För 32:a året i rad genomför vi
onsdagspromenader.
Sven Lindholm, Tage Johansson och Gunnar
Pettersson var de som startade aktiviteten hösten
1991.

Vandra med Friluftsfrämjandet våren 2021!
Onsdagen den 24 mars 2021 återupptar vi promenaderna för Motion och Gemenskap.
Denna vår gör vi enbart promenader med hänsyn till coronariskerna.
Ta med eget fika. Vi försöker hitta lämplig plats för en rast.
Samling vid Västra Skolan parkering kl 09.00 om ej annat anges
Undvik samåkning så länge coronarestriktionerna gäller. Förhoppningsvis kan
dock flera av oss vara ”coronasäkra-vaccinerade” förare.
Avgift: 0 kr för medlemmar. 30 kr för icke medlem per tillfälle X)
Datum

Mål

24 mars

Galgberget Start kl. 9.30 vid parkeringen Glysis
Start 9.00 från V. Skolan för de som önskar starta där

31 mars

Idenor Rundvandring på cirka 4 km
Samling kl. 9.30 vid parkeringen Vindpustens förskola

14 april

Hedestugan Vad jag ser utefter stigen? – Pelle Forsgren och Stig-Lennart
Persson visar oss. Fika utomhus.
Start kl. 9.00 från Västra skolan

21 april

Saltvik Vandring med Gunnar Näslund (4 km)
Samling kl. 9.30 vid parkering ångbåtsbryggan i Saltvik

28 april

Högklitt Vandring upp till Högklitt.
Samling kl. 9.00 vid Västra skolan för gemensam avfärd

5 maj

Hedestugan Vad jag ser utefter stigen? – Pelle Forsgren och Stig-Lennart Persson
visar oss. Vi går också till det stenbrott som användes vid bygget av Läroverket. Fika
utomhus.
Start kl. 9.00 från Västra skolan

12 maj

Trogstavallen – Anna Lisa Viktorsson guidar oss.
Start kl. 9.00 från Västra skolan, för dem som vill ha hjälp hitta vägen

19 maj

Näsviken Samling kl. 10.00 vid Näsvikens bygdegård (Folkets hus). Därifrån gemensam
färd till startpunkten.
Vi vandrar en bit på forbondevägen med Dan Gradh
Lägg märke till att det är parkeringsförbud efter Tingsvägens båda sidor!
x)

För medlemskap i Friluftsfrämjandet: gå in på www.friluftsframjandet.se
Medlemsavgiften är 360 kr (530 kr familj) Medlemsåret är 1 oktober t.o.m. 30 september.

