FRILUFTSLIVETS ÅR
I HÖGANÄS KOMMUN
Luften är fri är ett nationellt samverkansprojekt som genomför
Friluftslivets år 2021. Man vill få fler människor att prova
friluftsliv och långsiktigt fortsätta samt öka medvetenheten om
friluftslivets värden och allemansrätten. Initiativtagare till
projektet är Svenskt Friluftsliv med stöd från Naturvårdsverket.
Höganäs kommun genomför projektet ”Friluftslivets
år” i samarbete med Friluftsfrämjandet, föreningsliv och
företag i Kullabygden. Projektet har fått stöd från
stiftelsen Gripen. Varje månad uppmärksammar vi ett
tema med koppling till friluftsliv - i juli är det ”Sova
ute” och i augusti är det ”Jag har aldrig”, till exempel.
I det här programmet hittar du massor av trevliga
friluftsaktiviteter som vi ordnar i juli, augusti och
september. Det finns något för alla, tror vi! Du hänger
väl med oss ut?
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HÄNG
MED!

JULI MÅNAD - SOVA UTE
I samarbete med den nystartade Sportbanken kan man låna ett tält, ett stormkök eller annan
friluftsutrustning gratis.
Här är länken till hemsidan där du bokar din utrustning via en e-tjänst: Sportbanken – Höganäs kommun
(hoganas.se)
I samarbete med kommunens campingar kan du tälta på hemmaplan, #hemester. På många platser i
Kullabygden får man inte lov att campa och därför vill vi slå ett extra slag för våra campingar.
Bläsingegård, Destination Strandgården och Lerbergets camping erbjuder 10 % rabatt om man använder
koden SovaUte vid bokning.
BOKA IN DIG VIA FÖLJANDE LÄNKAR:
Bläsingegård: www.jonstorp.com/boka
Destination Strandgården: Hem - Pensionat Strandgården i Mölle (pensionatstrandgarden.se)
Lerbergets Camping: Lerbergets Camping - Höganäs / Skåne
Här vill vi också lyfta vindskydden vid Svarteland vid gamla skjutbanan där det inte är så hårt tryck som
vid våra andra vindskydd. Här finns det gott om sängplatser. Eller varför inte sova under bar himmel?
HÄR NEDAN FINNS NÅGRA ”SOVA UTE-AKTIVITETER” ATT PROVA:
Länk till stiftelsen Skånska landskap:
https://www.skanskalandskap.se/hela-skane-sover-ute/aktiviteter-2021
Även nybörjarvandringar, länk till stiftelsen Skånska landskap:
https://www.skanskalandskap.se/ma-bra-ute/nyborjarvandringar

Höganäs bibliotek skyltar med olika böcker för att inspirera till att laga god mat utomhus. Kom gärna
förbi och låna!

PROVA PÅ SKOGSBAD VID HIMMELSTORP
Här badar vi inte i vatten utan vi badar våra sinnen i naturen. Med hjälp av lugnande övningar, doft och
fågelkvitter slappnar hjärnan och kroppen av.
DATUM OCH TID: 8 juli klockan 16.00–17.30.
MÖTESPLATS: Vi träffas vid Himmelstorpsgårdens parkeringsplats, den andra.
KOSTNAD: Gratis.
ANMÄLAN: Mejla linda.franzon@hoganas.se

SOVA UTE – TIPS FRÅN EXPERTERNA
Esther som är med i Friluftsfrämjandets Frilufsargrupp Vargarna och Ulle som är ledare i samma
grupp ger oss sina fem bästa tips för er som vill prova på att sova ute under sommaren!

1. Sov i hängmatta. Skönt, man ligger själv och kan ofta hänga den var som helst där det finns träd.
2. Sov nära en plats med toalett, eldplats och rinnande vatten (typ Skåneleden).
3. Öva hemma på att sätta upp ert tält eller hängmatta innan ni ger er ut.
4. Skriv en checklista så att ni inte tar med onödiga saker. Bra att ha med är örngott för att göra en kudde,
gosedjur, snacks, första hjälpen och myggstift. Glöm inte att ta med mycket vatten om ni ska vandra!
5. Välj en fin plats där ni kan bada, klättra eller gå en hinderbana i skogen.

AUGUSTI - JAG HAR ALDRIG…
INVIGNING AV HIMMELSTORPGÅRDENS VANDRING MED QR-KODER FÖR HELA
FAMILJEN
Här vill vi lyfta den nya fina Himmelstorpsrundan för barnfamiljer uppe på Kullaberg. Här lär du dig om
de fina naturhistoriska platserna. Kan du lista ut vad katten heter? Ta gärna med fikakorg. Du kan också gå
rundan själv närsomhelst.
DATUM OCH TID: 21 augusti, drop in mellan kl. 10.00–14.00.
MÖTESPLATS: Den övre parkeringen vid Himmelstorp.
KOSTNAD: Gratis.
ANMÄLAN: linda.franzon@hoganas.se

FRILUFTSLIVSVECKAN – HÄNG MED OCH PROVA PÅ!
Välkomna till Friluftslivsveckan som arrangeras av Höganäs kommun och Friluftsfrämjandet den 23-29
augusti! Under den här veckan kan ni prova på olika friluftsaktiviteter som arrangeras av föreningar och
företag i vackra Kullabygden.
I år är det Friluftslivets år och under augusti vill projektet inspirera fler att testa något nytt när det gäller
friluftsliv på temat ”Jag har aldrig…”. Det spelar ingen roll om du är en van friluftsmänniska eller provar
friluftsliv för första gången. Har du något inom friluftsliv på din Bucket List? Varför inte checka av det
under vår friluftslivsvecka?
Ni anmäler er till de mejladresser som står under respektive aktivitet och ni är anmälda när ni har fått en
bekräftelse. Då får ni även mer information. Anmäl er senast dagen innan eller enligt det som står under
aktiviteten.

PROGRAM
PADDLA KAJAK MED KULLAKAJAK
DATUM OCH TID: 23-29 augusti kl. 14-18.
MÖTESPLATS: Arilds hamn
KOSTNAD: 150 kr per person och timme
ANMÄLAN: Skicka ett sms till 070-939 17 00 senast dagen innan.
CYKLA PÅ EN FATBIKE MED KULLAKAJAK
DATUM OCH TID: 23-29 augusti kl. 14-18.
MÖTESPLATS: Svanshalls hamn
KOSTNAD: 150 kr per person och timme
ANMÄLAN: Skicka ett sms till 070-939 17 00 senast dagen innan.
SKOGSBADA MED LINDA FRANZON FRÅN HÖGANÄS KOMMUN
DATUM OCH TID: 23 augusti kl. 17.00–18.30
MÖTESPLATS: Himmelstorp
KOSTNAD: Gratis
ANMÄLAN: linda.franzon@hoganas.se
IS KULLEN LÄR DIG GRUNDERNA I ATT LÄSA EN KARTA
Vi går igenom hur man tolkar en karta, passar kartan och har kontroll på var du befinner dig samt går i
grupp med instruktör.
DATUM OCH TID: 23 augusti kl. 17 och 18
MÖTESPLATS: Parkeringen vid 111:an i Lerbergsskogen
KOSTNAD: 25 kr.
ANMÄLAN: Mejla lena.m.norrman@gmail.com senast den 20 augusti.
KONTROLLJAKT I LERBERGSSKOGEN MED IS KULLEN
Vid informationsskylten på parkeringen finns en plastlåda med kartor i och lådan är markerad med "IS
Kullen kontrolljakt". På kartorna och i skogen finns 12 kontroller utsatta. Du kan ta kontrollerna i den
ordning du själv vill. Lättast är att ta dem alltefter som du går. Då är det ca 1,5 km. Lite svårare och längre
blir det om du tar kontrollerna i nummerordning. Ingen stämpel på kontrollskärmarna. När du är klar,
lämnar du tillbaka kartan i lådan så fler får möjlighet att prova på. Ingen instruktör på plats.
DATUM OCH TID: 24 - 28 augusti kl. 9 - 21 varje dag.
STARTPLATS: Parkeringen vid Lerbergsskogen i anslutning till 111:an.
KOSTNAD: Gratis.

ANMÄLAN: Ingen anmälan krävs. Om kartorna tar slut får du återkomma nästa dag.
PROVA PÅ STAVGÅNG MED AGNETHA PÅ FRISKIS & SVETTIS
DATUM OCH TID: 24 augusti kl. 09.30.
MÖTESPLATS: Utanför Friskis & Svettis
KOSTNAD: Gratis.
ANMÄLAN: linda.franzon@hoganas.se
TRÄNA ”STARK INIFRÅN OCH UT” MED PT-LISA
Ett träningspass där alla kan vara med och där vi avslutar med meditation.
DATUM OCH TID: 24 augusti kl. 17.30–18.45
MÖTESPLATS: Kaptenens trädgård, Höganäs Övre
KOSTNAD: Gratis
ANMÄLAN: lisahalsocoach@gmail.com
LÄR DIG ANVÄNDA ETT STORMKÖK OCH LAGA MAT PÅ DET MED FRILUFTSFRÄMJANDET
DATUM OCH TID: 24 augusti kl. 18.00–19.00
MÖTESPLATS: Hamnen i Nyhamnsläge
KOSTNAD: Gratis
ANMÄLAN: lovisa.cederstrom@friluftsframjandet.se
LÄTT KVÄLLSVANDRING MELLAN BJÖRKERÖDS MOSSE OCH MÖLLE MOSSE, EN
RUNDVANDRING OM 4,5 KM
DATUM OCH TID: 24 augusti kl. 18-20
MÖTESPLATS: Parkeringen vid Björkeröd på Kullaberg
KOSTNAD: Gratis
ANMÄLAN: Mejla rosis@telia.com
QI-GONG OCH AVSLAPPNING MED DOROTHEA VID KVICKBADET
DATUM OCH TID: 25 augusti kl. 17.30
MÖTESPLATS: Kvickkiosken, Höganäs.
KOSTNAD: Gratis
ANMÄLAN: Mejla dorothe.engstrom@gmail.com
VARA UTE I SKOG OCH MARK SENARE PÅ KVÄLLEN
– MED STUDIEFRÄMJANDETS ULRIK ALM
Vi vandrar, känner och upplever när sensommarkvällen så smått kommer krypande.
DATUM OCH TID: 25 augusti kl. 20.00-ca 22.30
MÖTESPLATS: Parkeringen vid Björkeröd på Kullaberg
KOSTNAD: Gratis
ANMÄLAN: lovisa.cederstrom@friluftsframjandet.se
YOGA MED MEDITATION MED CAMILLA PÅ STRANDEN VID KVICKBADET
DATUM OCH TID: 26 augusti kl. 17.30.
MÖTESPLATS: Kvickkiosken, Höganäs.
KOSTNAD: Gratis
ANMÄL TILL: Mejla camilla@millayagi.se

LÄR DIG CYKLA MED RÄDDA BARNEN, FRILUFTSFRÄMJANDET OCH HÖGANÄS KOMMUN
Cyklar och hjälm finns att låna.
DATUM OCH TID: 26 augusti kl. 19.00–20.00.
MÖTESPLATS: Utanför Rädda Barnens lokal på Storgatan 64, Höganäs.
KOSTNAD: Gratis
ANMÄLAN: Mejla lovisa.cederstrom@friluftsframjandet.se
DOGTRAIL MED TRAILBITCHES
Lugn och inte så teknisk trailrunda, ca 4 km. Framförallt för dig som inte har provat att springa med din
hund tidigare eller bara vill testa hur det funkar i grupp.
DATUM OCH TID: 26 augusti kl. 19.00
MÖTESPLATS: Parkeringen vid Björkeröd på Kullaberg
KOSTNAD: 50 kr, swish till 1233226420
ANMÄLAN: Mejla info@trailbitches.se
FISKA MED METSPÖ ELLER PROVA ETT KASTSPÖ MED SPORTFISKARNA I HÖGANÄS
HAMN
Här får ni lära det grundläggande och får tips för att komma i gång att fiska. Ni får låna utrustning.
DATUM OCH TID: 27 augusti kl. 17.00–19.00
MÖTESPLATS: Bredvid Sjöräddningsstationen i Höganäs hamn
KOSTNAD: Gratis
ANMÄLAN: Drop-in.
VILKA VÄXTER ANVÄNDER VI?
Kort vandring i naturreservatet Ärtan och Bönan med Friluftsfrämjandet, där vi letar upp växter vi
använder eller har använt till huskurer och matlagning.
DATUM OCH TID: 27 augusti kl. 18.00–19.30
MÖTESPLATS: Ärtan och Bönan i Höganäs, vid Tjörröd.
KOSTNAD: Gratis.
ANMÄLAN: Mejla brev.jonsson.ligan@gmail.com
PROVA PÅ HAVSSIMNING I ÖRESUND MED VIKENS HAVSSIMMARE
Ha på er badkläder och ta med simglasögon.
DATUM OCH TID: 28 augusti kl. 10.00.
MÖTESPLATS: Viken, Fritidens brygga (busshållplats Viken Fortet).
KOSTNAD: Gratis.
ANMÄLAN: Ingen föranmälan.

SEPTEMBER - GILLA FRILUFTSLIVET
SKOGSMULLES KARTA ÖVER KULLABERG
Besök fina platser, lär dig mer om allemansrätten och om de särskilda reservatsregler som gäller på
Kullaberg!
LÄNK TILL KARTA:
https://www.friluftsframjandet.se/regioner/syd/lokalavdelningar/helsingborg/skogsmullesstig-pakullaberg/

BÄSTA FRILUFTSLIVSBILDEN
DATUM OCH TID: Under september.
SKICKA IN BILDEN TILL: linda.franzon@hoganas.se
Den som tar den finaste friluftsbilden under september månad har chans att vinna ett fint friluftskit!
VANDRING I VACKRA JONSTORP MED QR-KODER
Lär dig om platserna, djuren och naturen med hjälp av QR-koder längs rundan. Ta med en smartphone
och gärna en fikakorg.
DATUM OCH TID: 10 september, drop in mellan klockan 14.00–15.00.
MÖTESPLATS: Utanför Jonstorpsskolans bibliotek.
KOSTNAD: Gratis.
ANMÄLAN: linda.franzon@hoganas.se
PROVA PÅ VANDRING VID SKÄRET MED FRILUFTSFRÄMJANDET
DATUM OCH TID: 16 september kl. 18.30- 20.30
MÖTESPLATS: Hamnen i Skäret
KOSTNAD: Gratis.
ANMÄLAN: lovisa.cederstrom@friluftsframjandet.se
BÅSTAD HIKING FESTIVAL
DATUM: 15-17 oktober
MER INFO: https://bastadhikingfestival.se

FRILUFTSLIVETS ÅR I HÖGANÄS KOMMUN
– DET FINNS NÅGOT FÖR ALLA!
VI SES VÄL?

