
Resan till Halland och Sofiero Rododendronpark. 

På tisdagsmorgonen den 29 maj reste 55 medlemmar i SPF Tranåsbygden på sin 
försommarresa till Halland och sedan till Helsingborg. Via Gränna och vidare söderut på E 
4:an var första stoppet vid  "Toppstugan" på Taberg , 343 m ö.h. Stoppet gällde  det nog så 
viktiga förmiddagskaffet. 

 Solveig Blomgren och Cissela Luhmer vid monumentet på Tabergstoppen. Vid horisonten 
anar vi Tomtabacken.  

Resan gick vidare genom Nissadalen. Under färden vidare på "Nissatigen" berättade 
reseledningen om den utveckling som skett under flera hundra år utmed Nissan. Byar har växt 
till samhällen, befolkningen har ökat. Grunden till den så expansiva utveckling är malmen 
från Taberg och energi från de olika vattenfallen där Nissan går fram. 

Torups Gästgivaregård var en fin plats för lunchen. Bra husmanskost i en 
Gästgivaregårdsmiljö. 

Raggmunk med stekt fläsk synes smaka bra.Från Torup till Wapnö Gård reste vi vidare. 
Mycket väl mottagna. Guiden berättade om Wapnös fascinerande historia och fram till hur 
man idag driver egendomen som en öppen gård med > 50 000 besökare per år. Wapnö har 
Sveriges största mjölkkobesättning, ca 1 200 mjölkkor. Vi visades runt till de olika 
verksamheterna och de olika klimatsmarta lösningarna som användes i driften. Efter 
rundvandringen väntade kaffe med våffla, sylt och grädde, allt producerat på Wapnö Gård. 



Guiden berättar om Wapnö och bl.a. om......        ......mjölkningskarusellen. 

Slottet på Wapnö Gods. Kaffe med "härproducerad" våffla, 
sylt och grädde smakade utmärkt.  

"Bussfika" under resan över Bjärehalvön. Olle Carlfors berättade initierat om 
Bjärehalvön och Hallandsåsen 

Väl framme i Helsingborg sker incheckning på hotell "Marina Plaza". kvällen 
tillbringades ombord på M/S Aurora med middag och några turer mellan Helsingborg och 
Helsingör. 



 Helsingborg sett från Marina Plaza.                    Strax avresa från hotellet.  

Under onsdagsförmiddagen fick alla uppleva Sofiero vackra slottsträdgård och 100-tals 
rododendron i blomning. 

 Sofiero, slottet från entrén-  I parken. 

 Den så vackra bergsvallmon.  Nya flerfärgade rododendronblommor. 



 Möte i Rododendrondalen.  Stina i Rododendronskogen. 

 Rosa Rododendron.  Reliefen av Kung Gustaf VI Adolf. 

Vi lämnade Sofiero för lunch i Råå, del lilla fiskesamhället söder om Helsingborg. 



Nu har vi ätit lunch på Råå Wärdshus och vår eminente och uppskattade chaufför Mikael 
Fasth på NilsBuss AB startar för hemfärden mot Tranås. 

Eftermiddagskaffet var ordnat och framme då vi kom till "Kaffestugan i Appladalen". Efter 
kafferasten var Tranås nästa. Under hemresan fick resenärerna kämpa och tävla med 
olika "bussfrågor" som Stina Carlfors ordnat med. 

Då vi närmade oss Tranås tolkade Jan-Åke Nyqvist alla resenärernas stora tack till chauffören 
och alla i resekommittén som ordnat med en upplevelserik och kunskapsrik resa. 
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