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Anhörig/
seniorträff:
Fika och
promenad
i Skäralid
Vi går en promenad runt sjön i Skäralid och fikar sen tillsammans ute i
det fria.
När: 30 augusti kl. 14.00
Plats: Skäralid, vi samlas på parkeringen
Anmälan: senast den 27 augusti till anhörigsamordnaren
0418-47 54 65 eller anhorig@svalov.se
Anhörigstödet bjuder på fika.
Välkommen!

Upptäck natur och kultur i det
kommunala naturreservatet
Svenstorp - Bolshus fälad
Norr om Svalövs tätort finns rester av
ett gammalt jordbrukslandskap som
i dag betas och skyddas som naturreservat. Genom att studera gamla kartor och kulturspår i fält kan du läsa hur
landskapet förändrats genom tiden.
Svenstorps fälad som ligger i norra delen
av reservatet är ett gammalt utmarksbete
till den nu rivna Sventorps gård. Gården
byggdes på 1840-talet. De tidigare odlade markerna är fria från buskar och sten
medan fäladen är stenbunden och svagt
igenvuxen av björk, bok och en. De många
stengärdena runt åkrarna tyder också på tidigare stenröjning. Floran kan också berätta om landskapets odlingshistoria. I marker
med lång beteskontinuitet finns en större
biologisk mångfald både av arter och livsmiljöer än på gamla åkrar.
I söder ligger resterna efter den gamla gården Bolshus. Den lär ha anor från 1500-talet. Närmast gården låg inägorna, åkern
och ängen medan utmarken, betena låg
en bit ifrån.

Från en karta från 1942 brukades 4.6 hektar som åker, 15 hektar som äng och 6 hektar som fäladsmark/ utmark. Idag ser man
rester efter det gamla ängsbruket i övre
och nedre Bolsingaskogen. Här finns en
stor artrikedom blad träd, buskar och örter.
Förekomst av vildapel vittnar också om tidigare ängsbruk.
I området finns många olika naturtyper
som porlande bäckar, dammar, lövskogsdungar, fuktängar, ekhagar, enefälad och
betesvallar.
Naturreservatet är ett viktigt rekreationsområde och uteklassrum för främst
Svalövs tätort.
Området och dess närområde Karatofta
by och Höjebacke är välinventerade av
Svalövs fältbiologer och Naturskyddsföreningen i Svalöv.
Läs mer i boken om Karatofta från 1978
och artiklar i tidningen Släkt och bygd nr
2 – 2020 För naturreservatet finns en skötselplan som antogs 2001.

Exkursion till Svenstorp-Bolshus fälad
Välkommen på exkursion i naturreservatet Svenstorp-Bolshus fälad.
När: onsdag 18 augusti kl. 18.00-19.30
Var: Vi möts vid den lilla parkeringen vid
sydöstra infarten till naturreservatet.
Kostnad: gratis
Föranmälan krävs: senast tisdag 17
augusti till Balthazar Mandahl Forsberg,
telefon 0418-47 54 20 eller via e-post
balthazar.forsberg@svalov.se
Arrangör: Svalövs kommun i samarbete
med Naturskyddsföreningen i Svalöv
Tillsammans med Naturskyddsföreningen
i Svalöv går vi runt och berättar om na-

tur- och kulturvärden i området. Naturen
i Svenstorp-Bolhus fälad varierar med fäladsmarker i norr, fuktängar i söder och
mindre skogspartier spridda över hela
området. I reservatet finns också dammar
och rinnande vatten. Den varierade miljön
utgör grunden för en rikt växt- och djurliv.
Närmare 300 växtarter har rapporterats
från reservatet, där bland annat klockgentiana och granspira kan nämnas. Rundturen
passar för alla åldrar. Tänk på att ta på bra
skor och kläder efter väder.
Se Svalövs kommuns evenemangskalender för den senaste informationen.
Välkommen!

Anhörigutflykt till
Fredriksdal
Du som är anhörig och som regelbundet tar hand om någon
som är äldre, är långvarigt sjuk
eller har ett funktionshinder är
välkommen till en stunds avkoppling och påfyllnad av energi
på Fredriksdal i Helsingborg.
När: 16 september kl. 11.30 - ca
16.00
Var: samling vid huvudentrén,
Gisela Trapps väg 1, Helsingborg.
För samåkning till Fredriksdal kontakta anhörigsamordnaren.
Anmälan : Bindande anmälan senast 7 september till anhörigsamordnaren, telefon 0418-47 54 65
eller anhorig@svalov.se . Avhopp

senare än en vecka innan debiteras med 550 kr. Högst 15 deltagare. Ange namn, telefonnummer
samt eventuella matallergier vid
anmälan.
Vi inleder utflykten med lunch på
Fredriksdals café varpå vi får en
guidad rundtur exklusivt utformad
för oss. På turen kommer vi att få
ta del av spännande historier och
delta i aktiviteter som på olika sätt
berikar våra syn-, doft- och smaksinnen.
Anhörigstödet bjuder på lunch,
guidning och entré.
Välkommen!
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