet.se/malmo
Friluftsfrämjandet Malmö

SÖNDAG 14/10 VASASJÖSLINGAN & VEDBY
Två fina vandringar och upplevelser nära Klippan. Vasa
-sjöslingan går runt sjön och vi får uppleva skiftande
miljöer med bl.a. omfattande vattensystem och rullstensåsar. I Vedby strövområde möts vi av en djup och
trolsk skog, där vi får lära känna ett stort antal olika
trädarter. På vägen stämmer vi också upp i några
sånger. 4 + 2,5 km. Samling IP kl. 10.00
Anmälan: Eva 0709-628739 el. Conni 0738-177774
Friluftsfrämjandet Landskrona
SÖNDAG 14/10 SVAMPAR GÅR DE ATT ÄTA?
Svampvandring med mykolog Sigvard Svensson på
Lv4-området och Skanörs ljung. Vi lär oss allt om områdets svampar. Ta med korg och kniv. Samling vid
skjutfältsgrinden intill Falsterbo Resort camping kl.11.
Avslut vid 14.00 Britt-Elise Björnhov 040 47 25 78
Friluftsfrämjandet Malmö tillsammans med Falsterbonäsets Naturvårdsförening
LÖRDAG 20/10 VANDRING ALUNBRUKET
Vi samlas kl.9.30 på parkeringen vid supermarket/Jysk i
Sjöbo, Åter ca 14.00
Färden går till Alunbruket och en vandring på ca: 8km.
Fikapaus ingår så ta med matsäck. Ingen föranmälan.
För vandringarna krävs bara bra skor, kläder efter väder och en ryggsäck med fika! Vi samkör från Sjöbo, så
har en inte bil finns det säkert plats över.
Kostnad: Medlemmar = 0kr Icke medlemmar = 0kr
Ledare: Annica 0709-10 92 59 Karin 0707-41 36 00
Friluftsfrämjandet Sjöbo
SÖNDAG 21/10 VANDRING HUSARHAGEN
En lätt vandring i skog med många gamla bokar och
mycket svamp. Tag med fika och något att sitta på.
Vandringens längd ca 8,5 km Samåkning från CircleK
Svedala kl 09.30. Avgiftsfritt för medlemmar i Friluftsfrämjandet, 50 kr för icke medlem.
Kontakt Eva Olsson 0761-114792 e.g.o@telia.com
Friluftsfrämjandet Svedala

