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                      Sydsidan 
 

Ett informationsblad från Svenska Fjällklubben- Syd.                 December 2022 

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

 

Så lämnar vi ytterligare ett år bakom oss. Ett år som skapade en orolig värld med krig och 

osäkerhet. i ekonomin med mera.  

Men låt oss glömma de mörka molnen. Vår sektion kan nu se tillbaka på en tjugoårig 

verksamhet och antalet medlemmar i sektionen har aldrig varit så många som nu. I slutet av 

november kunde vi räkna in 154 fjällvänner. 

Nu ser vi fram emot ett nytt aktivt år. Aktivitetskalendern ser både innehållsrik och 

spännande ut. Hoppas du skall finna något som passar. 

Styrelsen ber att få tillönska dig  

God Jul 

och 

 Gott Nytt År 

 

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. levalivet-jl@outlock.com. 

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

 

Nästa styrelsemöte: 20230123 kl. 18.00 hos Jenny Lindström 
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Aktivitetskalender 2023 

             

 

Datum   Aktivitet                        Plats             Ansvarig 

21 januari   Fjällnavigering med karta, kompass och GPS     Åstorp           Jenny  

12 februari   Årsmöte                                          Glumslöv       Leo  

7 mars   Event Naturkompaniet,                                        Malmö           Jenny 

1 april   Torka mat                                                 Lund             Johnny 

13 maj   Väderkurs                  Ej klar            Leo  

3-4 juni   Vandring+Temakurser                     Stora Mosse Fredrik  

4–10 september   Fjällvecka                                  Katterjaure   Johnny 

          

Aktivitetsbanken 

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. 

 En träff med utrustning som tema. 

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

 Utflykt till Frostavallen. 

 Föredrag om äldre fjällstugor. 

 Gotska Sandön 
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Fjällnavigering 21 januari 

Karta, kompass och GPS 

 

         

Vi börjar inomhus och går igenom handhavandet av fjällkarta, kompass, krysspejling och 

GPS. Efter en till två timmar inomhus är vi utomhus resten av dagen. Vi kommer att navigera 

utanför led på Söderåsen och ta ut vår position. 

Målgrupp 

Kursen riktar sig till dig som vill förbättra dina kunskaper inför nästa fjälltur och/eller inför 

fjälledarutbildningens navigationsmoment- 

När: Lördagen den 21 januari  

Tid:  10-16 

Var: Tingvalla, Åstorp 

Max antal deltagare: 12 stycken. 

Ta med: Fjällkarta,. Calacos terrängkarta för Nordvästskåne 1:50 000, kompass, penna och 

matsäck för dagen. Har du GPS så ta gärna med den också. 

Information och Anmälan: Jenny Lindström mail levalivet-jl@outlock.com. Anmälan senast 

den 19 januari. 
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Årsmöte 12 februari 

 

 

 

Årsmöte hålls söndagen den 12 februari 2023. Tid och plats enligt nedan. Förslag och 

motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den dem 22 januari under adress 

leo.stromberg@gmail.com. Förslag till styrelseledamöter och övriga funktionärer ställs direkt 

till valberedningen under adress lanipersson@telia.com 

Efter årsmötesförhandlingarna visar Johnny Nilsson sin bildserie ”Sarek – ett besök i en av 

Europas sista vildmarker”. 

När: Söndagen den 12 februari 2023. 

Tid: 12.00 

Var: Glumslövs Folkets hus, Glumslöv 

Anmälan och information: leo.stromberg@gmail.com. Anmälan senast den 9 februari. 

 

Vägbeskrivning: I södra delen av Glumslöv, på vägen mot Landskrona, finns en avtagsväg 

västerut (mot havet). Här finns en skylt med texten: ”Glumslövs Folkets hus”. Ta av och kör 

denna väg en bra bit utanför samhället tills du hittar en ny skylt som pekar åt höger (norrut). 

Ta av på denna väg och kör ett kort stycke tills du kommer till ett gult hus. Du är framme! 

 

 

 

 

mailto:leo.stromberg@gmail.com
mailto:lanipersson@telia.com
mailto:leo.stromberg@gmail.com


5 
 

Event hos Naturkompaniet i Malmö 7 mars 

 

 

 

 

Vi är inbjudna till ett event hos Naturkompaniet i Malmö. Bland annat kommer Hans Fowelin  

att hålla sitt föredrag om ”Prästastigen” 

När: Tisdagen den 7 mars  

Tid:  

Var: Naturkompaniet, Stora Nygatan 35. Malmö 

Information och anmälan: Jenny Lindström mail levalivet-jl@outlock.com. Anmälan senast 

den 5 mars  
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Torka mat 1 april 

 

 

Glöm det frystorkade utbudet som säljs för cirka en hundralapp i friluftsaffärerna. Fixa själv 

torkad mat med det som du gillar och för en betydligt billigare peng. Under sakkunnig ledning 

av Cecilia Holm lär du dig att torka dina egna maträtter. 

Cecilias kunskaper på området imponerade på deltagarna när vi anordnade denna aktivitet 

för 3 år sedan.  

Välkommen till att berika dina kulinariska referenser med nyttiga fjällrätter. 

 

När: 1 april 

Tid:  14.00 

Var:  Hyresgästernas lokal, Trollebergsvägen 103,  Lund 

Information och anmälan: Johnny Nilsson johnil@telia.com. Anmälan senast den 30 mars. 

 

Vägbeskrivning:  

Med bil: Från Lunds Central tar du söderut cirka 300 meter. Vik höger och kör under 

järnvägen fram till rondellen vid Polhemsskolan. Fortsätt rakt fram och du är inne på 

Trollebergsvägen och kör den till du kommer till nummer 103 på vänster sida. 

Från väster kör du till trafikplatsen där väg 103 och 108 möts. Vik av mot Värpinge som du 

kör igenom och sedan viker in mot Lunds centrum. Du är inne på Trollebergsvägen som du 

kör tills du hittar nummer 103 på höger sida. 

Antalet P-platser vid adressen är begränsade. P-platser finns också på Högbovägen och 

Folkparksvägen. 

 

 Med buss: Ta linje 2 från Lunds Central i riktning mot Värpinge by. Vid hållplats ”Jöns Ols 

toft” stiger du av och finner nummer 103 på andra sidan gatan. Du kan även ta regionbuss 

139 mot Lomma och stig av vid hållplats ”Lund Folkparken”. Du är ett par hundra meter från 

nummer 103 som ligger på andra sidan gatan.  
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Väderkurs 13 maj 

 

 

Under många år anordnade Svenska Fjällklubben en uppskattad Väderkurs. Kursledare var 

Håkan Hultberg (bilden) och platsen var Axel Hambergs forskarstuga vid Pårek i 

Sarekfjällen. 

Nu kommer kursen till oss! Ledare som förr är Håkan Hultberg. Han är numera en glad 

pensionär från SMHI där han verkade i många år och hans röst kunde ofta höras i radions 

väderleksutsikter. Nu har Håkan skrivit en ”Fjällväderbok” som vi hoppas kunna presentera i 

samband med kursen. 

När: Lördagen den 13 maj 

Tid: 

Var: Ej klar 

Information och anmälan: Leo Schneede mail leo.stromberg@gmail.com. Anmälan senast 

den 11 maj. 
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Stora Mosse 3 – 4 juni 

 

 

Välkommen till en tvådagarsaktivitet vid Stora Mosse i Småland. Första dagen går åt till resa 

och när vi väl är framme så tar vi en runda ut på mossens unika natur. Efter turen slår vi upp 

våra tält.och idkar lägerliv. Dag två ägnar vi oss åt temakurser. Vilka teman vi skall avhandla 

är ännu inte bestämda så önskar du ett speciellt ämne så kom gärna med förslag. 

När: 3-4 juni 

Var: Stora Mosse, Småland. 

Information och anmälan: Fredrik Fogelberg mail fredrik.fogelberg@telia.com. Anmälan 

senast 1 juni. 
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Fjällvecka 4 – 10 september 

 

 

 

Gruppen som i september i höstas åkte till Katterjaurestugan för en fjällvecka kan berätta om 

en riktig mysvecka där. Från början var det betydligt fler som var intresserade av att följa 

med. Orsakerna till återbuden var flera; skador, strul med tågbiljetter, valarbete m.m. 

Intresset för att göra en ny fjällvecka 2023 torde därför vara stort. Och lugn. Vi gör en ny resa 

nästa år enligt nedan. 

När: Vecka 36 (4 – 10 september) 2023. 

Var: Svenska Fjällklubbens stuga vid sjön Katterjaure. 

Hur: Trevlig fjällvecka i goda vänners lag. 

Information: För mer information kontakta Johnny Nilsson tel. 0706-25 58 90 eller mail 

johnil@telia.com. 

Föranmälan: Icke bindande intresseanmälan emotses tacksamt till Johnny Nilsson tel. 0706-

25 58 90 eller mail johnil@telia.com. 
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Genomförda aktiviteter 

Adventskaffe 4 december 

 

Årets verksamhet avslutades enligt traditionen med Adventskaffe. Söndagen den 4 

december träffades 16 fjällvänner i Staffanstorp. Glädjande var att många nya medlemmar 

dök upp på träffen. 

Efter en kort presentation av deltagarna tog Hans Fowelin över taktpinnen och höll ett 

mycket intressant föredrag om Axel Hamberg och hans verksamhet i Sarekfjället med Pårte i 

synnerhet. Hambergs gamla bilder blandades med Hans egna. Hans visade att det går att 

finna många spår efter Hambergs vistelse på Pårtetjåkkå än i dag. 

Lars Westerberg tog över efter Hans och berättade om fjällveckan i Katterjaure i september. 

Dagsturer, Narviksresa, Älggryta och bastu varvades i berättelsen. Det var säkert många 

som blev sugna på en fjällresa dit vilket också kan bli möjligt till hösten då vi planerar en ny 

resa. 

         

                       Hans Fowelin föreläser                                            Intresserade åhörare 

 

Text och foto: Johnny Nilsson 
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Tips på vinterresa: 

Vintertur i Sarek 5-15 april 2023 
Kort beskrivning 
När ljuset kommit åter och solen värmer på dagarna åker vi med turskidor och pulka från 

Ritsem via Padjelanta och Stora Sjöfallets nationalparker till Sareks nationalpark. Turens 
andra dag går vi igenom turen och utrustningen inomhus på fjällstationen för att sedan göra 
en halvdagstur norr om Ritsem. Dag tre får vi skotertransport över sjön Akkhajaure till 
Padjelantas och Stora Sjöfallets nationalparker. På fjärde dagen kommer vi in i Sareks 
nationalpark och börjar färden i Ruohtesvagges dalgång ner mot Skarja och Sareks 
Bergsmassiv mitt i hjärtat av Sarek. Vi gräver bivack, för övernattning ute för de som vill. 
Efter att ha rundat Sarekmassivet går färden mot nordväst och åter in till Stora Sjöfallets 
nationalpark och med Saltoloukta fjällstation som mål. Bastu med vintrig sjöutsikt och middag 
i fjällstationens vackra restaurang är en fin avslutning på en fin tur.  
Pris:12 500,00 kr 
. 

För ytterligare information: Jenny Lindström tel. 070-245 81 52, Mail: levalivet-jl@outlook.com 

 

 

Nya medlemmar 

Vi välkomnar följande nya medlemmar till vår sektion och hoppas ni skall trivas med oss och 

att vi ses på våra aktiviteter. 

Anna Wilroth, Malmö  Mats Andersson, Malmö 

Sandro Music, Malmö 

 

 

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, 
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Fjällmiljö – Fjällkunskaper - Fjällupplevelser 

 

www.fjallklubben.se 
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