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TUR –verksamheten i Skåne 
Vi är flera lokalavdelningar i Skåne som har ett gemensamt projekt 
för att stimulera vuxenverksamhet. 
 
TUR-verksamheten syfte är: 
Att skapa en större bredd och kvalitetshöjning av vuxenverksamhe-
ten, så att vi kan få fler gemensamma medlemmar att delta. Det 
gäller att ha ett brett utbud och aktiviteter med hög kvalitet för att 
lyckas. Ett sätt är att fler lokalavdelningar samverkar och därmed 
kan fler och bättrare aktiviteter skapas för våra medlemmar. 
 
TUR-verksamheten skall ha inslag av både naTUR och kulTUR. 
 
Programmet som du har i din hand har en stor bredd av olika  
aktiviteter med temat natur och kultur. 
 
 
 

TUR-verksamheten önskar dig välkommen till  
många stimulerande upplevelser! 
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10 juni Strandängarna i Bunkeflostrand 
John Beal kommer med sitt stora naturintresse och sin kunskap om området att 
guida och berätta om flora, fauna och historik.  

Vandring kommer att genomföras på Lernacken, Stenören och Bunkeflo Strand-

ängar. 
Förhoppningsvis får vi se den sällsynta Blå irisen även kallad Dansk iris, höra den 

Grönfläckiga paddan och mycket, mycket mer. 
 

Ta med gummistövlar (det kan vara mycket blött på Strandängarna), kikare,  

fågelbok mm.   
Du tar också med en liten fika. 

 
Samling 18.00 längst ner på John Lundvallsgata där ni också kan parkera. Turen 

kommer att pågår till ca 21.00. 
 

Arrangemanget sker i samarbete med Studiefrämjandet Malmö. 

 
Anmäl er till Nina på stadda95@yahoo.se senast den 8 juni 2009 

Kostnad 50 Sek 
Om deltagare hoppar av efter den 8 juni får deltagaren betala, såvida inte giltigt 

skäl finns.  

Välkomna! 
Nina Jönsson 0705-711190 och  

Ingrid Frankman 070-3221131 

 
Arrangör Malmö Lokalavdelning  
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20-24 maj Kajakpaddling i Bohuslän  
Vi nyttjar denna långhelg till att ge oss ut på en längre kajakpaddling på Västkus-
ten och tar oss upp till Orust-Tjörn för ett par härliga dagars paddling.  

Viss vana kommer att behövas då vi under vissa passager kommer att gå över 

öppet vatten.  
Vi kommer att avresa tidigt torsdag morgon från Lund kl 8.00 för vara i vattnet 

direkt efter lunch. Vi kommer sedan vara åter vid bilarna till en sen lunch vid 14-
tiden och räknar med att vara i Lund innan 18 på söndagen.  

Anmälan senast 10 maj till Niklas, kostnad 100 kr + giltigt  medlemskap, samt ev 
hyreskostnad om du  ej har egen kajak. Kajak bokar du lättast själv på  
www.orust-kajak.se 
Niklas Sundler, niklas@sundler.net, 0701-
850011 

 
Arrangör Lunds Lokalavdelning  

 

27 maj Natur- och fågelkväll vid Börringesjön  
Kort vandring till Börringesjöns sydöstra strand. Vi besöker skogen där häger-
kolonin häckar, ser kanske gässen i sjön och andra djur.  
Guidning av Lennart Olsson som är uppväxt vid sjön.  
 
Samling vid fågelskådarparkeringen vid Södra Börringe/Grönalund kl 18.30.  
Ingen föranmälan. Avgift 10 kr/person  
Utrustning: Skor för natur efter väder. Kvällsfika.  
 
Vägbeskrivning 
Från Malmö via E65:an, 100 m efter rondellen till Sturup, följ 
vägvisare mot Börringe och Anderslöv, över järnvägen vid 
Börringe station, fortsätt 2 km söderut. 
 
Kontakt: Thomas Löfquist, 010-505 5080  lofquist@tele2.se  
 
Arrangör Svedala Lokalavdelning  
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14-15 mars Vandring Skåneleden 
Så var det dags för nästa etapp på vår vandring genom Skåne 
längs Skåneleden. Vi hoppas att det inte är snö utan att vi får 

en fin vandring även om det kommer att bita lite i kinderna.  

Vi samåker från Lund kl 8.30 på lördags morgonen för att för-
söka vara igång och gå kl 10.00, efter det att vi placerat vissa 

av bilarna vid målet för vandringen. Vi hoppas vara åter i Lund 
vid 17-tiden på söndagen.  

De sista detaljerna bestäms när vi vet hur många vi blir och hur många som har 

tillgång till bil. 
 
Anmälan senast 10 mars till Niklas, kostnad 50 kr + giltigt medlemskap. 
Niklas Sundler, niklas@sundler.net, 0701-850011 

Arrangör Lunds Lokalavdelning 

 

17-19 april Lättare Kajak paddling i Immeln med 
angränsande sjöar.  
Vi åker från Lund kl 18.00 på fredagskvällen via Skrylle och hämtar upp våra ka-
jaker och ev kanoter. 

Vi tar oss upp till Immeln där vi slår läger vid sjökanten. Vi grillar och avslutar 

kvällen i tid för att vara redo för att uppdatera våra kajakkunskaper innan vi ger 
oss ut på en sjöpaddling. Eftersom det fortfarande är kallt i vatten så kommer vi 

att ta det lugnt under paddlingen.  
Vi avslutar på söndag eftermiddag så vi räknar med att vara i Lund senast vid 17

-tiden. Föreningen har någon kajak, samt ett flertal kanoter. Annars går det att 
hyra kajaker. Säg till när du anmäler dig om du har kajak eller behöver hjälp att 

boka en. 

 
Anmälan senast 10 april till Anders, kostnad 50 kr + giltigt  medlemskap. 
Anders Karlsson kaka.hem@gmail.com, 0733-524908 
Arrangör Lunds Lokalavdelning 
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22 april Vandring till Romeleklint  
Vandring på Romeleåsens västsida med guidning av Per Blomberg.  
Kostnad 25 kr. Ingen föranmälan  

 

Vägbeskrivning:  
Dalby rondell, Rv 11, 4 km österut mot Veberöd, söderut  vid Knivsåsen till Björns-

torps by, till vänster 100 m efter dressinspåret, 1 km till Södra Ugglarps gård, 
vänster, 50 m, höger. Följ skyltning mot hotellet The Lodge. Parkering på Lund 

kommuns parkering nedanför The Lodge. 

Från Genarp,  norrut 4 km, förbi Björnstorps Slott, 50 m efter kors vid S Ugglarps 
gård skylt till höger mot The Lodge. 

Eller följ vägbeskrivning på www.thelodge.se/kontakt/hittahit.asp 
   

Utrustning: Skor för natur efter väder. Kvällsfika.  
 

Kontakt Thomas Löfquist, 010-505 5080, lofquist@tele2.se 

   
Arrangör Svedala Lokalavdelning  

 

26 april Romeleåsens Dressincykling 
Att cykla dressin är en naturupplevelse. Vi åker till Romeleåsens Dressincykling. 

Dressinspåret slingrar sig i vacker natur längs Romeleåsens dalgång från Björns-
torp till Veberöd.  

Det är blandat landskap, dels skog som omsluter banan på sina ställen och dels 

öppna vyer. 
Vi har bokat ALLA 10 dressinerna, pris 170 kr/dressin. Max två vuxna/dressin.  

Max 20 deltagare. 
Samling i Björnstorp kl 8.45. Vi är åter i Björnstrop kl 12.45. 

Ev samåkning kan ordnas. Medtag fika. Kläder efter väder. 
Se gärna: http://www.dressincykling.se/index.html 

Anmälan senast 19 april till Janne Andersson, 040-150422. 

 
Arrangör Malmö Lokalavdelning  
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6 maj Limhamn Kalkbrott 
Vi kommer att förflytta oss flera tusen år tillbaka i tiden genom att titta på fossi-
ler under ledning av Mats Wirén, ekolog Gatukontoret Malmö kommun, Mats 

kommer även att berätta om ekologin i kalkbrottet. 

 
Vi samlas i Hammarspark vid korsningen mellan Kalkbrottsgatan och Tältängsvä-

gen klockan 18.00 och planerar att hålla på till ca 21.00.  
Det går bra att parkera på Tältängsvägen.  

 

Ta på dig bra skor att gå i och kläder efter vädret. 
Du tar också med en liten fika. 

 
Studiebesöket sker i samarbetar med Studiefrämjandet, Malmö 

 
Priset är 60 kr per deltagare 

Sista anmälningsdagen är fredagen den 4 maj 2009 till Anders på  

gerward.a@telia.com  
Maximalt antal deltagare är 45. Ungdomar får inte vara under 12 år ur säkerhets-

synpunkt.  
Deltagare som hoppar av efter den 4 maj får betala fullt pris om inte giltigt skäl 

finns. 

Om du har frågor ring: 
Nina     0705 - 71 11 90 

Anders 0705 - 26 19 61 
 

Arrangör Malmö Lokalavdelning  
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