
STF Östra Skåne
Höstprogram 2021

Höstens aktiviteter

345 kr  
195 kr 

50 kr  
550 kr

Upptäck något nytt 
på hemmaplan!

 mos tednal i mo tnur ragninledva lakol
anordnar aktiviteter året om för alla STF- 
medlemmar. Som medlem väljer du själv 
vilken lokalavdelning du vill ansluta dig till.

På luftenarfri.nu hittar du all information 
om friluftslivets år, en kalender och vilka 

Vandringens dag
Den 11 september är det  
vandringens dag. Läs mer  
om den och vandringar i hela  
Sverige www.svenskaturistforeningen.se/
vandringensdag

Fri olycksfallsförsäkring 
vid STF-aktivitet
Du som deltar i en aktivitet som arran- 
geras av STF omfattas av en olycksfalls-
försäkring som gäller under aktiviteten.

Bli en del av STF!
Bli medlem i STF via din lokalavdelning. 
Det blir du enklast på en aktivitet eller 
genom att kontakta någon i styrelsen. Du 
kan även bli medlem via STFs Kundservice, 
08-463 22 70 eller kundservice@stfturist.se

Vuxen 26 år+:  
Ungdom 16-25 år:  
Barn 5-15 år:  
Sambor/Familjepris:  

Rabatt på tågresor
Medlemsrabatt på tågresor. Som medlem  
i STF får du 10-15% medlemsrabatt på SJ,  
Snälltåget, Vy-tåg och Norrtåg. 

Gällande Covid-19
Lokalavdelningen följer Folkhälsomyndig-
hetens riktlinjer och anpassar vår verksam- 
het efter rådande rekommendationer och 
råd. Mer information se vår hemsida.

Vill du engagera dig i vår lokalavdelning?
 

Hör av dig till nån av oss i styrelsen. Ring eller skicka ett mejl.

Kontakter i styrelsen
 

Bengt Klingheim ordf. 0702-900833
Joon Albrektsson v. ordf. 0768-145982
Jan Seebass kassör    0708-237118
Anita Persson ledamot 0733-622510
Margareta Svantesson ledamot                 0705-125780
Sven Malm ledamot 0702532790

Samåkning
 

Vi rekommenderar 30 kr/mil fördelat på samtliga passagerare
i bilen

Vill du vara med i vår lokalavdelning?
 

Hör av dig till någon av oss i styrelsen. Ring eller skicka ett
mail.

Hemsida:
www.svenskaturistforeningen.se/stfostra.skane

E-mail: stfostra.skane@stfturist.se

Swish: 1235880471

Välkommen till STF Östra Skåne
 

Lokalavdelningen Östra Skåne sträcker sig över hela östra
Skåne, från de vilda skogarna i Östra Göinge med sjöblänk
och snapphanehistoria i norr, Vattenriket i Kristianstad,
Österlen med sin fantastiska natur och till fantasieggande Ale
stenar i syd

Svenska Turistföreningen STF Huvudkontor 08-463 21 00
Box 172 51 
104 62 Stockholm www.svenskaturistforeningen.se

Lokalavdelningen samarbetar med Studiefrämjandet, 
där STF är medlemsorganisation.

info@stfturist.se

STF – vägen till äventyret Sverige
 

STF är en av Sveriges största ideella organisationer med cirka
258 000 medlemmar. En förening med eldsjälar som letar
upptäckter vid sidan av vägen, längre in i skogen och högre
upp på fjället. Även på hemmaplan via våra lokalavdelningar.
Och vårt arbete tar aldrig slut. För det fantastiska med Sverige
är att det alltid finns mer att upptäcka!

Det finns många sätt att bli medlem i STF. Vill du stötta din
lokalavdelning blir du medlem via den. Du kan också bli
medlem på en anläggning, STFs Kundservice 08 - 463 22 70
eller via www.svenskaturistforeningen.se. Med ditt
medlemskap är du en del av vårt arbete så att du och andra
kan upptäcka Sverige – både idag och i framtiden.

STF-boenden
 

Andrarum/Kuskahusen  0708-679694
Backåkra vandrarhem      0411-526080
Baskemölla                 0706-823508
Brantevik Råkulle           0414-22020
Breanäs 044-91141
Haväng 0414-74071
Ivögården 0442-533455
Kivikstrand Badhotell 0706-510850
Lövestad Lilla Rygården 0705-909804

STF Östra Skåne
Höstprogram 2021

Höstens aktiviteter

345 kr  
195 kr 

50 kr  
550 kr

Upptäck något nytt 
på hemmaplan!

 mos tednal i mo tnur ragninledva lakol
anordnar aktiviteter året om för alla STF- 
medlemmar. Som medlem väljer du själv 
vilken lokalavdelning du vill ansluta dig till.

På luftenarfri.nu hittar du all information 
om friluftslivets år, en kalender och vilka 

Vandringens dag
Den 11 september är det  
vandringens dag. Läs mer  
om den och vandringar i hela  
Sverige www.svenskaturistforeningen.se/
vandringensdag

Fri olycksfallsförsäkring 
vid STF-aktivitet
Du som deltar i en aktivitet som arran- 
geras av STF omfattas av en olycksfalls-
försäkring som gäller under aktiviteten.

Bli en del av STF!
Bli medlem i STF via din lokalavdelning. 
Det blir du enklast på en aktivitet eller 
genom att kontakta någon i styrelsen. Du 
kan även bli medlem via STFs Kundservice, 
08-463 22 70 eller kundservice@stfturist.se

Vuxen 26 år+:  
Ungdom 16-25 år:  
Barn 5-15 år:  
Sambor/Familjepris:  

Rabatt på tågresor
Medlemsrabatt på tågresor. Som medlem  
i STF får du 10-15% medlemsrabatt på SJ,  
Snälltåget, Vy-tåg och Norrtåg. 

Gällande Covid-19
Lokalavdelningen följer Folkhälsomyndig-
hetens riktlinjer och anpassar vår verksam- 
het efter rådande rekommendationer och 
råd. Mer information se vår hemsida.

Vill du engagera dig i vår lokalavdelning?
 

Hör av dig till nån av oss i styrelsen. Ring eller skicka ett mejl.

Kontakter i styrelsen
 

Bengt Klingheim ordf. 0702-900833
Joon Albrektsson v. ordf. 0768-145982
Jan Seebass kassör    0708-237118
Anita Persson ledamot 0733-622510
Margareta Svantesson ledamot                 0705-125780
Sven Malm ledamot 0702532790

Samåkning
 

Vi rekommenderar 30 kr/mil fördelat på samtliga passagerare
i bilen

Vill du vara med i vår lokalavdelning?
 

Hör av dig till någon av oss i styrelsen. Ring eller skicka ett
mail.

Hemsida:
www.svenskaturistforeningen.se/stfostra.skane

E-mail: stfostra.skane@stfturist.se

Swish: 1235880471

Välkommen till STF Östra Skåne
 

Lokalavdelningen Östra Skåne sträcker sig över hela östra
Skåne, från de vilda skogarna i Östra Göinge med sjöblänk
och snapphanehistoria i norr, Vattenriket i Kristianstad,
Österlen med sin fantastiska natur och till fantasieggande Ale
stenar i syd

Svenska Turistföreningen STF Huvudkontor 08-463 21 00
Box 172 51 
104 62 Stockholm www.svenskaturistforeningen.se

Lokalavdelningen samarbetar med Studiefrämjandet, 
där STF är medlemsorganisation.

info@stfturist.se

STF – vägen till äventyret Sverige
 

STF är en av Sveriges största ideella organisationer med cirka
258 000 medlemmar. En förening med eldsjälar som letar
upptäckter vid sidan av vägen, längre in i skogen och högre
upp på fjället. Även på hemmaplan via våra lokalavdelningar.
Och vårt arbete tar aldrig slut. För det fantastiska med Sverige
är att det alltid finns mer att upptäcka!

Det finns många sätt att bli medlem i STF. Vill du stötta din
lokalavdelning blir du medlem via den. Du kan också bli
medlem på en anläggning, STFs Kundservice 08 - 463 22 70
eller via www.svenskaturistforeningen.se. Med ditt
medlemskap är du en del av vårt arbete så att du och andra
kan upptäcka Sverige – både idag och i framtiden.

STF-boenden
 

Andrarum/Kuskahusen  0708-679694
Backåkra vandrarhem      0411-526080
Baskemölla                 0706-823508
Brantevik Råkulle           0414-22020
Breanäs 044-91141
Haväng 0414-74071
Ivögården 0442-533455
Kivikstrand Badhotell 0706-510850
Lövestad Lilla Rygården 0705-909804

STF Östra Skåne
Höstprogram 2021

Höstens aktiviteter

345 kr  
195 kr 

50 kr  
550 kr

Upptäck något nytt 
på hemmaplan!

 mos tednal i mo tnur ragninledva lakol
anordnar aktiviteter året om för alla STF- 
medlemmar. Som medlem väljer du själv 
vilken lokalavdelning du vill ansluta dig till.

På luftenarfri.nu hittar du all information 
om friluftslivets år, en kalender och vilka 

Vandringens dag
Den 11 september är det  
vandringens dag. Läs mer  
om den och vandringar i hela  
Sverige www.svenskaturistforeningen.se/
vandringensdag

Fri olycksfallsförsäkring 
vid STF-aktivitet
Du som deltar i en aktivitet som arran- 
geras av STF omfattas av en olycksfalls-
försäkring som gäller under aktiviteten.

Bli en del av STF!
Bli medlem i STF via din lokalavdelning. 
Det blir du enklast på en aktivitet eller 
genom att kontakta någon i styrelsen. Du 
kan även bli medlem via STFs Kundservice, 
08-463 22 70 eller kundservice@stfturist.se

Vuxen 26 år+:  
Ungdom 16-25 år:  
Barn 5-15 år:  
Sambor/Familjepris:  

Rabatt på tågresor
Medlemsrabatt på tågresor. Som medlem  
i STF får du 10-15% medlemsrabatt på SJ,  
Snälltåget, Vy-tåg och Norrtåg. 

Gällande Covid-19
Lokalavdelningen följer Folkhälsomyndig-
hetens riktlinjer och anpassar vår verksam- 
het efter rådande rekommendationer och 
råd. Mer information se vår hemsida.

Vill du engagera dig i vår lokalavdelning?
 

Hör av dig till nån av oss i styrelsen. Ring eller skicka ett mejl.

Kontakter i styrelsen
 

Bengt Klingheim ordf. 0702-900833
Joon Albrektsson v. ordf. 0768-145982
Jan Seebass kassör    0708-237118
Anita Persson ledamot 0733-622510
Margareta Svantesson ledamot                 0705-125780
Sven Malm ledamot 0702532790

Samåkning
 

Vi rekommenderar 30 kr/mil fördelat på samtliga passagerare
i bilen

Vill du vara med i vår lokalavdelning?
 

Hör av dig till någon av oss i styrelsen. Ring eller skicka ett
mail.

Hemsida:
www.svenskaturistforeningen.se/stfostra.skane

E-mail: stfostra.skane@stfturist.se

Swish: 1235880471

Välkommen till STF Östra Skåne
 

Lokalavdelningen Östra Skåne sträcker sig över hela östra
Skåne, från de vilda skogarna i Östra Göinge med sjöblänk
och snapphanehistoria i norr, Vattenriket i Kristianstad,
Österlen med sin fantastiska natur och till fantasieggande Ale
stenar i syd

Svenska Turistföreningen STF Huvudkontor 08-463 21 00
Box 172 51 
104 62 Stockholm www.svenskaturistforeningen.se

Lokalavdelningen samarbetar med Studiefrämjandet, 
där STF är medlemsorganisation.

info@stfturist.se

STF – vägen till äventyret Sverige
 

STF är en av Sveriges största ideella organisationer med cirka
258 000 medlemmar. En förening med eldsjälar som letar
upptäckter vid sidan av vägen, längre in i skogen och högre
upp på fjället. Även på hemmaplan via våra lokalavdelningar.
Och vårt arbete tar aldrig slut. För det fantastiska med Sverige
är att det alltid finns mer att upptäcka!

Det finns många sätt att bli medlem i STF. Vill du stötta din
lokalavdelning blir du medlem via den. Du kan också bli
medlem på en anläggning, STFs Kundservice 08 - 463 22 70
eller via www.svenskaturistforeningen.se. Med ditt
medlemskap är du en del av vårt arbete så att du och andra
kan upptäcka Sverige – både idag och i framtiden.

STF-boenden
 

Andrarum/Kuskahusen  0708-679694
Backåkra vandrarhem      0411-526080
Baskemölla                 0706-823508
Brantevik Råkulle           0414-22020
Breanäs 044-91141
Haväng 0414-74071
Ivögården 0442-533455
Kivikstrand Badhotell 0706-510850
Lövestad Lilla Rygården 0705-909804

STF Östra Skåne
Höstprogram 2021

Höstens aktiviteter

345 kr  
195 kr 

50 kr  
550 kr

Upptäck något nytt 
på hemmaplan!

 mos tednal i mo tnur ragninledva lakol
anordnar aktiviteter året om för alla STF- 
medlemmar. Som medlem väljer du själv 
vilken lokalavdelning du vill ansluta dig till.

På luftenarfri.nu hittar du all information 
om friluftslivets år, en kalender och vilka 

Vandringens dag
Den 11 september är det  
vandringens dag. Läs mer  
om den och vandringar i hela  
Sverige www.svenskaturistforeningen.se/
vandringensdag

Fri olycksfallsförsäkring 
vid STF-aktivitet
Du som deltar i en aktivitet som arran- 
geras av STF omfattas av en olycksfalls-
försäkring som gäller under aktiviteten.

Bli en del av STF!
Bli medlem i STF via din lokalavdelning. 
Det blir du enklast på en aktivitet eller 
genom att kontakta någon i styrelsen. Du 
kan även bli medlem via STFs Kundservice, 
08-463 22 70 eller kundservice@stfturist.se

Vuxen 26 år+:  
Ungdom 16-25 år:  
Barn 5-15 år:  
Sambor/Familjepris:  

Rabatt på tågresor
Medlemsrabatt på tågresor. Som medlem  
i STF får du 10-15% medlemsrabatt på SJ,  
Snälltåget, Vy-tåg och Norrtåg. 

Gällande Covid-19
Lokalavdelningen följer Folkhälsomyndig-
hetens riktlinjer och anpassar vår verksam- 
het efter rådande rekommendationer och 
råd. Mer information se vår hemsida.

Vill du engagera dig i vår lokalavdelning?
 

Hör av dig till nån av oss i styrelsen. Ring eller skicka ett mejl.

Kontakter i styrelsen
 

Bengt Klingheim ordf. 0702-900833
Joon Albrektsson v. ordf. 0768-145982
Jan Seebass kassör    0708-237118
Anita Persson ledamot 0733-622510
Margareta Svantesson ledamot                 0705-125780
Sven Malm ledamot 0702532790

Samåkning
 

Vi rekommenderar 30 kr/mil fördelat på samtliga passagerare
i bilen

Vill du vara med i vår lokalavdelning?
 

Hör av dig till någon av oss i styrelsen. Ring eller skicka ett
mail.

Hemsida:
www.svenskaturistforeningen.se/stfostra.skane

E-mail: stfostra.skane@stfturist.se

Swish: 1235880471

Välkommen till STF Östra Skåne
 

Lokalavdelningen Östra Skåne sträcker sig över hela östra
Skåne, från de vilda skogarna i Östra Göinge med sjöblänk
och snapphanehistoria i norr, Vattenriket i Kristianstad,
Österlen med sin fantastiska natur och till fantasieggande Ale
stenar i syd

Svenska Turistföreningen STF Huvudkontor 08-463 21 00
Box 172 51 
104 62 Stockholm www.svenskaturistforeningen.se

Lokalavdelningen samarbetar med Studiefrämjandet, 
där STF är medlemsorganisation.

info@stfturist.se

STF – vägen till äventyret Sverige
 

STF är en av Sveriges största ideella organisationer med cirka
258 000 medlemmar. En förening med eldsjälar som letar
upptäckter vid sidan av vägen, längre in i skogen och högre
upp på fjället. Även på hemmaplan via våra lokalavdelningar.
Och vårt arbete tar aldrig slut. För det fantastiska med Sverige
är att det alltid finns mer att upptäcka!

Det finns många sätt att bli medlem i STF. Vill du stötta din
lokalavdelning blir du medlem via den. Du kan också bli
medlem på en anläggning, STFs Kundservice 08 - 463 22 70
eller via www.svenskaturistforeningen.se. Med ditt
medlemskap är du en del av vårt arbete så att du och andra
kan upptäcka Sverige – både idag och i framtiden.

STF-boenden
 

Andrarum/Kuskahusen  0708-679694
Backåkra vandrarhem      0411-526080
Baskemölla                 0706-823508
Brantevik Råkulle           0414-22020
Breanäs 044-91141
Haväng 0414-74071
Ivögården 0442-533455
Kivikstrand Badhotell 0706-510850
Lövestad Lilla Rygården 0705-909804
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Kanotning Lillö
 

Onsdagen den 11 augusti paddlar vi Blackan runt med start och
avslut vid Kanalhuset. Paus med egen fika vid lämplig plats. Pris
STF medlem 100 kr/person. Icke medlem 150 kr/person. Max 15
deltagare. Simkunnighet är ett krav. Anmälan senast dagen före
aktiviteten. Info: Kalle 0733-329215 eller mejl
kalleskanotochcykel@gmail.com

Vandring Haväng och Vitemölla strandbackar
 

Lördagen 14 augusti. Samling på parkeringen vid Havängs
sommarby kl. 10.30. Kör in på Klammerbäcksvägen för att
komma till parkeringen. Vi vandrar i Vitemölla naturreservat,
Maletofta, Klammersbäck och längs havet. Information ges om
de aktiviteter som funnits i detta område. Sträcka ca. 7 km, en
fikapaus. Vi besöker även den magiska gravplatsen med det
märkliga namnet Rugguddefirred.  Info: Birgitta/Sven Malm
0702–532790

Vandring och grillning vid Immeln
 

Tisdagen den 17 augusti. Samling kl. 18.30 vid småbåtshamnen i
Immeln för en kortare vandring, därefter grillar vi vad vi har tagit
med oss. Info: Rune Lindkrantz 0706–971674

Vandring ”Prinsessans grav”. Bockeboda
 

Lördagen den 21 augusti. Samling vid Bockatorpets parkering kl.
10.00. Vandring på stigar och vägar i Bockeboda strövområde.
Prinsessans grav, en sägn eller verklighet? En fikapaus under
vandringen. Sträcka ca. 6 km.  Info: Birgitta/Sven Malm 0702–
532790

Vandring Breanäs strövområde
 

Torsdagen den 26 augusti. Samling vid Breanäs strövområdes
parkering kl. 15.00. Vi vandrar i Breanäs natursköna område och
avslutar med grillning vid Immelns strand. Sträcka ca. 5,5 km.
 Info:Margareta Svantesson 0705-125780                      
  mejl svantesson.margareta@gmail.com

Vandring i Vedema strövområde
 

Torsdagen den 2 september. Samling på parkeringen vid väg 24
kl.10.00. Vi går på skogsvägar och stigar. Följer Rökeån en bit
passerar både löv- och barrskog. Delvis kuperat. Sträcka ca. 9 km.
Medtag fika. Info: Anita Persson 0733–622510

Vandring Laxbro
 

Lördagen den 4 september. Samling i Laxbro kl.10.00. Laxbro
ligger på väg 119 mellan Hässleholm och Broby. Vandringen är
ca. 10 km mestadels på skogsvägar. Vi passerar Brittedals
kraftverk. En fikapaus under vandringen. Info: Anita Martinsson
0706–177611 eller Roland Martinsson 0702–711955

Vandring - skogsbad - Shinrin Yoku i Bockeboda
strövområde.
 

Tisdagen den 7 september kl. 16.00 - 18.30. Samling Bockeboda
strövområde kl. 15.45     Plats meddelas i anmälningsbekräftelsen.
Glöm inte din fika och en varm tröja. Sträcka ca. 3 km i lugn takt.
Max 12 deltagare, anmälan till Marianne Larsson senast 31
augusti  info@kallarbacken.nu  Frågor: Marianne Larsson          
 0703-803094 Hemsida: www.kallarbacken.nu

Vandringens dag
 

Lördagen den 11 september kl. 10.00. Samling vid Naturums
parkering. Vi har 2 vandringar att välja på: Linnérundan ca 6 km.
Info: Arna Östh 0708–436500 eller mejl arna.osth@gmail.com
 samt Ekenabben ca 9 km. Info: Bengt Klingheim 0702–900803,
mejl bengt@klingheim.nu  Fika på lämplig plats under
vandringen.

Vandring Osby
 

Söndagen den 12 september. Samling vid Sjöängen Osbysjön kl.
10.00 jämte staty Apan och Kaninen vid Kristianstadsgatan.
Vandring längs Osbysjöns östra del på grusväg och stigar samt på
spänger. Sträcka ca. 8 km. Fika på lämplig plats.                                  
Info: Sara/Bengt Olsson 0708–896928, mejl:
olsson.bergtagna@gmail.com

Planeringsmöte för vårens aktiviteter
 

Torsdagen den 14 september kl. 18.30 i Studiefrämjandets lokaler
Västra Storgatan 51 H, Kristianstad. Välkomna och tag med dina
förslag.

Vandring Christinehof – Hallamölla
 

Söndagen den 19 september. Samling vid slottsparkeringen
Christinehof  kl. 10.00. Vi går en sträcka på totalt ca.9 km. Vid
Hallamölla tar vi fikapaus för att sedan vända åter. Vi passerar då
Verkasjön och delar av alunbruket.              
 Info: Rune Lindkrantz 0706–971674

Vandring i Näsums bokskogar på Ryssberget
 

Lördagen den 25 september kl.10.00. Samkörning från
Naturums parkering kl. 09.15. Vi vandrar i naturreservatet
Näsums bokskogar i skiftande terräng. Stigarna är en mix av
Skåneleden och reservatets stigar. Ibland är de kuperade. Vi går
över bäckar, stengärden, stockar och stenar. En spännande
vandring, ca 8 km. Medtag mat. Ring Ewa om vägbeskrivning.
Info: Ewa Björnson 0734–343895

Vandra i Sjöriket -  Arkelstorp
 

Lördagen den 2 oktober kl. 10.00. Samling på parkeringen mitt
emot ICA Arkelstorp. Vi går den nya vandringsleden
Arkelstorpsviken längs stigar, broar, spänger, stenhällar i vackert
varierande landskap. Fika på lämplig plats.      Sträcka ca 8 km.
Info: Mari Graneskog 0739–423646.

Vandring - skogsbad - Shinrin Yoku i Kullaskogens
naturområde.
 

Måndagen den 4 oktober kl. 9.30 - 12.00. Samling Kullaskogens
strövområde p-plats, Sporrakullagård kl. 09.15. Glöm inte din
fika och en varm tröja. Sträcka ca. 3 km i lugn takt.     Max 12
deltagare, anmälan till Marianne Larsson senast 27 september
 info@kallarbacken.nu  Frågor: Marianne Larsson tel.
0703-803094  Hemsida: www.kallarbacken.nu

Vandring i Drakamöllans och Kumlans
naturreservat
 

Lördagen den 9 oktober Samling kl. 10.00 på parkeringen vid
Drakamöllans naturreservat. Vi går på stigar och leder i de båda
naturreservaten. Sträcka ca 8 km. Fika på lämplig plats.
 Info Birgitta/Sven Malm 0702–532790

Vandring Brösarps norra backar
 

Lördagen den 16 oktober. Samling på Piratens parkering vid
Torparebron Brösarp kl. 10.00. Vi vandrar på Backaleden och
Glimmebodaleden. Sträcka ca. 8 km. Fika på lämplig plats.      
Info Birgitta/Sven Malm 0702–532790

Månskensvandring i skog och längs hav, Åhus
 

Fredagen den 19 november. Samling vid Kronoskogens parkering
kl.16.00. Under tystnad vandrar vi i skymningen genom
Kronoskogen i Åhus och njuter av skogens stillhet. Vi möter
havet och fortsätter söderut till Revhaken, där vi fikar. Vi hoppas

att fullmånen visar sig. Tillbaka går vi längs de upplysta vägarna.
Hela sträckan är ca 5 km. Medtag något ätbart samt reflex och
ficklampa. Info: Ewa Björnson 0734–343895.                            
Ring Ewa angående vägbeskrivning.

Bildvisning vandringar Kungsleden och
Padjelantaleden
 

Torsdagen den 25 november kl.18.00 i Studiefrämjandets lokaler
Västra Storgatan 51 H, Kristianstad. Vi visar bilder från våra
vandringar i de svenska fjällen.                                    
Info Birgitta/Sven Malm 0702–532790

Vintervandring Bockeboda
 

Lördagen den15 januari 2022.Samling vi Bockatorpets parkering
kl. 10.30. Vandring på stigar och vägar i Bockeboda strövområde.
Vi fikar vid Bockatorpets parkering. Sträcka ca. 5 km.                
Info Birgitta/Sven Malm 0702–532790

Årsmöte 2022
 

Tisdagen den 8 februari 2022 kl. 17.30 i Studiefrämjandets
lokaler Västra Storgatan 51 H, Kristianstad. Föranmälan till Arna
Östh 0708-436500 eller mail arna.osth@gmail.com senast 1
februari 2022.

På grund av rådande läge med Covid-19 kan aktiviteter ändras. Hör av dig till
styrelsen eller se lokalavdelningens hemsida för aktuell information.
 

Vi hanterar dina personuppgifter enligt lokalavdelningens personuppgiftspolicy.

AKTIVITETER HÖSTEN 2021.  SE ÄVEN HEMSIDAN. AKTIVITETER HÖSTEN 2021.  SE ÄVEN HEMSIDAN. AKTIVITETER HÖSTEN 2021.  SE ÄVEN HEMSIDAN. AKTIVITETER HÖSTEN 2021.  SE ÄVEN HEMSIDAN.

Kanotning Lillö
 

Onsdagen den 11 augusti paddlar vi Blackan runt med start och
avslut vid Kanalhuset. Paus med egen fika vid lämplig plats. Pris
STF medlem 100 kr/person. Icke medlem 150 kr/person. Max 15
deltagare. Simkunnighet är ett krav. Anmälan senast dagen före
aktiviteten. Info: Kalle 0733-329215 eller mejl
kalleskanotochcykel@gmail.com

Vandring Haväng och Vitemölla strandbackar
 

Lördagen 14 augusti. Samling på parkeringen vid Havängs
sommarby kl. 10.30. Kör in på Klammerbäcksvägen för att
komma till parkeringen. Vi vandrar i Vitemölla naturreservat,
Maletofta, Klammersbäck och längs havet. Information ges om
de aktiviteter som funnits i detta område. Sträcka ca. 7 km, en
fikapaus. Vi besöker även den magiska gravplatsen med det
märkliga namnet Rugguddefirred.  Info: Birgitta/Sven Malm
0702–532790

Vandring och grillning vid Immeln
 

Tisdagen den 17 augusti. Samling kl. 18.30 vid småbåtshamnen i
Immeln för en kortare vandring, därefter grillar vi vad vi har tagit
med oss. Info: Rune Lindkrantz 0706–971674

Vandring ”Prinsessans grav”. Bockeboda
 

Lördagen den 21 augusti. Samling vid Bockatorpets parkering kl.
10.00. Vandring på stigar och vägar i Bockeboda strövområde.
Prinsessans grav, en sägn eller verklighet? En fikapaus under
vandringen. Sträcka ca. 6 km.  Info: Birgitta/Sven Malm 0702–
532790

Vandring Breanäs strövområde
 

Torsdagen den 26 augusti. Samling vid Breanäs strövområdes
parkering kl. 15.00. Vi vandrar i Breanäs natursköna område och
avslutar med grillning vid Immelns strand. Sträcka ca. 5,5 km.
 Info:Margareta Svantesson 0705-125780                      
  mejl svantesson.margareta@gmail.com

Vandring i Vedema strövområde
 

Torsdagen den 2 september. Samling på parkeringen vid väg 24
kl.10.00. Vi går på skogsvägar och stigar. Följer Rökeån en bit
passerar både löv- och barrskog. Delvis kuperat. Sträcka ca. 9 km.
Medtag fika. Info: Anita Persson 0733–622510

Vandring Laxbro
 

Lördagen den 4 september. Samling i Laxbro kl.10.00. Laxbro
ligger på väg 119 mellan Hässleholm och Broby. Vandringen är
ca. 10 km mestadels på skogsvägar. Vi passerar Brittedals
kraftverk. En fikapaus under vandringen. Info: Anita Martinsson
0706–177611 eller Roland Martinsson 0702–711955

Vandring - skogsbad - Shinrin Yoku i Bockeboda
strövområde.
 

Tisdagen den 7 september kl. 16.00 - 18.30. Samling Bockeboda
strövområde kl. 15.45     Plats meddelas i anmälningsbekräftelsen.
Glöm inte din fika och en varm tröja. Sträcka ca. 3 km i lugn takt.
Max 12 deltagare, anmälan till Marianne Larsson senast 31
augusti  info@kallarbacken.nu  Frågor: Marianne Larsson          
 0703-803094 Hemsida: www.kallarbacken.nu

Vandringens dag
 

Lördagen den 11 september kl. 10.00. Samling vid Naturums
parkering. Vi har 2 vandringar att välja på: Linnérundan ca 6 km.
Info: Arna Östh 0708–436500 eller mejl arna.osth@gmail.com
 samt Ekenabben ca 9 km. Info: Bengt Klingheim 0702–900803,
mejl bengt@klingheim.nu  Fika på lämplig plats under
vandringen.

Vandring Osby
 

Söndagen den 12 september. Samling vid Sjöängen Osbysjön kl.
10.00 jämte staty Apan och Kaninen vid Kristianstadsgatan.
Vandring längs Osbysjöns östra del på grusväg och stigar samt på
spänger. Sträcka ca. 8 km. Fika på lämplig plats.                                  
Info: Sara/Bengt Olsson 0708–896928, mejl:
olsson.bergtagna@gmail.com

Planeringsmöte för vårens aktiviteter
 

Torsdagen den 14 september kl. 18.30 i Studiefrämjandets lokaler
Västra Storgatan 51 H, Kristianstad. Välkomna och tag med dina
förslag.

Vandring Christinehof – Hallamölla
 

Söndagen den 19 september. Samling vid slottsparkeringen
Christinehof  kl. 10.00. Vi går en sträcka på totalt ca.9 km. Vid
Hallamölla tar vi fikapaus för att sedan vända åter. Vi passerar då
Verkasjön och delar av alunbruket.              
 Info: Rune Lindkrantz 0706–971674

Vandring i Näsums bokskogar på Ryssberget
 

Lördagen den 25 september kl.10.00. Samkörning från
Naturums parkering kl. 09.15. Vi vandrar i naturreservatet
Näsums bokskogar i skiftande terräng. Stigarna är en mix av
Skåneleden och reservatets stigar. Ibland är de kuperade. Vi går
över bäckar, stengärden, stockar och stenar. En spännande
vandring, ca 8 km. Medtag mat. Ring Ewa om vägbeskrivning.
Info: Ewa Björnson 0734–343895

Vandra i Sjöriket -  Arkelstorp
 

Lördagen den 2 oktober kl. 10.00. Samling på parkeringen mitt
emot ICA Arkelstorp. Vi går den nya vandringsleden
Arkelstorpsviken längs stigar, broar, spänger, stenhällar i vackert
varierande landskap. Fika på lämplig plats.      Sträcka ca 8 km.
Info: Mari Graneskog 0739–423646.

Vandring - skogsbad - Shinrin Yoku i Kullaskogens
naturområde.
 

Måndagen den 4 oktober kl. 9.30 - 12.00. Samling Kullaskogens
strövområde p-plats, Sporrakullagård kl. 09.15. Glöm inte din
fika och en varm tröja. Sträcka ca. 3 km i lugn takt.     Max 12
deltagare, anmälan till Marianne Larsson senast 27 september
 info@kallarbacken.nu  Frågor: Marianne Larsson tel.
0703-803094  Hemsida: www.kallarbacken.nu

Vandring i Drakamöllans och Kumlans
naturreservat
 

Lördagen den 9 oktober Samling kl. 10.00 på parkeringen vid
Drakamöllans naturreservat. Vi går på stigar och leder i de båda
naturreservaten. Sträcka ca 8 km. Fika på lämplig plats.
 Info Birgitta/Sven Malm 0702–532790

Vandring Brösarps norra backar
 

Lördagen den 16 oktober. Samling på Piratens parkering vid
Torparebron Brösarp kl. 10.00. Vi vandrar på Backaleden och
Glimmebodaleden. Sträcka ca. 8 km. Fika på lämplig plats.      
Info Birgitta/Sven Malm 0702–532790

Månskensvandring i skog och längs hav, Åhus
 

Fredagen den 19 november. Samling vid Kronoskogens parkering
kl.16.00. Under tystnad vandrar vi i skymningen genom
Kronoskogen i Åhus och njuter av skogens stillhet. Vi möter
havet och fortsätter söderut till Revhaken, där vi fikar. Vi hoppas

att fullmånen visar sig. Tillbaka går vi längs de upplysta vägarna.
Hela sträckan är ca 5 km. Medtag något ätbart samt reflex och
ficklampa. Info: Ewa Björnson 0734–343895.                            
Ring Ewa angående vägbeskrivning.

Bildvisning vandringar Kungsleden och
Padjelantaleden
 

Torsdagen den 25 november kl.18.00 i Studiefrämjandets lokaler
Västra Storgatan 51 H, Kristianstad. Vi visar bilder från våra
vandringar i de svenska fjällen.                                    
Info Birgitta/Sven Malm 0702–532790

Vintervandring Bockeboda
 

Lördagen den15 januari 2022.Samling vi Bockatorpets parkering
kl. 10.30. Vandring på stigar och vägar i Bockeboda strövområde.
Vi fikar vid Bockatorpets parkering. Sträcka ca. 5 km.                
Info Birgitta/Sven Malm 0702–532790

Årsmöte 2022
 

Tisdagen den 8 februari 2022 kl. 17.30 i Studiefrämjandets
lokaler Västra Storgatan 51 H, Kristianstad. Föranmälan till Arna
Östh 0708-436500 eller mail arna.osth@gmail.com senast 1
februari 2022.

På grund av rådande läge med Covid-19 kan aktiviteter ändras. Hör av dig till
styrelsen eller se lokalavdelningens hemsida för aktuell information.
 

Vi hanterar dina personuppgifter enligt lokalavdelningens personuppgiftspolicy.


