
PFF Malmö Trelleborg våren 2016 
 

 

Anmäl helst per mejl och ha helst jämna pengar till hands 

 

 

1. Vinprovning, Malmö 
 

Datum: torsdag 11 februari 

Tid 14.00 och ett par-tre timmar till 

Plats: apoteket Lejonet, Stortorget, Malmö 

 

Mousserande viner med Björn 

 

Dags att pröva mousserande viner, inkl champagne! Vår egen vinkännare Björn Sonnerfeld 

guidar oss med sedvanlig professionalitet genom några väl utvalda distrikt och smakprov av 

bubbelviner.  

 

Kostnad:  200:- per man (men då ingår kaffe med kaka som avslutning) 

Anmälan senast 31 januari. 

 

Karta. 

 

2. Utflykt, Hattmuseet, Trelleborg 
 

Datum: tisdag 15 mars 

Tid: 14.00 – ca 16.00 

Plats: Borgqvistska Hattmuseet, Algatan 35, Trelleborg 

 

Hatten på i Trelleborg 

 

På det charmerande hattmuseet i Trelleborg (årets Arbetslivsmuseum 2014) visar man inte 

bara gamla hattar, utan också hur man hantverksmässigt tillverkade dem. Obs brant trappa 

(ingen hiss finns) till övervåningen i museet. Efter hattarna (ca 1 tim 15 min) fikar vi i det 

närbelägna Vattentornet på torget. 

Från Malmö kan man 2016 ta det nya tåget till Trelleborg, så de som vill kan samåka. 

 

Kostnad: Ingen, men man får gärna lägga ett bidrag i en hatt. 

Anmälan senast 8 mars. Hattmuseet kan inte ta emot fler än 15 personer, så anmäl i tid för att 

få plats. 

 

Karta. 

 

3. Utflykt, tomatodling i Håslöv 
 

Datum: onsdag 11 maj 

Tid: 13.30  (Obs lite tidigare än vanligt) – ca 15.30 

Plats: Forshällavägen 66, Vellinge (se  bifogade vägbeskrivning) 

https://goo.gl/maps/q87HtHHsLVk
https://goo.gl/maps/Q4DeSVr4MNm


 

 

Tomater för hälsan 

 

Åke Truedsson är författare och tomatodlare på Söderslätt. Vi besöker hans trädgård och 

drivhus, han berättar om hälsoaspekter på tomater, han serverar soppa på dem – och erbjuder 

välvuxna plantor av tomater och annat till försäljning. 

 

Vägbeskrivning: kör motorvägen Malmö-Trelleborg, ta av vid avfart 6, vik till höger mot 

Ängavallen, sedan första avtagsvägen till vänster, (Forshällavägen), kör förbi en mölla utan 

vingar, 450 m, och huset ligger till vänster om vägen. 

 

Kostnad: 50:- (inkl kaffe och smakprov på tomatsoppa) 

Anmälan: senast 5 maj 

 

Karta. 

 

 

https://goo.gl/maps/KECvkSkevKN2

