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Nyhetsbrev april   
 

Bra att veta 
Våren har verkligen kommit och med den ett stort antal aktiviteter. Det är väldigt 
roligt att se så många nya medlemmar på våra arrangemang. Flera av 
arrangemangen har blivit fulltecknade långt innan anmälningstiden utgång, något 
som vi inte är vana vid så dröj inte att anmäla er om ni vill komma med. 

Vi måste än en gång påpeka att enbart anmälningar på Facebook gäller inte. Följ 
de instruktioner som ges för anmälan för varje arrangemang.  

Ni har nu fått Swish, vårt nummer är 123 544 79 90 – praktiskt för mindre 
betalningar. 

Programmet för hösten är väg att färdigställas och som alltid försöker vi hitta nya 
spännande aktiviteter. 

Med så många nya medlemmar måste det finnas någon som kan tänka sig att vara 
assisterande ledare på någon av våra aktiviteter. Det är ett roligt sätt att komma 
iväg och se och lära sig nya saker.  Vi behöver er! Maila oss på 
stfsydvastraskane@stfturist.se. 

 
Vandring på Söderåsen  

På årets första riktiga vårdag begav sig ett 30 tal 
förväntansfulla vandrare iväg på en underbar 
vandring kring Klåveröd på Söderåsen. Vindstilla och 
sol från en klarblå himmel. Vi vandrade i mycket 
omväxlande natur ca 1 mil. Vandringen leddes av vår 
nye vandringsledare Peder Jonsson, som väl kände till 
området. Vi fick information med jämna mellanrum 

och vi gjorde ett fikastopp efter halva vägen. Vandringen gick bl.a. på fina spänger 
över den intressanta Traneröds mosse. Där fick vi veta att mosslagret var 18 m 
djupt och helt orört. Under mosslagret finns en s.k. issjö. Naturen var mycket 
omväxlande med rätt stora höjdskillnader. Vi kunde glädjas åt att några nya yngre 
vandrare anslutit sig till gruppen så medelåldern sjönk en del. Pernilla Sjölund, 
som tidigare i år visat bilder från sin pilgrimsvandring 
Camino France bistod Peder och höll koll på det 
bakersta ledet. Vandringen avslutades med att Peder 
satte igång grillen och några av oss stannade och åt 
grillat. Vi kan se framemot många väl genomförda 
vandringar med Peder i framtiden 

 



 

Vandringen på Ven 
Den 28 april gick den sedan länge fulltecknade 
vandringen runt Ven av stapeln. Den fick en 
dramatisk start eftersom Skånetrafiken återigen 
drabbades av förseningar och det var på håret att 
vandringsledarna samt flera vandrare hann fram till 
båten.  Våra vandrare från Ystad hållet missade 
båten och halva vandringen.  

Vädret kunde inte varit bättre, strålande sol och nästan ingen vind.  Vi blev 30 från 
STF sydvästra Skåne som tog oss runt samt ett 10 tal från Östra Skåne och lika 
många från Norra Öresund dvs ett drygt femtiotal. Det var stundtals inte lätt att 
hålla ihop en så stor grupp men alla tog det med ett leende.  

Det blev några korta pauser under vandringen på Norra delen, jackor och tröjor 
åkte av. Lunchen intogs precis innan hamnen vid Kyrkbacken och sedan fortsatte 
turen mot Tycho Brahe området. Här blev det glass för många medan man tittade 
på trädgården. 

Sista etappen gick över södra Backafall där det 
blev ett kort stopp för att beundra en fantastisk 
utsikt mot norr.  

Vi hann precis ner till Bäckviken när molnen 
började skymma solen och de första dropparna 
kom när vi klev på båten till Landskrona. 

Möt våren på Kullatorpet 
I söndags, den 29 april, var det ett gäng på Kullatorpet som 
njöt av sol och värme, fågelkvitter och inte minst av 
trubadur Kjell Björks härliga sommarvisor. 
 
 
 

 
 

Kommande aktiviteter 

Fågelskådning i Skanör – söndag 13 maj 
Vi går i lugn takt och skådar vårfåglar både med ögon och öron. Jan kommer att 
berätta om de olika fågelarterna som vi kommer att se under vår tur. Flera 
spännande strandfåglar utlovas. Max 20 personer. 
 
Samling kl. 08.00 vid Borgruinen, Skanörs kyrka. Längd ca 2 - 3 timmar. Info och 
anmälan till Jan Lundquist på 070-306 87 36 senast den 11/5-2018. 
 



Vandring vid Rååns dalgång – söndagen 19 maj 

Lätt vandring om 7 km utmed Råån, från Gantofta by till Raus kyrka och tillbaka. 
Visning av kyrkan och kända personers gravar ingår i arrangemanget. 
 
Samling kl 10.00 p-platsen vid Råån mitt i Gantofta by. Sluttid ca kl 13.00. Info och 
anmälan till Kenzy Eriksson på 073-242 07 08 senast den 16/5-2018. 

 
Kustvandring Rydebäck - Borstahusen – lördag 26 maj 
Kustvandring om 13 km med hänförande utsikt över Öresund, Ven och Glumslövs 
backar. Lunch kan köpas i Ålabodarna. Delvis kuperad vandring med någon stätta. 
 
Samling kl 09.30 Malmö C för tåg till Rydebäck station, tåget går 9.41! Sluttid ca kl 
17.00. Info och anmälan till Kjell Björk på 070-345 40 36 eller 040-611 65 01 senast 
den 23/5! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om ni inte önskar få detta utskick i fortsättningen vänligen meddela oss på stfsydvastraskane@stfturist.se 


