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                      Sydsidan 
 

Ett informationsblad från Svenska Fjällklubben- Syd.                     Februari 2023 

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

 

Välkommen Anders! 

Vid årsmötet den 12 februari valdes Anders Holmgren till ny ordförande för sektionen. 

Eftersom han är relativt ny i klubben och okänd för de flesta så har vi gjort en liten 

presentation av honom nedan. 

Vill samtidigt passa på att tacka Leo för dina år i styrelsen med ordförandeposten som 

kronan på verket.  

Vi skall också tacka Kjell-Åke som efter många år som sekreterare i sektionen valt att avgå. 

Nu ljusnar det om dagarna och vi kan snart tillbringa en större del av vår vakna tid utomhus. 

En rad spännande aktiviteter väntar oss i Fjällklubbens regi. Kom och upplev trivseln i glada 

fjällvänners lag. 

 

Styrelsen sektion Syd 2023 

Ordförande: Anders Holmgren. anders.holmgren55@gmail.com. 

Vice ordförande och Redaktör: Johnny Nilsson. johnil@telia.com. 

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

Kassör: Torbjörn Nilsson. tobbeilund@telia.com. 

Säkerhets- och Medlemsansvarig: Jenny Lindström. levalivet-jl@outlook.com. 

Suppelant. Jacob Sparre- jakobsparre26@gmail.com. 

 

 

Nästa styrelsemöte:  

13:e mars hos Anders Holmgren  
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Årsmötet 12 februari 

 

Årsmötet hölls i traditionell ordning söndagen den 12 februari i Glumslöv. Såväl 

verksamhetsberättelse som ekonomisk rapport godkändes och styrelsen beviljades 

ansvarsfrihet för 2022. När det var dags för val av styrelse hade Leo Schneede och Kjell-Åke 

Bernerson avsagt sig omval. I stället valdes Anders Holmgren till ny ordförande. Jenny 

Lindström omvaldes som ledamot och Fredrik Fogelberg valdes in som ordinarie ledamot 

och Jacob Sparre valdes in som suppleant. 

Efter den formella delen var det fika och mötet avslutades genom att Johnny Nilsson visade 

sin bildserie ”Sarek – ett besök i en av Europas sista vildmarker”. 

 

 

 

 

Kjell-Åke och Leo avtackas av Johnny  
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.         Leo och Kjell-Åke med avgångspresenter. 

 

 

 

Anders tar över ordförandeklubban efter Leo. 

 

 

 

Rolf Nielsen fick en uppmuntringsgåva som tack för sina bidrag till Syd-sidan. 
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Anders Holmgren – vem är du? 

Jag är 67 år. Bor i Lund och lever numera ett lyckligt pensionärsliv. Har hustru och fyra 

utflugna barn. Har sedan jag gjorde lumpen som jägarsoldat i fjällen alltid gillat att vara ute 

och vandra, speciellt då i fjällen som jag har besökt otaliga gånger. Åre-fjällen är mitt 

favoritställe.  

Har varit medlem i Svenska Fjällklubben i endast ett år. Min kamrat Torbjörn Nilsson tipsade 

mig. Har varit engagerad inom Svenska Turistföreningen i många år. Är för närvarande 

ordförande i STFs Sydvästra Skånes lokalavdelning. Sitter även med i styrelsen för 

Riksteatern. 

 

 

 

 

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 styrelsen. 
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Aktivitetskalender 2023 

             

 

Datum   Aktivitet                        Plats             Ansvarig 

7 mars   Event Naturkompaniet, Stora Nygatan 35           Malmö           Jenny 

1 april   Torka mat                                                 Lund             Johnny 

13-14 maj   Väderkurs                  Aggarp          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. 

• Vandring på Österlen från Haväng till Stenshuvud. 
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Event hos Naturkompaniet i Malmö 7 mars 

 

 

 

Svenska Fjällklubben är inbjuden till Naturkompaniets butik i Malmö, Stora Nygatan 35. Det 

blir fjällprat, fjällpepp, fjällvett och erfarenhetsutbyte. Jenny Lindström från Sektion Syd 

berättar kort om klubbens verksamhet. Klubbmedlemmen Hans Fowelin håller föredrag och 

berättar om sina favoritställen i Sarek och Padjelanta, Prästastigen, Sveriges 

otillgänglighetspunkt samt delar med sig av fjälltips för längre vandring. Butikschef Björn 

Mattson har utlovat några fina erbjudanden och butiken bjuder på kaffe och te (ta med egen 

kåsa/kopp för att undvika engångskoppar). 

Var: Naturkompaniet, Stora Nygatan 35. Malmö 

När: Tisdagen den 7 mars  

Tid: Kl. 19.00 – 20.30. 

Anmälan: Eventet är gratis men med obligatorisk anmälan via länken 

https://naturkompaniet.confetti.events/sarek. Om du skulle få förhinder så vänligen avanmäla 

dig, då antalet platser är begränsade och så kan någon annan komma i ditt ställe. 

Information: Jenny Lindström 070-245 81 52. Mail levalivet-jl@outlook.com.  

 

 

 

 

 

https://naturkompaniet.confetti.events/sarek
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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.  

mailto:johnil@telia.com
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Väderkurs 13 - 14 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: Lördag – Söndag 13-14 maj 

Tid: Heldagar 

Var: Aggarpsgården, Munka-Ljungby, Ängelholm 

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

den 11 maj. 

 

 

mailto:leo.stromberg@gmail.com
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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. 

 

 

mailto:fredrik.fogelberg@telia.com
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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 

enligt nedan. Stugan är redan bokad! 

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. 

 

 

mailto:johnil@telia.com
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Fjällmiljö – Fjällkunskaper - Fjällupplevelser 

 

www.fjallklubben.se 
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