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Styrelsen sektion – Syd 2022 

Ordförande: Leo Schneede, leo.stromberg@gmail.sea 

Vice ordförande: Johnny Nilsson, johnil@telia.com 

Sekreterare: Kjell-Åke Bernerson, kjell-ake@bernerson.se 

Kassör: Torbjörn Nilsson, tobbeilund@telia.se 

Ledamot: Jenny Lindström, fantasismurf@yahoo.se 

Suppleant: Fredrik Fogelberg fredrik.fogelberg@telia.com. 

 

 

 

Planerade aktiviteter 2022 

3 April  Vandring Hovdala 

14 maj  Utflykt till Hallands Väderö. 

Vecka 36  Fjällvecka Klubbstugan Katterjåkk 

 

Dessutom planeras för ett evenemang med Claes Grundsten och hans 

musikleverantör Fredrik Hagstedt. 
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Kommande aktiviteter: 

 

3 april 

Hovdala Vandringscentrum  

 ”Jakten på Gullspiran, västra” 

 

En härlig vandring om 12 kilometer som bjuder på närkontakt med den lite vildare och mer 

orörda naturen. Vi möts och startar från parkeringen vid Hovdala slott. Vi kommer bl a att 

passera Hovdala slott, Hovdala Trädhus, vindskydden Birk, Birka och Ronja, gårdsmejeriet 

Glada Geten och Boketorp. Utöver detta kommer vi att vandra i en vacker och omväxlande 

natur med utsikt över Finjasjön. Vi fikar i närheten av Glada Geten Gårdsmejeri och har 

något ytterligare stopp längs vägen för en snabb kopp kaffe samt beundra utsikten över 

landskapet. 

 

Datum: 3 april 2022 

Mötestid: klockan 10.00 

Vi möts vid: P-platsen vid Hovdala slott. 

GPS-koordinater: 56.104197 / 13.714292 

Anmälan och information: Torbjörn Nilsson på e-mail tobbeilund@telia.com eller mobil 

070-671 05 44. 
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14 maj 

Hallands Väderö 

 

Där ligger den. Lockande och samtidigt ruvande på en händelserik historia med 

gamla tiders sjöfart med alla dess sjömän som huvudrollsinnehavare. Trots namnet 

ligger ön i Skåne och vi drar dit på ett besök den 14 maj.  

Plats: Hallands Väderö. Vi träffas på kajen i Torekov. 

Datum: 14 maj 2022. 

Tid: Klockan 10.00 (prel.) Kan ändras beroende på när båtarna avgår från Torekov. 

          

Vecka 36 

Fjällvecka i klubbstugan 

 



Välkommen till en fjällvecka i Svenska Fjällklubbens stuga vid Katterjaure. I brytningen 

mellan sommar och höst har vi hyrt stugan en hel vecka. Här finns 16 bäddar och om vi blir 

fler finns det gott om tältplatser utanför. Vi gör med utgångspunkt från stugan dagsturer efter 

vad gruppen bestämmer. Vill man gå på en flerdagstur så går också det bra. Var och en 

bestämmer sitt program. Det är i dagsläget 10 personer som anmält sitt intresse av att 

hänga med på en trevlig hösttur till fjällen. Är även du intresserad så hör av dig snarast så vi 

kan boka en plats för dig. 

Plats: Svenska Fjällklubbens stuga vid sjön Katterjaure. 

Datum: Vecka 36 2022 (3-10 september). 

Anmälan: Välkommen att anmäla ditt intresse till joh.nil@telia.com 

Anmälda: Ywa Daugaard, Dalby, Lena De Pedis, Höganäs, Fredrik Fogelberg, Åkarp

  Åsa Granath, Göteborg, Johnny Nilsson, Staffanstorp, Torbjörn Nilsson, Lund 

           Laila Persson, Åstorp, Nils Persson, Åstorp, Leo Schneede, Viken, Lars 

      Westerberg, Staffanstorp   

  

 

Ny bok av Hans Fowelin 

Inbjudan till bokrelease lördagen 9 april kl 16 i Lund 
 

Att skriva en skönlitteratur bok är ett spännande och arbetskrävande projekt. Desto 
roligare när boken äntligen är färdig och antagen av ett förlag! Min bok 
Otillgänglighetspunkten - arktiskt drama kommer ut på Ord och visor förlag. Detta 
firar jag med att berätta om boken och skrivandet, visa bilder från fjällvärlden där 
romanens handling utspelar sig och få tid att prata lite med alla er som kommer. 
 

Samlingen beräknas ta ca två timmar. Enkel mat kommer att serveras samt kaffe 
och te. Detta kostar ingenting, enda kravet är att anmäla deltagande till mig senast 
några dagar i förväg (t ex på min mail hrwfow@yahoo.se). Då vet jag hur många 
som kommer och om vi alla får plats i lokalen. Jag hoppas vi blir många! 
 

Plats: Stora Tvärgatan 1 C (Ad Fontes lokal) 
Lokalen ligger i Lunds centrum, ca 5 minuters promenad från Botulfsplatsen. P-
platser finns i kvarteren söder om, t ex Tullgatan. 
 

Välkommen! 
 

Hans Fowelin 
0702 - 733 152 
 

PS. Mina böcker kommer förstås finnas att köpa för den som vill. Romanen syns på 
förlaget här: 
https://www.ordvisor.se/otillganglighetspunkten 
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Aktivitetsförslag? 

Går du och ruvar på en idé om en trevlig och intressant aktivitet som du tycker borde 

genomföras inom 

 vår sektion? Hör av dig! Vi har visserligen som du kan se av förteckningen nedan många 

planerade aktiviteter men det finns plats för fler. Skicka ditt förslag på mail till 

johnil@telia.com. 

 

Har du en bra fjällberättelse? 

Har du en bra berättelse om en fjällupplevelse? 

Vi fortsätter med att publicera berättelser från våra medlemmar. Har du också en bra historia 

du vill dela med dig med dina fjällvänner? Skicka in den till johnil@telia.com. 

Publicerade bidrag belönas. 

 

Nya medlemmar 

Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna till Svenska Fjällklubben Sektion Syd och 

hoppas ni kommer att trivas i klubben och att vi ses på våra aktiviteter: 

Magnus Hansson, Löddeköpinge 

Annika Danielsson, Lund 

Nadja Storsaeter, Malmö 

Bastian Wernelinck, Malmö 

 

 

Fjällmiljö - Fjällkunskaper - Fjällupplevelser 
 

 

www.fjallklubben.se 
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