
              SYD-sidan   

_________________________________________________________________________________ 

Ett informationsblad från Svenska Fjällklubben – Syd      Oktober 2022 

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

_______________________________________________________________________________________________________________ 

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: 24 november kl. 18.00 hos Fredrik Fogelberg, Åkarp 

 

 

Planerade aktiviteter hösten 2022 

12 november Stockamöllan.   Ansv. Torbjörn Nilsson 

4 december Adventskaffe med tema Sarek. Ansv.Leo Schneede 

 

 

Planerad aktivitet 2023 

Vecka 36  Fjällvecka i Klubbstugan Katterjåkk.   Ansv. Johnny Nilsson 
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Kommande aktiviteter:         

 

 

  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. 

När: Lördagen den 12 november 

Mötesplats: Parkeringen i Stockamöllan. Klockan 10.00 GPS: 55.945388 13.375789. 

Information: Torbjörn Nilsson tobbeilund@telia.com. 

Anmälan: Senast den 10 november till Torbjörn Nilsson tobbeilund@telia.com. 
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Adventskaffe  4 december   

 

Den 4 december avslutar vi höstens program med traditionellt Adventskaffe. På programmet 

står förutom att vi summerar årets verksamhet och pratar framtid även temapunkten Sarek. 

Hans Fowelin pratar om Axel Hamberg och Johnny Nilsson visar en bildserie från 9 besök i 

nationalparken. Vi skall naturligtvis även få den kompletta dagboken från årets resa till 

Katterjåkk. 

När: Söndagen den 4 december. 

Tid: Klockan 12.00 

Var:: Glumslövs Folkets hus. 

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

Anmälan: Senast den 1 december till Leo Schneede, leo.stromberg@gmail.com 
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Stugvecka 2023 

 

Som framgår av reportaget ovan hade gruppen en fin vecka i klubbstugan. 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. 

 

 

 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 
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Nya medlemmar 

Fföljande nya medlemmar välkomnas till sektion Syd: 

Kamil Jesionowski, Helsingborg. 

Frida Svensson, Karlshamn. 

Jakob Hjertman, Malmö. 

Hanna Jansson, Malmö. 

Andreas Glatz, Torna Hällestad. 

Christian Stråhlman, Helsingborg. 

Vi hoppas att ni finner våra aktiviteter intressanta och ser fram emot ert deltagande. 

 

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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