
Friluftsfrämjandet i Finspång: Vandringar våren-sommaren 2016

Hej alla ni som är sugna på att komma ut och vandra i naturen! 

Vi var en stort och glatt gäng som var med på vandringarna i höstas. 
Den första vandringen gick runt sjön Bjän, norr om Roxen , och där var temat att ge lite känsla för 
hur det såg ut på 1800-talet när alla torp var bebodda och man försörjde sig med arbete i skogen 
eller bergsbruken, en liten teg och i bästa fall en ko.
Den andra vandringen gick till Hävla bruk och vi följde några av de vägar som användes för att 
forsla ved och träkol till den glupska smedjan. En kolarkoja och en nyligen använd kolmila gav rum
för fantasin.

Nu är det dags för nya vandringar. Det blir tre tillfällen att vandra under våren och försommaren 
innan det är dags för den långa resan till Ramundberget för lite vandringar i fjällterräng.

Inbjuder härmed till vandring följande dagar:

 Söndag 17 april. 
Målet är Grensholm vid Roxens norra strand. Vi besöker Åleborg, Gibraltar, fornborgen i 
Göten. Vi tittar på var strandlinjen gick när de första människorna efter senaste istiden 
började röra sig i våra trakter. Visste ni att där våra hus nu ligger i Finspång gick för 5000 år 
sedan strandlinjen och därifrån sträckte sig till väldigt hav som sträckte sig långt in i 
Ryssland?
Om vädret inte är allt för besvärligt lagar vi en gryta till lunch över öppen eld. Jag tar med 
allt som behövs för grytan men ta gärna med fika för vandringen.
Vandringens längd blir cirka 8km men det finns goda möjligheter att gena för den som inte 
känner sig på topp den dagen.
Samling vid Siemens parkering kl 0900.

Lördag 14 och Söndag 15 maj
Vi vandrar på Omberg och passar på att se Tåkerns naturrum och fågellivet runt sjön på 
vägen dit. Vandring på lördagen från Stocklycke på Omberg ca. 7,5km.
Övernattning på vandrarhemmet i Stocklycke eller i Borghamn (tacksam för snabb 
anmälning  så jag kan boka plats). Självhushåll.
Andra dagen vandring på Östgötaleden ca. 8 km.
Det finns goda möjligheter att korta av vägen för den som inte är i bästa form.
Du kan läsa mer om ekoparken på Omberg  på följande webb-plats 
http://www.sveaskog.se/Documents/Trycksaker/Ekoparksmaterial/Vandringsleder
%20Omberg.pdf
Fika efter eget behov och val.
Samling på Siemens parkering kl 0900 på lördagen.

Vandring i juni 2016
Har tänkt mig en vandring även i juni men är osäker på om ni har tid då. Vi får prata om det 
på vandringarna i april och maj. 



Onsdag 31 augusti till Söndag 4 september
Dags för det stora äventyret i fjällterrängen norr och söder om Ramundberget.
Det blir inte en renodlad fjällvandring utan vi bor hela vistelsen i Ramundberget.
 Vi bor i stugor eller lägenhet och har självhushåll. Affär finns i Bruksvallarna och en mindre
i Ramundberget.
Det finns mängder av fina turer man kan göra i trakten. Man kan ta bilarna upp till Walles 
som ligger i björkskogsbältet närmast kalfjället, ta en lift upp på fjället från Ramundberget 
eller åka bil på fjällvägen upp på Flatruet.
Tanken är att vi skal samåka i bil upp, bo i självhushåll. Priset för en lägenhet 80 kvm med 8
bäddar är 3000  för tre nätter (kortvecka). Fyller vi lägenheterna med minst 6 personer i 
varje blir kostnaden ca. 500 kr per person för tre nätter. Med 4 personer i en lägenhet 750 kr 
per person. För att komma upp i hyfsad tid den 1 september föreslår jag att vi åker på onsdag
31 augusti och övernattar på vandrarhem i trakten av Sveg.

Anmälan: För att kunna boka rum i fjällen och på Omberg skulle jag vilja ha en 
intresseanmälan så snart som möjligt. Jag gör då en preliminärbokning och meddelar er när 
jag senast måste binda bokningen.

Skicka ett mail till nils-olof.persson@hotmail.com och ange

Omberg +  antal personer
Ramundberget +antal personer

Ange i mailrubriken – Vandring 2016

Hoppas vi ses på vandringarna!
Nils-Olof ” Olle” Persson
tel: 073-5417369
 

mailto:nils-olof.persson@hotmail.com

