
 
 

   
 

Sommarprogram 2019 
 
Nu är det sommar, och många verksamheter ligger nere – dock inte Lunds 
Naturskyddsförening! Vi ordnar flera utflykter och andra arrangemang under 
sommaren, och startar dessutom en studiecirkel i klimatfrågan. Här nedan finns 
information om allt som är på gång, med datum och samlingstider. Vi berättar också 
om en ny cykelkarta över Lunds tätort samt en skrift om hur och var man kan ta med 
sin cykel på tåg. I de flesta län går det att ha en cykel med på de regionala tågen, vilket 
ger semestercyklisten en betydligt större räckvidd. 
 

 

Ons 19 juni Vandring på Sankt Hans backar 
Sankt Hans backar var Lunds soptipp till 1960-talet och gjordes sedan om till ett 
kuperat rekreationsområde. Här tittar vi på växter i området samt diskuterar dess 
historia och skötsel. 
Vi träffas på Sliparebackens parkering kl. 18.00. Den ligger längst i sydväst på Sankt 
Hans backar. Man åker in från Norra Ringen strax öster om stambanan. 
Kontaktperson Leif Runeson, tfn 046 139131. 
 

Ons 3 juli Studiecirkel: Hur löser vi klimatfrågan? 

Redo för sommarläsning i hängmattan? Vår studiecirkel om hur vi ska komma vidare 
med klimatfrågan börjar kl. 18.30 i Studiefrämjandets lokaler på Fabriksgatan 2. På 
mötet bestämmer vi vilken bok vi ska läsa i sommar. Anmäl dig gärna innan till 
Johanna, men det går också bra att dyka upp oanmäld. Vi hoppas att de böcker och 
texter vi studerar och diskuterar kan leda till konkreta handlingar så småningom. 
Kontaktpersoner: Johanna Andersson, johanna.andersson.e@gmail.com 
Tomas Björnsson, 046-138158, cicero@rtb.se 
 

Sön 21 juli Blommor och fjärilar på Önneslövs fälad  
I betesmarkerna på Önneslövs fälad och Högebjär finns fina enbuskmarker. Vi tittar 
på den hävdgynnade floran (arter som gynnas av slåtter och bete) och de fjärilar som 
lever här. Glöm inte fika. 
Buss 160 avgår från Lund C kl. 09:43 och kommer till hållplats Knivsåsen kl. 10:11. 
Kontaktperson Staffan Nilsson, tfn 0738 433494. 
 

Ons 24 juli Cykelutflykt till Billebjär 

Följ med på en cykelutflykt till Billebjär, Naturskyddsföreningens eget berg strax öster 
om Lund med milsvid utsikt över lundaslätten. Billebjär är skyddat som naturreservat 
och Natura 2000-område.  



 
 

   
 

Vi startar från Stortorget i Lund klockan 13 och cyklar ut i ganska sakta mak via 
Linero och Hardeberga. Uppe på Billebjär ser vi på bergformationen och fikar 
tillsammans. Sedan provar vi en annan väg tillbaka till Lund. Cykelturen är kort, 19 
km, men backig. Den går på cykelbanor och på lågtrafikerade vägar.  
Tag med fika och något att dricka, kläder efter väder och gärna ett sittunderlag. Tänk 
på att alla ansvarar för att den egna cykeln är i gott skick.  
Kontaktpersoner: Tomas Björnsson, 046-138158, cicero@rtb.se 
Jacquette Lyttkens Lindén, 0703-174341 
 

Ons 7 augusti Cykelutflykt till Bjällerups och Dalby kyrkor med 
guidning  
På den här turen blir vi guidade (gratis) i två berömda skånska medeltidskyrkor. Den 
första är Bjällerups lilla vackra kyrka, en av de bäst bibehållna romanska 1100-tals 
kyrkorna i Skåne. Här kan vi gå på det medeltida tegelstensgolvet och beundra 
framtagna kalk målningar.  
Dalby kyrka uppfördes när Sven Estridsen var dansk kung i slutet av 1000-talet. 
Kyrkan räknas som en av Nordens äldsta stenkyrkor. Den har även varit biskopskyrka 
och haft en klosteranläggning byggd på 1200-talet.  
Vi kommer att cykla i lugnt tempo med en fikapaus. Avfärd från Stortorget i Lund kl 
13.00, beräknad återkomst till Lund cirka kl 17.30. Cykelturen är på 27 km. Den går på 
cykelbanor och på lågtrafikerade vägar. Guidningen är kostnadsfri. Tänk på att alla 
ansvarar för att den egna cykeln är i gott skick. Tag med fika och något att dricka.  
Kontakt: Tomas Björnsson, 046-138158, cicero@rtb.se 
 
 

Ons 14 augusti Floravandring i Lund    
Tillsammans med Ulf Ryde från Lunds Botaniska Förening går vi på en urban 
floravandring i centrala Lund. Vi tittar på både vanliga och sällsynta växter. 
Samling kl. 18:00 utanför domkyrkans huvudingång. Kontaktperson Staffan Nilsson, 
tfn 0738 433494. 

 

Lör 17 aug Slåtter på Domedejla mosse i Bjärred 
Vi hjälper Naturskyddsföreningen i Lomma–Bjärred att slå en del av denna mosse i 
Bjärreds norra utkant. Från början var det en mindre sjö, men efter utdikning för att 
skapa åkermark är det nu en liten ungskog med några öppna ytor.  
Vi samlas kl. 10:00 vid parkeringen för Domedejlas förskola, söder om 
Rutsborgsskolan. Vägen till skolan börjar där Västanvägen gör en skarp sväng. 
Buss 137 avgår från Lund C kl. 9:27 och kommer till Löjtnantsvägen kl. 9:57 efter att ha 
passerat Bjärreds centrala delar. Kontrollera busstiderna.  
Ta med fika, oömma kläder, arbetshandskar och vattentäta skor. Vi har redskap till 
utlåning. Kontaktpersoner Lars-Göran Lillvik, tfn 0721 84726, och Leif Runeson, tfn 046 
139131. 

  



 
 

   
 

Cykel på tåg – ny skrift  
Cykla långt och ta tåget hem. Eller ta cyklarna på tåget till ditt favoritmål och cykla 
omkring där. Det är lätt att ta sig till Skåne, Västergötland eller andra landsändar med 
mycket att titta på, en fantastisk natur och gott om mat- och fikaställen. 
I de flesta län kan man ta med sin cykel på de regionala tågen. På så sätt kan man åka 
med sin cykel till många stationer i Sverige. Vi har gjort en skrift om detta med en 
järnvägskarta som visar var man ta med sin cykel och hur tät tågtrafiken är på dessa 
sträckor. Läs mer på 
https://lund.naturskyddsforeningen.se/cykling/cykel-pa-tag/ 
 

Cykelkarta över Lunds tätort 
För två år sedan gav vi ut en cykelkarta över Lunds omgivningar. Nu kommer en 
uppföljning i form av en Cykelkarta över Lunds tätort. Kartan bygger på samma 
grundtanke som kartan över omgivningarna: att det ska vara lätt att hitta de viktigaste 
vägarna in och ut ur staden, men också andra större och mycket använda leder. 
Den nya cykelkartan täcker både Lunds stad och samtliga övriga tätorter inom 
kommunen. Den är i en skala så att man ser många detaljer. 
Vår cykelgrupp har varit ute i Lund och letat upp alla skyltar som visar hur man tar sig 
mellan olika stadsdelar. Kartan visar dessa vägar liksom förstås de färgade 
cykelstråken som har funnits länge i Lund. 
Den nya cykelkartan släpptes till cykeldagen i april och finns att hämta på 
turistbyrån, på kommunhuset Kristallen samt på stadsbiblioteket. Den finns också på 
biblioteksfilialerna i Södra Sandby, Dalby, Veberöd och Genarp. 
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