
              SYD-sidan   

_________________________________________________________________________________ 

Ett informationsblad från Svenska Fjällklubben – Syd       Augusti 2022 

Redaktör: Johnny Nilsson. Mail: johnil@telia.com 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

En aktiv höst! 

Efter en ovanligt varm sommar väntar nu en höst som vi förväntar oss skall bli en fin årstid. 

Dags kanske att öka aktiviteter och komma i bättre trim. Intresset för de svenska fjällen har 

under de senaste åren ökat. Visserligen delvis beroende på Corona-pandemin men det 

tycks även vara ett i grunden ökat intresse. Varför inte slå ihop ökad aktivitet och ökat 

intresse för fjällen i vår sektion. Våra aktiviteter ser du nedan och du är mer än välkommen 

att delta. 

Låt hösten 2022 bli en aktiv höst.. 

Johnny Nilsson 

 

 

Styrelsen sektion Syd 2022 

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

Vice ordförande: Johnny Nilsson, johnil@telia.com 

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

Kassör: Torbjörn Nilsson, tobbeilund@telia.com 

Ledamot: Jenny Lindström, fantasismurf@yahoo.se 

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

 

Nästa styrelsemöte: 19 september kl. 18.00 hos Torbjörn Nilsson, Lund 
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Planerade aktiviteter hösten 2022 

Vecka 36  Fjällvecka i Klubbstugan Katterjåkk.   Ansv. Johnny Nilsson 

24 september Snogeholm.   Ansv. Fredrik Fogelberg 

15 oktober Himmelstorp/Gregers backar.   Ansv. Leo Schneede. 

12 november Stockamöllan.   Ansv. Torbjörn Nilsson 

4 december Adventskaffe med tema Sarek. Ansv.Leo Schneede 

 

 

 Kommande aktiviteter: 

 

         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 flerdagarstur så går det också bra. Var och en 

bestämmer sitt program. .  

Plats: Svenska Fjällklubbens stuga vid sjön Katterjaure. 

Logi-pris: 150 kronor per natt. (Specialpris) 

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



Snogeholm 24 september 

                                                  

Vi startar vid parkeringen strax norr om Tockarp och går en rundtur på maximalt 16,5 

kilometer- Det finns möjligheter att korta av rundan om du tycker det blir för långt. Rundan 

går i varierande terräng, mestadels på naturstigar och ibland i beteshagar. Vi passerar 

Kejsardammen, Landskapslabbet, Snogeholmssjön och Navröds naturreservat.  

Vad: Vandring i varierande terräng max 16,5 kilometer. Kortare alternativ finns. 

När: Lördagen den 24 september. 

Tid: Klockan 10.00. 

Var: Vi samlas på parkeringen norr om Tockarp. GPS-koder: Latitud 55.569568,  

Longitud 13.686830 

Anmälan och information: Anmälan senast den 22 september till Fredrik Fogelberg 

tel.0708-18 26 82 eller mail fredrik.fogelberg@telia.com. 

 

 

Vandring på Kullaberg 15 oktober 
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På denna vandring kommer vi att besöka flera av Kullabergs toppar. Den högsta är Håkull 

med sina 187,5 meter. En travers med skånsk skala är tanken med vandringen. 

Vandringen får anses vara krävande så god kondition är en förutsättning. 

Vem Medlemmar i Svenska Fjällklubben som vill vandra på Kullaberg. 

Vad Vandring på Kullaberg ca 10 kilometer med många höjdmeter. 

Var Samling vid Björkeröds mosse intill Kockenshus. 

https://www.google.se/maps/place/Grilla/@56.2811295,12.5197973,18z/data=!4m5!3m4!1s0x465

2279ae777afb1:0xf82ef24ca77f4e40!8m2!3d56.2811295!4d12.5208917 

När Lördagen den 15 oktober. Samling klockan 10.00. 

Hur Anmäl dig via mail eller telefon eller bara dyk upp på samlingsplatsen aktuell datum. 

Ledare Leo Schneede tel. 0733-342260. Mail  leo.stromberg@gmail.com 

 

Stockamöllan 12 november 

Stenbrottsrundan 

 

En relativt lätt vandring om cirka 10 km. Vi startar och avslutar längs med Rönneå. Det 

blir vandring både i skog och öppen mark. Merparten av den sandsten som behövdes 

för att bygga Lunds Domkyrka bröts här. På senare tid tillverkades också kvarnsten, som 

man finner i naturen lite här och var. Som "grädde på moset" under vandringen blir när vi 

passerar Wittseröd gods. 

Mötesplats: Parkeringen i Stockamöllan. GPS: 55.945388 13.375789 

Ansv. Torbjörn Nilsson tobbeilund@telia.com. 

Mer information senare. 
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Adventskaffe med tema Sarek 4 december 

    

Den 4 december avslutar vi höstens program med traditionellt Adventskaffe. Som 

specialtema har vi valt “Sarek” som kommer att innehålla både föredrag och bildvisning. 

Mer information senare. 

 

 Aktivitetsbank 

Här finns de idéer till aktiviteter som diskuteras inom styrelsen och här kan du också 

lämna dina förslag till aktiviteter genom att skicka ett mail till johnil@telia.com. 

• Evenemang med Claes Grundsten och hans musikleverantör Fredrik Hagstedt. 

• Torka mat med Cecillia Holm och Hans Fowelin. 

• 2-dagars tur till Stora Mosse i Småland. 

• En träff med utrustning som tema. 

• En 2-dagars tur till Kosta-området i östra Småland. 

• En träff med karta och kompass samt GPS som tema. 

• Utflykt till Frostavallen. 

• Föredrag om äldre fjällstugor. 

• Gotska Sandön 

 

Erling Lindström 

Sektion Syds äldste medlem, Erling Lindström, har gått ur tiden. Erling var en mångårig 

medlem och under ett antal år även sektionens revisor. Erlings hemvist var geologin. Han 

verkade i den akademiska världen och skaffade sig kontakter i hela världen inom sitt gebit. 

Han var generös att dela med sig av sina kunskaper. Jag glömmer aldrig föredraget om 

Kanada han höll för sektionen 2003. Han tog oss med på en resa från de östra delarna av 

detta stora land till de västra och sedan upp till oljefälten vid Ishavet. Han var också 

medhjälplig vid andra tillfällen där hans gedigna kunskaper kom till sin rätt. Erling skulle fylla 

92 år i höst. 

 

Johnny Nilsson 
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Intresserad att engagera dig? 

Är du intresserad av att engagera dig i Svenska Fjällklubben och till exempel ta ett uppdrag 

antingen på lokal nivå eller på riksnivå. Kontakta Leo Schneede, leo.stromberg@gmail.com 

 

 

Besök fjällklubbens hemsida! 

Besök gärna fjällklubbens hemsida! Här kan du läsa det senaste som skett eller skall 

ske inom hela klubben. Här kan du också besöka klubbens webbshop där du kan 

köpa trevliga klubbprodukter. En T-shirt, en trevlig mugg, mysig mössa eller varför 

inte en tygkasse med SFK-logga som du kan ha när du handlar och kan skippa de 

förhatliga plastkassarna. 

Adressen finner du nedan. 

 

 

 

 

 

Fjällmiljö - Fjällkunskaper - Fjällupplevelser 
 

 

www.fjallklubben.se 
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