
 

 

STF Sydvästra Skåne    
 
 
Nyhetsbrev oktober 
 
Hej! 
Nu är hösten här på riktigt och många av oss längtar ut i naturen. Passa på redan 
söndag den 7 oktober då Peder leder en vandring i vackra Skäralid. Om du hellre 
vill vara inne och mysa kan du åka ut till Kullatorpet söndag den 28 oktober där 
det blir soppa och frågesport. Välkommen! 

 

Genomförda aktiviteter 

Ven 
Den 1 september, en fin sensommardag, ägde den andra Venvandring 2018 rum. 
Det var 22 glada vandrare som tog båten över och startade vandringen runt Ven. 
Redan under första delen av vandringen fick vi se när alpackadjuren gav sig ut på 
promenad. Vi kunde konstatera att det var fullt med båtar i gästhamnarna och på 

havet. Lunchen intogs vid 
Kyrkbacken innan vi gav oss på 
den branta uppförsbacken och 
kunde studera en fin 
fotoutställning. Framme vid 
Tycho Brahe museet blev det 
tid för en glass, innan vi gick 
den sista biten med en 
hänförande utsikt.  
På slutet blev det tid för lite 
paus vid färjeläget innan båten 
gick tillbaka igen./Karin Sellberg  

vandringsledare 

 

 
 

 Fotograf: Torbjörn Nilsson 



Grövelsjön 
Tidigt på måndagsmorgonen den 3 september samlades ett antal glada vandrare 
på Malmö Central för avresa till Grövelsjön. I Lund och Mjölby klev ytterligare 
deltagare på. Det blev en lång resa med tåg till Mora och tågbyten i Mjölby och 
Borlänge. Slutligen blev det buss till Grövelsjön, där det nästan var mörkt då vi 
kom fram till fjällstationen och åt en god middag. 

Under hela vistelsen hade vi inget regn, vädret var ömsom moln, ömsom sol och 
temperaturen låg runt 15 grader på dagen. 

Dagarna började med en god frukost där vi också plockade ihop vår lunchlåda och 
sedan gav vi oss iväg. Efter vandringen utvecklades en liten rutin – en after-walk 
öl, bastu och tvagning, lite vila och slutligen en god middag antingen i matsalen 
eller i köket för de som lagade mat själv. 

Första dagen gick vandringen till Silverfallet där vi njöt av fina höstfärger och renar 
som vi såg en bit bort. Några i gruppen fortsatte och fick se en grupp dalripor 
innan de vände hem. 

 

Dagen därpå inleddes med en verklig 
utmaning då vi besteg Jakobshöjden på 
1 503 m ö h. Det var en stig som gick mer 
eller mindre rakt upp och det var skönt att 
pusta ut i en stengrotta höst upp. Vissa 
vandrare tyckte det räckte och gav sig 
tillbaka till fjällstationen. De andra 
fortsatte till Blåkläppen över steniga stigar 
och mjuka ängar där blåbärsriset lyste rött. 
Det blev en lång vandringsdag. På kvällen 
lyssnade vi på en same som berättade 
vilken typ av mat man kan tillaga av renkött. 

Dag nummer tre gick de flesta mot Fosksjöarna. När vi nådde fram till den övre 
sjön tog vi lunch och njöt av den vackra utsikten. Sedan gick vi söderut längs 
sjöarna och vände sedan in längs Fosksjökläpparna. Det blev en lång vandring i ett 
strålande väder på ganska platt mark med flera härliga pauser. På slutet blev det 
lite dramatik när vi blev tvungna att hoppa över ett  mindre vattendrag. 



På fredagen var det dags att ge sig in i Norge och vägen dit gick över ytterligare en 
bergstopp där det blåste lite kallt. Väl inne i Norge gick det nedför till Sylen i 
Grövelsjöns norra ände. Vandringen slutade med en verklig utmaning i form av en 
mycket stenig nedstigning, men som kompenserades av en fantastisk natur. Stigen 
slingrade sig genom en sagoskog med björk, frodig undervegetation och 
spännande svampar. Allt i höstens prunkade färger. Tillbaka till Sverige kom vi 
med två olika båtar, en turbåt i lagom takt och en speedbåt. 

 

På lördagen hängde regnet i luften och flera valde lite kortare turer och lite skön 
paus med en god äpplekaka. Middagen på kvällen var en riktig fest med bl a lokalt 
fiskad fjällröding. Här deltog de flesta av de 27 deltagarna och sedan var det 
packning som gällde. 

På söndagen regnade det när vi gav oss iväg med bussen och den långa resan 
tillbaka. Vi kunde se tillbaka på en härlig vecka med fina vandringar, ett fint 
vandringsväder och duktiga vandringsledare. Tack Torsten och Tobbe! 
/Karin Schultz och Karin Sellberg, deltagare 

 
 

 Fotograf i Grövelsjön: Torbjörn Nilsson 
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Stadsvandring Trelleborg  
18 förväntansfulla vandrare började söndagen den 16 september konst- och 
kulturvandringen inne i Trelleborgs Central med att lyfta blicken mot en liten figur 
under taket. Därefter vandrade vi till Borgquistska, som är ett annorlunda 
hantverksmuséum. Maskiner, verktyg och material är bevarade, som det var när 
Julia Borgquist vred om nyckeln och stängde för gott 1978. Familjeföretaget hade 
då gett trelleborgarna mode och stil under 112 år. 
 

 
 
Den fortsatta vandringen i sol och värme gav information om tolv offentliga 
konstverk i stadens centrum. 
 
Konst- och kulturvandringen avslutades efter drygt 3 timmar utanför Axel Ebbes 
muséum och gruppen skingrades för söndagslunch på olika ställen. 
/Kjell Björk, vandringsledare 
 

 
 
Vandringen som blåste bort - Östra Kullaberg  
På fredagen drog stormen ”Knud” in över 
Skåne. Blåsten blev för hård och vi fick ställa 
in denna vandring som 27 personer anmält sig 
till. Säkerheten går före allt annat, då det kan 
vara farligt på Kullaberg vid hårt väder. 
 
Ni får hålla till godo med lite bilder jag tog på 
Kullaberg i onsdags (19/9) då jag var och 
rekade och vädret var utmärkt för vandring. 
Det tog mig 3 timmar att vandra de 10 km i 
lugnt tempo, med en kortare kaffepaus på 
toppen av Håkull. /Torbjörn Nilsson 

   

 

Fotograf: Kjell Björk 



 
 

 
 

 
Kommande aktiviteter 

 
Vandring Skäralid på Söderåsen – söndag 7 oktober 
Vandring i vacker bokskog med fantastiska vyer, gamla stenmurar och torpruiner. 
Med tag egen fika då vi gör ett fikastopp. Grillplats finns efter vandringen om 
någon önskar. Lätt till medelsvår vandring om 7 - 8 km.  
Samling: Naturrum Skäralid, Söderåsen kl 11:00 
Anmäl dig senast den 6 oktober till Peder Jonsson, 070-216 77 16, 
peder.jonsson1@telia.com 
 
 
Stadsvandring i Lund – torsdag 11 oktober 
Fullbokad men chansa på återbud: Cecilia.Whitehorn@htbibl.lu.se, 070-4771881 
 
 
Aktivitetslördag på Kullatorpet – lördag 20 oktober 
Vi samlas kl 09.30 på Kullatorpet där vi inleder med egen medtagen frukost under 
tiden vi planerar dagens arbete. Dagen avslutas med en gemensam måltid till 
priset 40 kr/medlem och 65 kr/icke medlem. De som vill hinner även gå en 
promenad i de vackra omgivningarna. 
Vägbeskrivning: Från Björnstorps torg kör Kullavägen och följ skyltarna märkta 
Kullatorpet och Raststuga.  
Anmälan görs senast onsdag den 17 oktober till Marie Sehlin på 070-232 53 23 
eller Jennifer Tossavainen på 073-530 57 36 
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Vandring Sjöbo Ora & Pälsadalen – lördag 20 oktober 
Vi skall prova en av Karin Hoffmans rundvandringar från hennes nya bok Mitt 
Skåne. Vi kommer att vandra i strövområdet Sjöbo Ora, del av Fyledalen och 
naturreservatet Pälsdalen. Naturen kommer att vara omväxlande och vacker. Det 
finns även mycket med vilt i området.  Det blir en något ansträngande vandring om 
cirka 12 km, då vi går upp och ned för ett antal branter.  
Vägbeskrivning och samling: Från Sjöbo kör längs Östergatan och passera Sjöbo 
camping/bad. Fortsätt på en återvändsgata till en skylt för förbjuden motortrafik. 
Sväng av åt höger strax innan skylten. Kör genom en tunnel under väg 11. Håll 
höger mot parkeringen för skidbacken som är vår samlingsplats kl 10:00.  
Buss: Sjöbo busstation ca 2,5 km från start.  
Anmälan görs senast 18 oktober till Torbjörn Nilsson, 070-671 05 44, 
tobbeilund@telia.com 

 
 
Soppa och quiz – söndag 28 oktober 

Vi träffas kl 12:00 på Kullatorpet där vi inleder med värmande soppa och när den 
är avnjuten är det dags för "de små grå" att börja arbeta. Sluttid: Ca kl 14:00,  max 
antal deltagare: 25 
Kostnad: medlem 100 kr, icke-medlem 150 kr Ev. överskott går till torpets vasstak. 
Vägbeskrivning: Följ skyltning från Björnstorps torg.  
Anmälan görs senast den 24 oktober till Cecilia.Whitehorn@htbibl.lu.se eller  
070-477 18 81 
 
 
West Side Story – söndag 4 november 
Sista anmälningsdag har passerat. 
 
 
DR Byen & Julefrokost – lördag 8 december 
Fullbokad. 
 

 
Sist men inte minst… 
Vårens program är under planering och vi tar tacksamt emot förslag på vandringar 
eller aktiviteter som du gärna skulle vilja se i programmet. Kanske har du själv lust 
och möjlighet att hålla i en aktivitet? Hör av dig senast den 19 oktober till 
Cecilia.Whitehorn@htbibl.lu.se eller någon annan i styrelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om ni inte önskar få detta utskick i fortsättningen vänligen meddela oss på stfsydvastraskane@stfturist.se 
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