
                                                           

PÅMINNELSE
Inbjudan till källexkursion i Malmö

                Måndagen den 18 april 2016  med besök kopplade till källor och vattenförsörjning.

PROGRAM

Programmet är anpassat till tågförbindelser från Stockholm och Göteborg. Läget för de olika programpunkterna framgår
av bifogad karta. Bussen kommer att vara på plats kl. 09.30.

10.00 Pkt  1.  Avfärd  med  buss  från  Malmö  C.  Bussen  stannar  norr  om  den  övre  stationen,  Mellan
taxiuppställningen och spår 5. Information om program och Malmö under bussturen till Limhamns kalkbrott. 

10.30 Pkt 2. Ankomst till Limhamns kalkbrott, upphämtning av lokalguide och busstur ner i kalkbrottet. Visning
av och information om kalkbrottets historia, djurliv, växter, vatten, vattentäkt m m.

11.45. Guiden lämnar bussen och resan fortsätter mot lunchrestaurangen.

12.15 Pkt 3. Lunch på Percys restaurang i Malmö Arena. Buffélunch.

13.00 Avfärd  till  Pildammsparken.  Pkt  4.  Information  om  Malmös  första  (Sveriges  äldsta)  kommunala
vattenförsörjningsanläggning från 1500-talet.

14.00 Avfärd till Katrinetorp. Information om Katrinetorps källsjö m m.

14.30 Pkt 5. Ankomst Katrinetorp Landeri.  Besök vid källsjön, med information om Malmös reservvattentäkt,
Engelska parken m m.

15.30 Avfärd mot Malmö Centrum. Information om vattenförsörjningens betydelse för Malmös utveckling m m.
Bussen lämnas. Pkt 6. Besök vid brunnen på Stortorget och brunnen på Lilla torg.

17.00 Avslut vid Malmö C.

En utförlig guide för exkursionen kommer att utdelas i bussen.

Kostnaden för deltagandet är lite beroende av antalet deltagare. För att täcka kostnaderna för buss, tillträde och guide i
kalkbrottet samt lunch kommer en avgift på 500 kr/deltagare att krävas. 

OBS! Bindande anmälan förlängd till  senast  9  april  till  Bo Leander  e-post  bo.leander[at]sweco.se  .  OBS Ange
Källexkursion Malmö i ämnesraden . I mejlsvaret anges Namn och Mobil/telefonnummer. Maxantal deltagare är 50
personer.

Ni som inte har e-postadress, skicka anmälan som brev till Bo Leander, Sweco Environment AB, Drottningtorget 14,
Box 286, 201 22 Malmö

Betala till Källakademins Bankgiro 5931-1399 eller till Swish nummer 123 587 05 89. Ange Namn vid inbetalning.

Om någon kommer till Malmö redan på söndagskvällen kan rekommenderas att bo på Hotell Savoy, som brukar vara
bra med lämpliga priser. Hotellet ligger söder om Centralstationen på andra sidan kanalen. En eftermiddags/kvällstur i
gamla staden med besök på t ex Paddy´s pub kan vi ställa upp med. 

Exkursions kommittén bestående av Kenneth M Persson, Eber Ohlsson och Bo Leander har ansvarat för planeringen 
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