Andrarums IF/ Brösarps Byagille

KulTurTramp 2017
Årets KulturTramp under tiden 1 maj till 31 augusti är nu slutfört.
Vår ambition var att bjuda på vackra naturscenerier, traktens besökspärlor, säkra
cykelvägar och besökbygdens caféer, tillfälle till reflexion över förfädernas möda och
slit för att utveckla vår bygd. Kontrollerna valdes så att de flesta skulle vara enkla att
finna. För att få den där extra lotten efter alla tagna kontroller så ska det vara lite
knepigare att hitta några få undandragna eller kräva lite mera möda. I år
uppmärksammade vi bl a skogsbruk, fruktodling, folkskolan 175 år, polisväsendet
och sjöräddningen .
Vi fick ett bra gensvar på inbjudan till vårt Face Book konto "Kulturtrampet i
Brösarp med Andrarums IF". Vi bjöd på information och lite bonusmateriel utöver
det i texthäftet och många deltagare gav oss fina bilder och tips från sina rundor! Vi
gläds åt dialogen och gensvaret. Tipsa Dina vänner om intressegruppen på FB.
De inlämnade startkorten - 294 st (287 år 2016) har omvandlats till 1360 st lotter
(1335 år 2016) och dragningen avklarades den 9 september. Vi i redaktionen har
läst synpunkter och förslag som lämnats in på startkortens baksida. Tack för
gensvaret! Värmande uppskattning! Kloka förslag och synpunkter som bifogas
nedan!
Vi tackar våra försäljningsställen för all hjälp, alla sponsorer för stor generositet med
vinsterna i lotteriet. Tack också till markägare för att vi fick sätta ut kontrollerna!
Eftersom vi vet att flera deltar per paket så bedömer vi att kanske upp mot 1200
personer har motionerat kropp och själ i år. Inte illa! Några har ringt oss under
rundan. Fortsätt gärna med det så att Du kan finna skylten och inte bara
besöksobjektet.
Tack för i år!
Andrarums IF och Brösarps Byagille
Redaktionsgruppen: Jan Bergström , Bertil Elmvik , Leif Richard, Gunnar Persson, Kjell
Wilhelmsson och Bertil Olofsson

Kommentarer från deltagare i Kulturtrampet 2017.
1.”Imponerande! Mycket imponerande! Trevligt skrivit och en härlig cykeltur under flera dagar på
magiska Österlen. Ni är fantastiska i ert arbete och hoppas orken finns för flera
kulturtramp.”(Malmöbo)

2.”Tack för en mycket trevlig aktivitet! Infohäftet: Intressant och givande med all sin information om
bygden. Kartan: Bra med en så detaljerad och uppdaterad karta.”(Brunskogsbo).
3.”Trevligt och bra upplägg i år också, tog rundan med cykel, uppdelat på tre gånger, hade inga större
problem med att hitta kontrollerna, förutom 34 som var lite klurig. Vi ser fram emot nästa års
kulturtramp.”(Sjöbobo)
4.”Mycket trevliga kontroller. Vi har lärt oss mycket om bygden och så har vi fått en bra karta för
vidare utflykter.”(Kiviksbo)
5.”Ni har åstadkommit ytterligare ett intressant tramp. P.g.a. den stora spridningen av kontroller blev
vi dock tvungna att dela upp vår cykling i tre etapper(samt att besöka några av kontrollerna med bil).
Era beskrivande häften blir bara bättre och bättre för vart år. Det måste ligga ett enormt arbete
bakom all faktainsamling. Vi är imponerade! En liten men tyvärr märkbar plump i protokollet måste
vi emellertid notera: två av ringarna var fel inritade på kartan (nr 24 och 35) men ni hade ju löst det
bra med hänvisningar på plats.”(Harlösabo)
6.”På vissa ställen missade man skylten då den bara kunde ses från ett håll men övervägdes av att
det är fantastiskt att det finns så mycket spännande så nära. Stort plus för kartan som jag kommer att
använda fler gånger. Dubbelt plus för infohäftet. Mycket intressant läsning, bl.a. info om hur och var
min mormor och morfar levde och härstammade från. Tack AIF.”(Ystadbo)
7. ”Lika roligt och bra som vanligt! Glad kulturtrampare sedan 14 år.”(Degebergabo)
8.”Mycket trevligt och härligt att komma ut i naturen på detta sätt.”(Degebergabo)
9.”Mycket bra med större karta. Tack för en trevlig runda även denna gång.”(Sjöbobo)
10.”Bra kartor fint med plasten, Alltid roligt att göra den eller dessa turer. Man lär känna igen
platserna. Trevligt. Där ligger många timmars arbete bakom. Tack.”(Sjöbobo)
11. ”Lite långt tramp i år. Bra men alltför mycket text till varje kontroll. Svårt att hinna läsa allt då
man är vid kontrollen.”(Brösarpsbo)
12. ”Som vanligt intressant. Tack för allt under sökande arbete som nedlagts för all information.Detta
koncept har imponerat på flera av vänner som delvis deltagit i uppsökande av kontroller.”(Malmöbo)
13. ”Tack för den här årgången av kulturtrampet. Tror det är 6:e gången jag deltar och det har varit
lika roligt och inspirerande varje gång. Tar mig runt på cykel så det blir lite motion också. Även om jag
bott drygt 20 år i bygden, så upptäcker jag en del ny kulturhistoria under kulturtrampandet. En idé
jag har är att använda genomgående teman, exempelvis järnvägsstationer, hantverk, naturreservat,
slott - herrgårdar, här bodde kända personer, skolor, vatten och väderkvarnar.”(Degebergabo)
14. ”Varje år längtar vi till start. Under vintermånaderna plockar vi fram häften och läser all
intressant information. Vi ses 2018.”(Kristianstadbo)
15.”34 Var en luring”(Tomelillabo)
16. ”Vilket hästjobb ni gör! Beundransvärt. Önskvärt med mindre text så att man lättsamt kan läsa
det vid tillfället då man är fysiskt vid kontrollen.”(Brösarpsbo).

17.”Vilket trevligt program! Efter 9 år då vi självfallet går hela loppet på 2,5 dagar så är vi överrens
om att det var det bästa! Fram för allt Hallsbergs stenar/ Heinge som jag var uppvuxen och plockade
gamle gubbens huggna småstenar från och bar runt på men våra föräldrar och farföräldrar sa till på
det bestämdaste att lämna tillbaka dem i den stora stenhögen som pryddes med ett kvinnohuvud. Så
ännu en gång perfekt. Kanske vinner vi något efter nio år.”(Earlsfieldsbo UK)
18.”Även i år har vi upptäckt nya fina platser både kulturellt och för fikastunder framöver. En ny
favoritplats blir Flodahus, med utmärkta backar för fikat och ett koncentrat av Österlens vidder. Det
var intressant med pestkyrkogården i Maglehem.” ( Malmöbo)
19.”Tack för ännu en härlig runda. Nummer 40: svårt komma in. Röd flagg och låsta
grindar.”(Sjöbobo)
20.”Mycket trevligt och intressant. Ser fram emot nästa års kulturtramp.”(Osbybo)
21. ”Vi tackar er i kulturtrampet för att ni oförtröttligt ordnar en lärorik och vacker cykeltur i Brösarps
omgivningar.”(Brösarpsbo)
22.”Som vanligt mycket givande.”(Degebergabo)
23. ”Stort tack för ännu ett kulturtramp! Vi är stolta över att ha tagit alla kontroller med cykel och
varje gång utgått från Maglehem. Och det blev ca 13 mil. Årets kulturtramp tror vi är det 20:e som vi
deltagit i.”(Ronnebybo).
24."Trevligt tramp i år med. Kontroll 35 var svårast att hitta. Tavlan Stod ju långt ifrån
domarringen.”(Limhamnsbo)
25. "Gör kulturtrampet för andra gången. Lika trevligt och lärorikt som förra året. Har fritidshus i
Olseröd. Men har trots det hittat flera fina utflyktsmål att återvända till själv eller med vänner. Det
finns alltid nya platser och kunskaper att upptäcka. ”(Lundabo)
26.”Tack för en trevlig runda i år igen. Olyckligt att skjutfältet var avstängt just de dagarna vi
trampade de sista platserna.”(Tomelillabo)
27.”Hjulen rullar över backar och kullar då vi en ny Kul Tur får varje år.”(Brösarpsbo)
28. ”Tack för ett trevligt kulturtramp 2017. Vi är tre par som för andra året deltagit. I år cyklade vi två
dagar och övernattade på Talldungen i Brösarp. Mycket trevligt ställe. I går (30/8) tog vi en härlig Mc
tur och prickade av resterande kontroller. Tyvärr var ju Ravlunda skjutfält avstängt. Vi har fått se
många fina platser i vår närhet som vi inte besöker i vanliga fall. Tyckte dock att kontrollerna var lite
väl utspridda i år jämfört med i fjol om man vill ta dem på en tvådagars tripp, men mycket intressant
tur ändå.”(Sjöbobo).
29.”Det här var första gången för mig och mina systrar. Tack för en fantastisk upplevelse! På två
dagar har jag sett och upplevt mer av Skåne än på snart 50 år.”( Ystadbo)
30. ”Fredagen den 1 September skulle vi betat av resten av kontrollerna. Vi cyklade på var sitt håll,
inte hittade vi några kontroller. Så vi får skylla oss själva när man läser informationen för sent, därav
så få ifyllda. Tack för en i övrigt trevlig kunskapsrunda."(Veberödsbo)

31. ”Lika roligt och intressant varje år! Varje år något helt nytt. Eftersom jag alltid har hunden med
mig och kör därför bil och går hade jag lite problem med kontrollerna 7 och 15 att ställa bilen
någonstans eller att nå fram i trafiken. Tack för all mödan.”(Brösarpsbo)

KulturTrampets vinnare 2017 (priset kan läsas i texthäftet sidan 2 -3)
1

Nilsson, Rolf

Gärsnäs

Sparbanken Syds penningpris 600 kr

2

Olsson, Annlei

Smedstorp

Sparbanken Syds penningpris 400 kr

3

Lindeberg, Johannes

Degeberga

Sparbanken Syds penningpris 300 kr

4

Olsson, Helena

Osby

Sparbanken Syds penningpris 200 kr

5.1

Olsson, Jörgen

Brösarp

Skånska Järnvägar familjebiljett

5.2

Nilsson, Monika

Sjöbo

Skånska Järnvägar familjebiljett

6

Olsson, Åke

Färlöv

Br.Levins Bensin & Verkstad, biltvätt

7

Pettersson, Stig

Sjöbo

Salong Vi Två, presentkort 150 kr

8

Kjellson, Lisa

Rörum

Café Smulan, presentkort 150 kr

9

Hultman, Sven G.

Brösarp

ICA "Götes" presentkort 300 kr

10

Olsson, Allan

Brösarp

Brösarps Gästis, 2 st dagens rätt

11.

Håkansson, Lillian

Tomelilla

Apoteket, presentkort 200 kr

12.

Olofsson, Brita

Sibbhult

Ericssons RadioTV presentkort100kr

13.

Bárány, Marie-Louise

Skåne-Tranås

Jan Johanssons Skogstp hederspris

14.

Månsson, Roland

15.

Frisk, Linnea

Vittskövle

16.

Nyberg, Britta

Åhus

Lokalföreningen N Björstorp presentkort 300

17.

Ekström, Roland

Kivik

Hemmafint på Österlen presentkort 200kr

18.

Ahlm, Linda

Brösarp

Rigeleje Camping, presentkort 200 kr

19.

Brynolf, Stefan Ystad

England

Rigeleje Camping, frikort 10 rundor på
minigolfbanan

20.

Larson, Henric

Sjöbo

21.

Tufvesson, Elvy

22.

Nilsson, Margit

Sjöbo

Onslunda
Brösarp

Brösarps Bygdegård presentkort 300kr
Brösarps Byagille, Boken om Brösarp

Sven-Erik Tenghagen, en rökt ål
Blåherremölla:Kaffe med dopp till 4
Degeberga Eltjänster presentkort 200 kr

23.

Andersson, Ingegerd

Kristianstad

Drakamöllans gårdshotell,
"Drakamöllans magi"

24.

Andersson,Walter

Brösarp

"Boken om Drakamöllan (J-E Nilsson)"

25.

Sjögren, Agne

Kristianstad

"Boken om Drakamöllan (J-E Nilsson)"

26.

Bäckman, Niklas

Brösarp

"Boken om Drakamöllan (J-E Nilsson)"

27.

Johansson, Annika

Fjälkinge

Lillehems Utegrisar, presentkort 200 kr

28.

Sahlin, Ann-Christin

Onslunda

Folklivsskildringar (Bo Swenson)

29.

Karlsson, Marianne

Tomelilla

Folklivsskildringar (Bo Swenson)

30.

Sellgren, Inga-Britt

Brösarp

Folklivsskildringar (Bo Swenson)

31.

Norlin, Bo

Kivik

Leif Mannerström, boken "Ett underbart
läge"

32.

Svensson, Per

Eljaröd

Filmpaket 3 filmer (Krister Hjelm)

33.

Svensson, Lise

Skåne-Tranås

Filmpaket 3 filmer (Krister Hjelm)

34.

Månsson, Sigbritt

Borrby

Kiviks Café o bageri presentkort 300 kr

35.

Olsson, Ann-Marie

Simrishamn

Kiviks museum, familjeentré ett besök

36.

Svensson, Kurt

Brösarp

Kiviks taxi presentkort 200kr

37.

Sjöström, Bo

Malmö

Kiviks taxi presentkort 100kr

38.

Gisslén, Elisabeth

Brösarp

Café Sågmöllan fika för 2 vuxna o 2
barn

39

Andreasson, Kerstin

Lund

Lappri böcker: Bokpaket

40.

Nilsson, Birgitta

Tomelilla

Böckerna Andrarums socken del 1-2

41.

Öhgren, Ulla

Brösarp

AIF, " Minnesverk 70 år 1938-2008"

42.

Gerdtfelder, Eva

Huddinge

AIF, " Minnesverk 70 år 1938-2008"

43.

Andersson, Marie

Karlstad

AIF, " Minnesverk 70 år 1938-2008"

44.

Hansson, Eva

Abbekås

Linas & Binas honungspris

45.

Nilsson, John-Erik

Färlöv

Andrarums AB hederspris

46.

Sahlin, Christina

Onslunda

Roslins cykel, presentkort cykelhjälm

47.

Sonmark, Helena

Lund

Jockes cykel &sport presentkort 500kr

48.

Svensson, Kent

Lövestad

Jockes cykel &sport cykelhjälm

