
Välkommen till Skogsmullegruppen våren 2017! 

 
Nu sätter vi igång gruppen igen. Hoppas ni haft en bra julledighet. Vi träffas nedanstående 

lördagar. Kl.10.00 startar vi och är tillbaka kl. 12. Kostnaden är 100 kr/barn utöver 

medlemsavgiften till Friluftsfrämjandet som för närvarande är 100 kr för barn eller 530 kr för 

hela familjen. (Gäller september till september).100 kr tar ni med till första gången. 

Ta gärna en titt på vår hemsida www.friluftsframjandet.se/soderasen.  

 

 

18/2 Terminsstart. Vi har hyrt Ugglebadet i Perstorp mellan kl 17-20. Det kostar 

100 kr per familj. Vänligen meddela hur många ni kommer. 

 

25/2 Skridskoåkning i Landskrona. Ser gärna att minst en förälder/barn är med 

i ishallen. Träffas i Landskrona kl 10. 

 

11/3 Mölledammarna. Ses vid grinden till Boserupstugan kl 10 

 

25/3 Pålsjöskog i Helsingborg. Vi ska prova att gå Mullestigen. Träffas i 

Helsingborg kl 10. Mer info kommer under våren. 

 

8/4 Örby Ängar. Träffas kl 10 vid parkeringen vid Örbyängar i Helsingborg. 

 

22/4 Familjevandring på Skåneleden. Vi börjar kl 10 vid Ljungahuslyckan 

mellan Vrams Gunnarstorp och Kvidinge och går till Kärreberga stugby. 

Vi beräknar vara framme vid 12,30 

 

6/5  Mölledammarna.  Träffas kl 10 på stora parkeringen vid Mölledammarna  

 

20/5 Mölledammarna  

 

3/6 Avslutning Mölledammarna 

 

6/6 Nationaldagsfirande i Billesholms folkets park. 

 

Så packar Skogsmullebarnen: 
 

Med ryggsäck blir händerna fria. Med stövlar på fötterna 

blir man fri att gå överallt i skogen. I ryggsäcken finns 

sittdyna, extra strumpor, kanske regnkläder och 

matsäcken. Plastpåsar (2 liter) att dra över strumporna 

om stövlarna råkat bli våta inuti. Matsäcken är viktig. Kan 

vara något lätt att äta och något att dricka. Hellre frukt 

och smörgås än läsk och godis i matsäcken. En halv liter 

vatten förutom matdricka.  

När det är kallt ute är det skönt med ett underställ och 

tunna fingervantar, då fryser man inte när man sitter still 

och fikar. 
 

Ring gärna till någon av oss om ni inte kan komma. 
 

Andreas  0767- 68 88 10  eizo_2@hotmail.com   

Dennis  042-728 66, 0708-77 55 35 dennisj77la@hotmail.com  
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