
 

 

STF Sydvästra Skåne    
 
 
Nyhetsbrev november 
 
Hej! 
Det har varit många fina höstdagar men nu när det har blivit kallare och blåsigare 
och t o m den första snön visat sig i Skåne så känns det allt mer lockande att 
stanna inne. Årets återstående aktiviteter håller sig också inomhus. Kanske vill du 
göra en vacker blomsterkrans att pryda bord eller dörr med? Den 20 november 
har du möjlighet till det hos Blomsterfen i Borgeby. 

 
Arbetet med vårens program pågår för fullt. Tack till alla er som kommit med goda 
förslag! Kanske kommer de att genomföras redan i vår, annars finns de kvar i vår 
idébank till kommande säsonger. 
 
 
GDPR 
STF Sydvästra Skånes integritetspolicy  
 
Bakgrund 
Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation) gäller i hela 
EU sedan den 25 maj 2018. Föreningen följer de nya villkoren i förordningen.  
Dataskyddsförordningen är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter 
och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Mycket i 
dataskyddsförordningen liknar de regler som gällde i tidigare personuppgiftslag. 
Läs mer om EU:s nya dataskyddsförordning GDPR på 
www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen 

Integritetspolicy 
Datasekretess är mycket viktigt för STF Sydvästra Skåne. Föreningen vill vara 
öppen med hanteringen av dina personuppgifter.  

Föreningen STF Sydvästra Skåne använder medlemmars personuppgifter till att: 

 Informera medlemmar om föreningens verksamhet 

 Skicka information om kommande aktiviteter 

 Hantera föreningens medlemsavgifter och inbetalningar samt anmälningar till 
olika aktiviteter 

 
Föreningen lämnar inte ut medlemmars adresser, e-postadresser, telefonnummer 
eller andra personuppgifter om våra medlemmar till någon för 
marknadsföringssyfte, statistisk bearbetning eller dylikt. 
 
STF Sydvästra Skåne 
Styrelsen 
 



 

Genomförda aktiviteter 

SEA-U Marint Kunskapscenter 
Fredagen den 28 september besökte 18 intresserade medlemmar SEA-U Marint 
kunskapscenter vid Ribersborgsstranden i Malmö. Vi blev mottagna av  
verksamhetschef Michael Palmgren som också är en av initiativtagarna till 
verksamheten och en verklig eldsjäl. Han  betonade vikten av att vi vårdar vårt 
vatten och vår havsnära miljö  då detta har stor betydelse för livet på jorden. 
Jorden består till 70% av vatten och 70% av syret kommer härifrån. Han tyckte att 
planeten borde heta Vattnet då största delen av jorden består av detta. 
 
MKC  (Marint Kunskapscenter) driver ett pedagogiskt utvecklingsarbete både för 
barn  och äldre. Verksamheten för barn är viktig och förskole- och skolklasser gör 
dagligen besök  här.  Det finns undervisnings- och laboratoriesalar för bland annat 
experiment. MKC förfogar över en båt för 12 personer samt våtdräkter att 
användas vid experiment. Pedagoger med specialkunskap om marin miljö är 
anställda. MKC är öppet för allmänheten, MKC har förutom det pedagogiska 
arbetet konsultuppdrag nät det gäller den havsnära miljön .  Ett stort nationellt 
och internationellt nätverk finns då MKC  är unikt och en föregångare inom 
sitt  område. Det tillhör biosfärområde Öresund.  
 
Malmö  kommun har byggt och äger centrat  som drivs av en ekonomisk förening. 
Centrat invigdes hösten 2017 av kronprinsessan Victoria och miljöminister 
Karolina Skog.  
 
Man arbetar efter FNs globala miljömål och Agenda  2030 för hållbar utveckling, 
Agenda 2030 har 17 mål, därav fyra stora mål att arbeta med fram till 2030, dessa 
är:  

 avskaffa extrem fattigdom,  

 minska ojämlikheter,  

 lösa klimatkrisen, 

 främja fred och rättvisa.  
 
På gång är att utveckla  centrat till ett unikt NATURRUM som beräknas invigas 
2019.  
 
Michael Palmgren  betonade att åtgärder i Öresund har lett  till att Öresund mår 
bra och att torsken fångad här är utmärkt.  
 
Vi avslutade besöket med mycket ny kunskap om vårt hav och vikten av att  vårda 
detta och den havsnära miljön och ser fram ett besök på NATURRUM 2019. 
De som önskade tog en härlig promenad i blåsten, andra fikade innan vi så Hej till 
varandra. /Lena Hansson, aktivitetsledare  
 
 
 



 
Sövde Musteri 
En förväntansfull grupp STF:are hade samlats lördag förmiddag den 29 september 
för att få insider information om allt som rör mustning av äpplen. Vi fick en 
guidad rundvisning av de olika lokaliteterna i det f d Sövde Mejeri från 1894. 
Vi fick följa hela kedjan från äpple till flaska.  
På musteriet mustas bara mogen frukt och fin fallfrukt, som sorteras efter smak, 
arom och sötma. Hållbarheten är två år och musten skall förvaras mörkt och svalt. 
Musten innehåller mycket C-vitamin och man använder inga tillsatser. Musten bör 
njutas kall. 
Musteriet tar emot frukt från slutet av aug till julmarknaden den sista lördagen i 
nov. 
När du kommer till Musteriet med din frukt vägs den först. 
Lämnar du äpplen betalar du endast för mustningen. Du betalar då ett reducerat 
pris jämfört med om du köper must utan att lämna äpple. 
Det går åt 2 kg äpple till 1 liter must. All frukt blandas efter sötma, arom och 
syrlighet för bästa resultat. 
Vi fick se Musteriets lilla destilleri och ekfatslager där vi fick veta hur cider blir till 
Äppelbrandy och Äppelfrost. 
 

 
 
Hösten 2009, då Bonny Håkansson tog över Sövde Musteri, föddes tanken att göra 
Sveriges första calvados. Tanken var att göra en skånsk calvados på traktens äpple. 
Eftersom calvados är ett skyddat namn av fransmännen har de döpt drycken till 
Sövde Äppelbrandy.  Drycken lagras på stora ekfat och får sin speciella smak.  
Under tiden de väntar på att brandyn skall lagras klart gör de en världsunik avec 
som de kallar Äpplefrost runt 20 %, som man kan köpa på närliggande 
systembolag. 
Rundvandringen avslutades med att vi fick smaka på flera olika alkoholfria 
drycker, som vi också kunde handla med oss i butiken. 
/Torsten Palm, aktivitetsledare och fotograf 



 
 
Vandring Skäralid på Söderåsen  

I ett fantastiskt soligt och vackert 
höstväder samlades 45 vandrare 
söndagen den 7 oktober i Skäralid 
på Söderåsen.  
Vi vandrade den Norra rundan, som 
är 7 km, och som går uppe på 
platån i storslagen bokskog. Vi 
stannade till vid torpruinerna Per-
Kals och Liakroken där Peder 
berättade om sägnerna kring dessa.  
 
På halva vägen blev det en 
välbehövlig fikapaus på en sittvänlig 
plats i skogen. I slutet på den tre  
timmar långa vandringen 
beundrade vi den fina utsikten vid 
Kopparhatten. 
/Peder Jonsson & Pernilla Sjölund, 
vandringsledare 
 
Fotograf: Pernilla Sjölund 

 

 
 

 
 



Stadsvandring i Lund  
I vackert brittsommarväder torsdagen den 11 oktober fick de 19 deltagarna höra 
guiden Anita Eriksson berätta kunnigt och engagerat om Lunds historia, byggnader 
och kända och mindre kända invånare genom tiderna. De flesta avslutade sedan 
vandringen med en god italiensk middag i Stäkets källarvalv (eller Restaurang Fru 
Görvel som vi tyckte hade varit ett bättre namn, efter fru Görvel Fadersdotter 
Sparre som byggde Stäket och på 1500-1600-talet var en av Nordens rikaste och 
driftigaste kvinnor).  
/Cecilia Whitehorn, aktivitetsansvarig & fotograf 
 

 
 
 
 
Vandring Sjöbo Ora och Pälsadalen  
Årets sista STF Sydvästra Skåne vandring gick lördagen den 20 oktober till Sjöbo 
Ora och Pälsadalen. Knyckt denna vandring från Karin Hoffmans senaste bok ”Mitt 
Skåne”. Vädret var rätt ok och till slut blev vi 31 deltagare på vandringen, då 6 
hoppade av i sista stund. 
 
Morgonen började med en regnskur, men blev bättre allt medan timmarna gick. 
Vi såg tyvärr inte så många hjortar denna dag som när jag gick rundan för en vecka 
sedan. Vi räknade till 6 djur. Deltagarna verkade ändå rätt så nöjda, med en fin 
och omväxlande tur./Torbjörn Nilsson, vandringsledare 



  
Bilder från Sjöbo Ora och Pälsadalen.        Fotograf: Nils-Göran Andersson 

 
 
 
Soppa och quiz – söndag 28 oktober 
Denna iskalla söndag passade det bra att komma in i stugvärmen på det snötäckta 
Kullatorpet, äta soppa och quizza på temat höst. Aktiviteten gav också ett litet 
men välbehövligt tillskott till framtida omläggning av vasstaket./Cecilia Whitehorn, 
aktivitetsledare & fotograf 
 

  
 

 
 



Kommande aktiviteter 

West Side Story – söndag 4 november 
Anmälningstiden är passerad. 

 
Aktivitetslördag – lördag 17 november  
Är du intresserad av att hjälpa till med skötseln av torpet? Medtag då kaffe och 
matsäck för frukosten som startar kl 9.30. Dagen avslutas med en gemensam 
måltid (40 kr/medlem, 65 kr/icke medlem) och vandring för de som känner för 
det. 
Vägbeskrivning: Från Björnstorps torg kör Kullavägen och följ skyltarna märkta 
Kullatorpet och Raststuga.  

För mer information och anmälan: Runa Einarsson 070-9299692 eller Ulla Jönsson 
0410-22021  

 
Gör din egen adventskrans – tisdag 20 november 
Vi träffas kl 18.00 hos Blomsterfen vid Borgeby slott. Efter introduktion skapar du 
din egna, personliga dörr- eller bordskrans med vintergrönt som bas på 
halmstomme. Botaniskt gottebord med kanel, kottar, äpplen, taklök mm står 
framdukat till ditt förfogande. Priset (395 kr/medlem, 445 kr/icke medlem)  
inkluderar allt material och fika. Du får 15 % rabatt om du handlar i butiken denna 
kväll. Mer info: http://blomsterfen.se/  
 
Senaste datum för anmälan: 9 november 
  
Sluttid ca kl 20.00. Minst 8 deltagare krävs men max 20 deltagare. Ta gärna med 
en vän. 
 
Från Lund C går buss 126 och till hållplats Borgeby slottsvägen och från Malmö 
Värnhemstorget går buss 134 till Borgeby slottsvägen. Från hållplatsen är det ca 
500 m promenad till Blomsterfen.  

För mer information och anmälan: Cecilia Whitehorn, 070-477 18 81, 
Cecilia.Whitehorn@htbibl.lu.se  

 
 
DR Byen & Julefrokost – lördag 8 december 
Fullbokad. 
 
 
 
 
 
 

http://blomsterfen.se/


Årsmöte 
Boka redan nu lördagen den 23 februari kl 14.00. Då äger vårt årsmöte rum, följt 
av ett intressant föredrag av en representant från den ideella organisationen 
Missing People som i samarbete med anhöriga och polis arrangerar sökinsatser 
efter försvunna personer.  
 
Som vanligt blir det också något gott att äta och trevlig samvaro. 
 
 

Valberedningen har ordet… 
Valberedningen vill med detta uppmana medlemmarna att inkomma med 
nomineringar och förslag till kandidater till funktionärer inom föreningen för val 
vid Svenska Turistföreningen Sydvästra Skåne årsmöte 23 februari 2018 kl 14:00, 
på Kvarndala Hembygdsgård. 
 
Valda funktionärer är för närvarande:  mandattiden utgår 
Torbjörn Nilsson, ordförande  2019  
Bengt Dahlvig, ledamot   2020 
Karin Sellberg, ledamot   2020 
Kjell Björk, ledamot   2020 
Cecilia Whitehorn, ledamot  2019 
Torsten Palm, ledamot   2019  
Jan Lundquist, ledamot   2019 
Runa Einarsson, revisor   2019 
Ann-Britt MacDougall, revisor  2019 
Göran Hansson, sammankallande för valberedning 2019  
Kenzy Eriksson, ledamot av valberedning 2019 
 
Valberedningen kommer att arbeta för att styrelsen består av sju personer, 
ordförande jämte sex ledamöter och inga suppleanter. Nuvarande styrelse stöder 
detta förslag. 
 
Torbjörn Nilsson har meddelat att han inte står till förfogande för omval varken 
som ordförande eller ledamot av styrelsen. Kjell Björk och Karin Sellberg har 
uttryckt önskemål om att avgå innan mandatperioden gått till ända.  
 
Valberedningen ser gärna att Ni medlemmar bistår med nomineringar till 
styrelseledamöter, revisorer och valberedare. Valen är väldigt betydelsefulla då 
det påverkar hela föreningens verksamhet. Det blir extra svårt ett år som 
ordföranden lämnar sin post.  
 
2018-10-28 
Valberedningen 
Göran Hansson, goran.hansson@brosarp.nu, 040-83355 
Kenzy Eriksson, kenzye@gmail.com,  
 
 
Om ni inte önskar få detta utskick i fortsättningen vänligen meddela oss på stfsydvastraskane@stfturist.se 


