
 

 

STF Sydvästra Skåne    
 
 
Nyhetsbrev september 
 
Hej och välkommen till en ny säsong fylld med många varierande och 
förhoppningsvis inspirerande aktiviteter. 

 
Kullatorpet – föreningens raststuga sedan 1940 
Säsongen smygstartade i lördags med aktivitetsdag på Kullatorpet då vi efter 
inledande förmiddagsfika ägnade oss åt målningsarbete. Dagen avslutades med 
en gemensam lunch. Om du också känner för att hjälpa till på torpet så är du 
välkommen på de kommande aktivitetslördagarna; 29 september, 20 oktober och 
17 november.  
 
Torpet är nu åter öppet för besökare och kommer att hålla öppet varje söndag 
mellan kl. 10 – 16 (kl. 10 - 15 vintertid) t o m 25 november. 
Ta med fikakorg eller laga till/värm din mat i köket. Besöksavgift 20 kr. 
 
Om du vill vandra så går Skåneleden förbi Kullatorpet. Ett annat trevligt alternativ 
om du vill komma till torpet är att gå rundtur nr 3 i Karin Hoffmans bok 
”Rundvandringar Romeleåsen”.  
 

Medlemsombud sökes 
STF söker nya medlemsombud. Brinner du för frågor som hållbar turism, 
utveckling av vandringsleder, allemansrätten och att nattågen finns kvar? Eller 
finns det andra frågor du tycker är viktig och vill att STF ska driva? Som 
medlemsombud representerar du STFs medlemmar och medverkar i olika 
referensgrupper och projekt där du har möjlighet att påverka STFs framtid. Du är 
även ombud på nästa riksstämma i maj 2020. Låter det intressant? Det är ett 
perfekt sätt att engagera sig i STF och vara med och påverka organisationens 
framtid. Eller känner du kanske en annan person som skulle passa? Passa då på 
och föreslå den personen. Läs mer via länken här nedan. Sista datumet för att 
anmäla sig som kandidat eller lämna förslag är 30 september. 

Anmäl ditt intresse eller föreslå någon 
annan: https://www.svenskaturistforeningen.se/foreningsdemokrati/demokrati-

kandidatanmalan/ 
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Genomförda aktiviteter 

Vandring Kåseberga – Sandhammaren 
Den 26 augusti samlades 27 st förväntansfulla vandrare på Kåseberga 
parkeringsplats i strålande väder. Vi började med att vandra upp på höjden norr 
om Kåseberga och hade en fantastisk utsikt över havet bort mot Kåseberga och 

Ale stenar. Med på turen hade vi Anita och Torsten som hade massor av 
lokalkännedom och berättade mycket historia. 
Så småningom kom vi fram till Löderups strandbad och fick höra om hur stranden 
försvunnit under åren.  
 

 
 
Färden gick vidare mot Backåkra där vi satte oss i meditationsringen och åt vår 
lunch. Efter det var det dags för ett besök på det nya Dag Hammarskjöld muséet. 
Intendenten Karin Erlandsson berättade både om Dag Hammarskjölds liv men 
också om arbetet med att bygga upp muséet.  Spännande var att lyssna på hennes 
beskrivning av dagarna kring säkerhetsrådets besök.  Alla hade sedan möjlighet att 
vandra runt på egen hand i muséet. 



Vi vandrade vidare mot Sandhammaren genom en fin ekskog och kunde se 
fiskarstugan där Dag Hammarskjöld bodde innan han köpte Backåkra.  
 
Turen slutade med glass i Sandhammaren där några också passade på att ta ett 
dopp i Östersjön. 
 

 

Kommande aktiviteter  

 
Vandring på Ven 
Fullbokad. 
 

Fjällvandring Grövelsjön 
Fullbokad. 
 
 
Stadsvandring Trelleborg – söndag 16 september 
Vi går en runda i centrala Trelleborg, där vi bl. a tittar på offentlig konst och 
besöker Stadsparken. Vi får även guidad visning av Borgquistska, ett annorlunda 
hantverksmuséum.  
 
Sista anmälningsdag är den 13 september.  
Samling: Glashallen Malmö C , tid meddelas vid anmälan  
Information och anmälan: Kjell Björk 070 34 54 036 eller 
kjellbjork.privat@gmail.com  
 
 
Vandring Östra Kullaberg – lördag 22 september 
OBS att vandringen på 10 km kan vara något ansträngande med höjdskillnader och 
stättor.  
Landskapet är dramatiskt med branta stup, djupa raviner och grottor, men även 
öppna kulturmarker. Vyerna är milsvida på sina ställen, vid klart väder. I början av 
vandringen passerar vi Lars Vilks Nimis, men vi kommer inte att gå ner. Däremot 
kommer vi att bestiga de fyra höjderna Sadeln, Håkull (Kullens högsta punkt, 187 
m ö h), Gregers backe och Sjöbergs backe. Vi passerar även byn Björkeröd, samt 
Himmelstorp som ligger strax öster om byn och som omnämns redan 1491.  

Sista anmälningsdatum är den 20 september. 
Samling: Parkeringen ovanför hembygdsgården Himmelstorp , kl. 10:00  

Information och anmälan: Torbjörn Nilsson, 070-671 05 44, tobbeilund@telia.com  
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SEA-U Marint Kunskapscenter – fredag 28 september 
Det Marinpedagogiska Centret invigdes i oktober 2017 av Kronprinsessan Viktoria 
och miljöminister Karolina Skog. Här bygger man upp kunskap om marint hållbar 
utveckling om Öresunds fantastiska miljö och natur. I denna spännande miljö 
förmedlas kunskap både till förskola, skola samt till allmänheten. Målet är att bli 
ett Naturrum. Besöket tar cirka 1 timme. Tag med kaffe så fikar vi tillsammans vid 
stranden efteråt. Den som så önskar kan gå en promenad längs stranden.  

Sista anmälningsdatum är den 20 september. 
Samling: Ribersborgsstigen 4, Malmö , kl. 10:00  
För mer information och anmälan: Lena Hansson, 076-797 44 96  

 
Aktivitetslördag -  29 september 
Observera ändring! Anmälan görs till Birgitta och Torsten Nilsson, 046 - 29 31 29 
eller birnil03@yahoo.se. 
 
 
Sövde Musteri – lördag den 29 september 
Ta med fika. För de som så önskar gör vi en lätt vandring längs Sövdesjön efter 
studiebesöket. Möjlighet finns att inhandla juicer i butiken.  
Sista anmälningsdatum är den 20 september. 
 
Samling: Sövde Musteri , kl. 11:00  
För mer information och anmälan: Torsten Palm 046-25 51 44, 0709-20 83 80, 
asampalm@hotmail.com  
 
West Side Story – söndag 4 november 
Observera att sista anmälningsdag är redan den 5 september 
 
 
DR Byen & Julefrokost – lördag 8 december 
Fullbokad. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om ni inte önskar få detta utskick i fortsättningen vänligen meddela oss på stfsydvastraskane@stfturist.se 

mailto:birnil03@yahoo.se
mailto:%20asampalm@hotmail.com
mailto:%20asampalm@hotmail.com

