
Ale-utflykt med båt och buss i  
Biosfärområdet Kristianstads Vattenrike och Kristianstadsslätten  

Lördagen den 27 augusti 2011 
 

Ciceroner: Jan Olsson, Gert Jeppsson, Sten Skansjö, Jimmy Juhlin Alftberg   
 
Program: 
08.30: Start från Lund (från turistbusshållplatsen på Järnvägsgatan, nära Clemenstorget).  
Vi kör E22 raka vägen till Kristianstad, och landar på östra sidan av Helgeå, dvs. i stadskärnan, 
mellan Tivolibadet och Tivoliparken. Detta blir en mötesplats, där övriga deltagare kan ansluta. 
På västra sidan av ån, vid Naturum Vattenriket finns gratis bilparkering, varifrån man kan 
promenera över träbron till mötesplatsen vid Stora Safaribåten.  
 
09.40: Vi går ombord på denna båt, som kan ta 55 sittande passagerare (under tak om vädret är 
tveksamt). Skepparen Jan Olsson, som även är utbildad landskapsvetare, för oss därefter ut i 
Vattenriket i sitt stabila och tystgående fartyg. Han berättar om biosfärområdets natur- och 
kulturvärden, interfolierad av historikerna Gert Jeppsson och Sten Skansjö. När vi gått ombord 
serveras kaffe och fralla. Vi gör ett strandhugg vid Lillö borgruin, går in i borganläggningen och 
diskuterar borgens ålder, ägare och funktioner. Vi åker därefter upp i Araslövssjön innan vi 
återvänder till Kristianstad efter cirka tre timmar. 
 
Ca 12.45: efter debarkering en kort promenad (250 meter) till Restaurang Kvarnen, 
Spannmålsgatan 9, där vi intar vår lunch (varmrätt, sallad, öl/vatten, kaffe). 
 
Ca 14.00–16.30: Rundtur i buss på Kristianstadsslätten, Sveriges största sandslätt. Denna bygd 
utmärks bl.a. av sina praktfulla romanska kyrkobyggnader, liksom flera borgar och slott, men 
den har tidvis och återkommande varit svårt plågad av sandflyktsproblem. Vi passerar ett antal 
medeltidskyrkor och besöker någon av dem (t.ex. Norra Åsums kyrka). Medeltidsstaden Åhus 
besöks, bl.a. med ruinen av ärkebiskopspalatset. I Vittskövle uppmärksammar vi byn med 
kyrkan och platsen för en nyligen undersökt medeltida borglämning samt, förstås, det praktfulla 
renässansslottet från cirka 1550. 
 
Ca 16.30 – 18.00: Via Kristianstads centrum återvänder vi till Lund.       
  
Pris: 480 kronor, som betalas kontant på bussen; påstigande i Kristianstad betalar 450 kronor. 
Priset är något högre än vanligt vid våra utflykter, men här inbegrips alltså inte bara buss och 
lunchkostnader utan även en tre timmars båtfärd (med fika) i Vattenriket. 
 
Anmälan är bindande. Antalet platser är begränsat till 55 (båtens kapacitet). Anmäl senast den 
15/8 till ordf. Sten Skansjö, helst via e-post: sten.skansjo@telia.com (då kommer snabb 
bekräftelse). Även telefonanmälan fungerar: tel. 046-14 15 15 el. mobil: 070-48 22 308. I tredje 
hand kan postadress användas: Kulramsvägen 5D, 224 67 Lund (men då meddelas inga 
bekräftelser; om resan är fulltecknad lämnas dock meddelande om detta per telefon).  
Vid anmälan meddela: namn på alla anmälda deltagande, adress, telefon, mobilnummer och  
e-postadress. 

 

VÄLKOMNA MED ANMÄLAN! 
STYRELSEN 


