
Vill du hänga med mig?  

Lördagen den 14 september och söndagen 15 september arrangeras årets fjärde och femte 
gemensamma, kostnadsfria rundvandringar. Detta blir ett 2-dagars event med utgångspunkt 

Vombsänkan. På lördagen, med start 10.00, vandrar vi Öved-Frualid, 12 km, Nr; 6 
”rundvandringar mitt Skåne” och på söndagen, med start 10.00, tar vi rundan Äskebäskan, 7 km 

Nr; 28 ”rundvandringar evighetsträd”. 

Natten där emellan hänger vi; fullmåne och ett glatt lägerliv utlovas. 

Efter lördagens rundvandring, riggar vi upp våra hängmattor och fixar till en gemensam måltid 
vid lägerplatsen; antingen grillar vi eller gör ett storkok över lägerelden. Månen är full natten 
mellan lördagen och söndagen, vilket brukar ge bästa möjliga förutsättning för ett lyckat ”häng”. 
Vädret i allmänhet brukar också vara fördelaktigt vid fullmåne. Skulle det trots allt bli blötväder 
så finns det möjlighet att slå upp tält istället eller boka madrass på Scoutgården Wressel. Det finns 
toaletter och tvättrum vid lägerplatsen. 

Lägerplats kostar 100 kr/person och reserveras genom mejl till karin@walks.se  

Mer info om lägerplatsen www.scoutkarengripen.se      

Hängmatta kan du köpa på: https://www.decathlon.se/Handla/h%C3%A4ngmatta 
www.naturkompaniet.se/utrustning/talt-och-vindskydd/ 

VÄLKOMNA! 

Maila karin@walks.se om du undrar över något. Mer info: www.rundvandringar.se  

Föranmälan? JA, om du önskar lägerplats. Eventet riktar sig framförallt till vuxna. Om du önskar 
samåka/bilar till utgångspunkten och har plats till fler kan du meddela gruppen 
”rundvandringar”, https://www.facebook.com/groups/316736606445/    

Utrustningslista: hängmatta och/eller tält, liggunderlag, sovsäck, ficklampa, matsäck till båda 
vandringarna, något att grilla till kvällen och/eller en gryta att värma, frukost till söndagen. 
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Start: N55.687463° E13.634973°, Övedskloster, lördagen 14/9, kl.10   

Vägbeskrivning: Från väg 13 norr om Sjöbo: sväng av på väg 104 mot Kävlinge. Från väg 11 
mellan Dalby och Sjöbo: vänd av mot Björka strax innan Sjöbo. Följ därefter skyltar mot 
Övedskloster       

Vandringsbeskrivning Nr 6-12 km, Öved-Frualid, ”rundvandringar mitt Skåne”: Kultur, natur 
och rekreation utlovas. Slottet Övedskloster, har som namnet antyder, sitt ursprung i ett nunnekloster. 
Det grundades på 1100-talet. Runt slottet finns flera gamla alléer på upphöjda stensocklar. Alléerna, 
slottsparken och många av de gamla träden fanns redan på 1700-talet. Förutom jätte-ekar finns det 
gott om gamla bokträd, avenbok och lind-alléer. Inledningsvis besiktigas slottets trädgård, evighetsträd 
och de återskapade våtmarksområdena i slottets närhet. Därefter följs Vombsjöns strand ett stycke. 
Denna deletapp är 5km. De som så önskar kan göra en utvidgning av rundan med ytterligare 7km till 
den betagande sjön Vassen och höjden vid Frualid. Vid vulkansjön Vassen är fågellivet rikt och den 
omgivande grönskan nästan djungellik. Övedskloster är ett privatägt byggnadsminne som varit i 
familjen Ramels ägo i nio generationer. Slottsparken är öppen för allmänheten mellan 9-16.  

Parkering/Start: N55.662384° E13.639302°, Scoutstugan Wressel, söndag 15/9 kl. 10.00            
OBS, annan startpunkt än i boken!     

Vandringsbeskrivning Nr 28-7 km, Äskebäskan, ”rundvandringar evighetsträd”:  

I denna del av Vombsänkan finns kronviltstråk och artrikedomen är i övrigt stor. Utmed lättrampade 
vångavägar korsar vi Björkaån och passerar den fridfulla idyllen i Björka by. Därefter utforskas 
Äskebäskans naturreservat närmre. Strövtåget drar även förbi Vombsjöns östra strand och avslutas 
sedan med att vi följer den ringlande Björkaån tillbaka till Wressel. 

Detta är eventet för Dig som gillar att rundvandra i Skåne efter Karin Hoffmanns böcker. 
Tanken är att alla som annars rundvandrar på egen hand skall kunna träffas på en bestämd plats 
och tid några ggr/år. Snöra på ett par väl ingångna dojor, ta med matsäck och ett glatt humör. 
Aktuell rundvandringsguide kan köpas på plats till förmånligt pris eller lånas på bibliotek.  
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