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Nu behöver vi roliga saker att se fram emot. Vi siktar på att 
göra en hörseltillgänglig, upplevelserik medlemsresa med 
buss till vackra Skåne i september. Skrivtolkar och hörteknik 
samt reseledare ingår förstås. 

På grund av situationen nu och att vi i dagsläget inte vet vad 
som är öppet i september kan vi ännu inte gå ut med detal-
jer som pris, var vi övernattar och intar mat och sådant. Nu 
vill vi bara ha in intresseanmälan och sedan kommer mera 
information i slutet av juni. Intresseanmälan är förstås inte 
bindande. 

Skåne. Ett land i Sverige. Böljande, mjuka kullar så långt ögat kan se. Kultur 
och historia, vackra slott och herresäten och med mat som får änglarna att 
sjunga. Här är kynnet lättsamt och glatt och närheten till kontinenten är på-
fallande.  

I Skåne är avstånden korta och vi hinner uppleva och se mycket under några 
få dagar. Vi besöker bland annat vackra Mölle med dramatiska Kullaberg, vi 
dricker kaffe och äter goda kakor hos Flickorna Lundgren på Skäret och vi 
besöker Sofiero Slott och park.  

I Vallåkra Stenkärlsfabrik får vi uppleva keramiktillverkning i 150-årig bruks-
miljö och i Ystad vandrar vi kommissarie Kurt Wallanders fotspår. Dag Ham-
marskjölds Backåkra, Ale Stenar, Kiviks Musteri och konst i Wanås Skulptur-
park får vi uppleva och hos Österlens choklad smakar vi på Sveriges kanske 
godaste choklad.   

Allt upplevs så hörseltillgängligt som möjligt med hjälp av hörteknik och skriv-
tolkar samt reseledning från Hörselskadades förening i Stockholm.  

Dagsprogram med prisuppgifter kommer i slutet på juni.  Vi åker med 
egen buss under hela vår resa.  Intresseanmälan utan bindning kan göras 
redan nu. Gruppstorlek 30-35 personer.

Varmt välkommen med!
Resan görs som ett samarbete mellan Hörselskadades förening i Stockholm 
och researrangören Axtours.ax

Höstresa med buss genom Skåne
22 – 27 september 2020

Medlemsresa

Anmäl intresse till anne.sjokvist@hrfstockholm.seeller ring
08-462 24 31 I Ystad vandrar vi i Kurt Wallanders fotspår.

Vallåkra Stenkärlsfabrik. Kiviks äppelmusteri. 

Ale stenar. 

Flickorna Lundberg på Skäret lär vara det mest väl-
kända caféet i Skåne.  


