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Lars Tankar

Det tåls att säga igen, bättre sent än aldrig, här kommer så mitt andra nummer av GnistGapet. 

Med den här utgåvan av vår klubbtidning försöker jag visa en del av allt det som hände i LTT  under
den  andra halvan av sommaren 2016. Därmed sagt att, så är detta inte är en objektivt exakt 
kronologisk historiebeskrivning, utan snarare de olika artikelförfattarnas subjektiva minnen av vad 
som har hänt. Och för min egen del, så är minnet inte vad det har varit. 

När det kommer till innehållet i kommande utgåvor av GnistGapet, så är det upp till oss medlemmar
att bidra med detta. Alla bidrag, korta som långa, är välkomna. Ett bidrag till klubbtidningen skickas
enklast och smidigast till:  gnistgapet@ltt.nu

/Lars Nicklasson

mailto:gnistgapet@ltt.nu


Måndagstur till Östra Sallerup

När vi kommit en bit in i måndagsutochköraprogramet kände en del av oss att det inte skulle skada 
med lite omväxling till Amores varma smörgåsar. Så när sommaren var som ljusast och ljuvligast 
blev det istället så att vi summerade kvällarnas körningar under glassätning i någon lämplig ort på 
den skånska landsbygden. Typ Asmundtorp eller Veberöd. 

Men en måndagskväll berättade en viss HD-förare från Stångby Kyrkby att det fanns ett mc-fik på 
måndagar  i Östra Sallerup. Efter ett tags Googlande kom vi fram till att detta mc-fik stod att finna  
vid Östra Sallerups kulturhus. I det Sallerup som ligger en bit sydost om Hörby.

Så det blev till att styra kosan mot nordost. Efter att ha passerat Harlösa och Bjärsjölagård på vår 
väg mot kvällens mål,  rullade vi in i Östra Sallerup. Detta samtidigt som de mc-fiksansvariga just 
höll på att rulla in grillen. Vi ”Lundensare” har uppenbarligen lite senare vanor än vad de frivilliga 
som sköter den före detta skolan, numer kulturhus var vana vid. Hur som helst, inrullningen av 
grillen avbröts och vi fick möjlighet att sätta i oss både korv, kakor, kaffe och andra koffeinhaltiga 
drycker.

Vill du veta mer om Östra Sallerups kulturhus och allt de har att erbjuda , hittar du mer fakta på:  

http://www.kulturhusetosallerup.se/

Text: Lars Nicklasson

Bild: Östra Sallerups Kulturhus



Kvällstur till Sydkusten, 13 juli 2016
Text och bild: Tord Andreasson

Denna tur var ursprungligen tänkt äga rum den 29 juni men sköts upp till reservdagen på grund av 
kraftigt regn- och åskväder.  Först den 12 juli ändrades prognosen, första regnfria dagen på flera 
veckor gjorde att ett tiotal klubbmedlemmar slöt upp.  Efter avfärd 17:30 tog inte så lång tid innan 
vi konfronterades med en skylt som upplyste att vägen söder från Stora Råby var avstängd pga 
vägarbete, fast det framgick inte exakt var.  Dumt att chansa så det fick bli några extra km på 
riksväg 16. Vi var kort därefter tillbaka på den tänkta rutten som tog oss förbi Kyrkheddinge, 
Assartorp, Sturup, Börringe, Anderslöv, Klagstorp och till slutmålet, Smygehuk, allt på småvägar. 
Klockan var ungefär 18:45 då vi parkerat våra ekipage för att ta oss ner till Smyga Fiskrökeri. 
Officiellt stänger de uteserveringen 18.00 men vid så pass vackert väder som denna högsommardag 
har de godheten att invänta tills alla ätit upp, och det ger sent anlända kunder möjlighet att beställa. 
På menyn står ett antal fiskrätter såsom stekt sill, friterad rödspätta, laxburgare mm. Allt är nylagat 
och smakar förträffligt.  Efter att ha ätit oss mätta och släckt törsten tog vi oss ner till vägvisaren vid
Sveriges sydligaste punkt för det traditionella gruppfotot. Hemfärden skedde i samlad grupp den 
med, jag erbjöd mig att lotsa sällskapet till Skabersjöby. Denna färd gick lite längre västerut genom 
Södra Åby där ytterligare ett vägbygge dirigerade oss ut på en fin liten grusväg, genom Haglösa, 
Alstad och förbi Svedala. Det går att undvika 108:an så när som en kort sträcka på ett par hundra 
meter, om man snirklar sig fram. Lokalkännedom eller GPS underlättar en del. Vid kyrkan i 
Skabersjö by tog vägledningen slut och vi tog farväl för denna gång.  Vid det här laget visade 
trippmätaren 10 mil. 

 

Deltagarna vid ”vägvisaren”



Längre söderut än så kan man inte komma utan att bli blöt.

Spåret vi lämnade efter oss

/Tord A



LTT på herrgårdsferie.

Knappar man in Möckelsnäs Herrgård på google maps , ser jag att det är runt 140 km upp dit och att
det skall ta 100 minuter att köra, om man tar raka vägen från CircleK, Norra Fäladen i Lund upp 
mot Älmhult. Men att ta raka vägen har ju aldrig varit Lund Touring Teams modus operandi. Denna 
veckoslutsutflykt blev inget undantag.

Som jag antytt, så blev det avfärd från gamla StatOil. Christer som stod för vägvalet, ledde oss upp 
längs lagom krokiga vägar genom mittskåne i området strax väster om Eslöv, Ringsjön, Höör och 



Hässleholm. Vi låg en stor del av tiden just bakom ett regnväder. Men det var först när vi passerat 
Vittsjö och rundat Vittsjön som vi för ett kort ögonblick hann ifatt nederbörden i Visseltofta. Men 
när vi närmade oss Markaryd var regnet som bortblåst.

Efter att intagit lunch på Tranan i Strömsnäsbruk, rundade vi sjön Möckeln från väster. På så sätt 
ankom vi sålunda till Möckelsnäs Herrgård , beläget starx norr om Älmhult, ungefär 7 timmar efter 
take off från Lund.

Ett antal tecken på att  Möckelsnäs drivs av ett par med tysk bakgrund tonade fram vid vårt besök.

• TV-utbudet på rummet innehöll ett stort antal tyskspråkiga kanaler.
Att se 2 ½ men dubbad till tyska tillför ytterligare en komisk dimension.

• Huvudrätten vid kvällens sittning  var Gösfilé .

Zander på tyska, har jag ätit på ett antal syltor nere på Rügen med omgivning.

• Parets svenska var perfekt, men uttalet var väldigt likt faster Klaras.
Hon växte upp i Wittenberge i Brandenburg, för att senare bli gift med min fars äldste bror 
Ture.



Söndagen inleddes med en stadig frukost. Därefter var det dax för avfärd. Rutten dag två följde en 
östlig bana ner längs sjön Åsnen.

I vanlig ordning var det inte den raka vägen som gällde. Vanås var målet där huvudmålet för dagen 
intogs. Därifrån fortsatte vi ner mot och över Nävlinge och Linderödsåsarna . Rundade Hörby 
österifrån. För att lagom till stängningsdags, (Åter igen), ankomma till Östra Sallerups Kulturhus. 
Men även denna gång fick vi fika i godan ro.

Men vi fikade kom turens andra
och sista  regnskur. Den var dock
över när vi mätta och belåtna, satte
kurs mot Lund.

Text: Lars N

Karta: Christer O

Bilder: Tord A 

Sjöbild: Möckelsnäs web



Blandat från LTTs sommarsäsong

Några av oss deltog i Håkan Rosborgs tur fredagen den 22 augusti. Färden upp över söderåsen  med
målet Västersjön norra strand. Där vi intog medhavd fika och njöt av det strålande sommarsolen.

En som inte verkade uppskatta LTTarnas ankomst var den Helvetiska husbilsturisten, som fortare än
kvickt plockade ihopa och låste in sina utspridda pinaler.

Under ledning av Pete Mace har vi även i år, som traditionen bjuder, den första lördagen i oktober 
kört till Kivik och besiktigat äppeltavlan.

För mig krävdes det att läsa in sig på
informationstavlan för att genomskåda
vad  tavlans olika detaljer var tänkta att
illustrera.

/Lars Nicklasson



Solnedgång över öresund 
och 2016 års utochkörasäsong.

Solen går ner vid Habo Ljung. Måndagen den 19 augusti.

Bild: Bengt Andersson

För aktuell information om Lund Touring Team, LTT 

besök klubbens hemsida: ltt.nu 

http://www.ltt.nu/
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