
 

 

STF Sydvästra Skåne    
 
 
Nyhetsbrev januari 
 
Gott Nytt År… 
…och välkommen till en ny säsong med lokalavdelningen!  
Årets första programpunkt är den traditionella vintervandringen på Romeleåsen, 
lördagen den 26 januari. Väl mött då! 
 
 
Vi blir fler! 
Vi är nu 509 medlemmar, en ökning med 123 stycken under 2018.  
 
 

Kullatorpet – föreningens raststuga sedan 1940 
Till vår glädje kunde vi vid senaste aktivitetsdagen på Kullatorpet välkomna några 
nyblivna värdar. Om du är intresserad av vad värdskapet innebär är du 
välkommen ut på en av aktivitetslördagarna under våren. 
 
 

Genomförda aktiviteter 

DR Byen & Julefrokost – lördag 8 december 

2018 avslutades med ett intressant och spännande besök på DR-byen med 
efterföljande lunch. 

 

Fotograf: Cecilia Whitehorn 

 



 

 

Kommande aktiviteter – anteckna datumen redan nu! 

 
Vintervandring på Romeleåsen – lördag 26 januari 
Vi vandrar från Genarps idrottsplats till Kullatorpet och åter, ca 8 km. På 
Kullatorpet tar vi en fikapaus i värmen. Önskas en Lundaknake till 
självkostnadspris, så meddela detta vid anmälan. Sluttid ca kl 14.30. 
 
Samling kl 10.15 på p-platsen vid Genarps idrottsplats.  
Anmälan görs till Jan Lundquist 070-306 87 36 senast den 24/1.  
Besöksavgift Kullatorpet: Medlem 20 kr och icke medlem 60 kr.  

Årsmöte – lördag 23 februari 
Som vi tidigare meddelat äger årsmötet rum på Kvarndala hembygdsgård i Västra 
Klagstorp kl 14.00 den 23 februari. Efter förhandlingarna blir det föredrag av en 
representant från Missing People och något gott att äta (50 kr). Anmäl dig redan 
nu till Torbjörn Nilsson, 070-671 05 44, tobbeilund@telia.com. Om du vill ha 
förtäring måste du meddela detta senast den 17 februari. 

Besök på Skissernas museum – torsdag 7 mars 

MAXESS besökscenter – torsdag 21 mars 

Aktivitetsdag på Kullatorpet – lördag 23 mars 

Vandring på Järavallen – lördag 6 april 

Vandring på Söderåsen – söndag 14 april 

Stadsvandring i Trelleborg – söndag 28 april 

Aktivitetsdag på Kullatorpet – lördag 27 april 
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Dressincykling i Fyledalen – lördag 4 maj 

Vandring i Vallåkra – lördag 4 maj 

Aktivitetsdag på Kullatorpet – lördag 11 maj 

Vandring i Alnarpsparken – tisdag 14 maj 

Ivösjöbygden med övernattning – lördag 18 maj – söndag 19 maj 

Vandring i Alnarpsparken – torsdag 23 maj 

Vandring Kåseberga – Sandhammaren – lördag 25 maj 

Aktivitetsdag på Kullatorpet – lördag 15 juni 

Midsommarfirande på Kullatorpet – fredag 21 juni 

Kustvandring Rydebäck – Borstahusen – lördag 29 juni 

 

Mer information om våra aktiviteter håller på att läggas upp på vår hemsida samt 
Facebook. 

Vi ses i vår! 

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


