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Friluftsfrämjandet summerade 80:e verksamhetsåret i Finspång 

Ett välbesökt årsmöte i Lunddalen kunde på tisdagskvällen summera ytterligare ett aktivt 

verksamhetsår till de tidigare 79 åren i Finspång.  

Vissa aktiviteter har naturligtvis påverkats av de begränsningar som gällt men i det stora hela 

har det mesta varit möjligt att genomföra. Alternativt planerats för att anpassas till de 

speciella regler som gällt till följd av pandemin. 

Saxat ur verksamheten 

Återkommande arrangemang, vintersöndagsöppet, tomten i Lunddalen, tipspromenader, 

trivselkväll och ”prova på” aktiviteter vid Lunddalen är mycket uppskattade och välbesökta. 

Detta liksom alla de spontanbesök som görs under året för att utnyttja de möjligheter som 

erbjuds vid vårt välskötta Lunddalen och dess omgivningar. 

Tack vare alla engagerade ledare har året inneburit ett stort antal turer med kajak på 

varierande sjöar i närområdet, vandringar, cykelturer, långfärdsskridskor, ö-resa, 

dagstursvandringar i fjällen och bastuverksamhet vid Lunddalen 

Barnverksamheten fortsatte med ”Öppna skogsgläntan” där den även bedrevs under hösten 

i ett samarbete med Bergska skolans utbildningslinje ”Barn och fritid”. Detta som ett led i 

utbildningens utomhuspedagogik. 

Under året bildades idégruppen för ”Lilla äventyret” – Upplev tillsammans i naturen. Med 

fokus på begreppen ”Upptäck-Rörelse-Djur-Natur” där arbetet startats upp med etapp 1 

vilket omfattar djur som kommer att beskrivs på olika sätt. 

Projektet ”Svenska i naturen” genomfördes under hösten i ett samarbete mellan 

Studiefrämjandet, SFI Finspångs kommun vid Lunddalen. Projektidén byggde till en del på 

föreningens tidigare upplägg för nyanlända ungdomar. Huvuduppgiften var att lära om 

naturen, allemansrätten, matsäck och att samtidigt få möjligheten att prata mycket svenska.  

Medlemsantalet, runt 350 är i stort sett oförändrat i en jämförelse med året innan. 

Föreningens ekonomi är stabil vilket gör en fortsatt satsning på utbildning av ledare liksom 

verksamheten i övrigt möjlig enligt den verksamhetsplan som beslutades. 

Vi vill vara med och bidra på vårt sätt i Tillväxt Finspång/Kraften i Finspång och har därför 

också under året anslutit oss som ”Ambassadörer”. 

Det så här långt uteblivna firandet av 80 år kommer att genomföras vid lämpligt tillfälle i 

augusti vid Lunddalen. Då vi planerar för att bjuda in allmänheten och alla medlemmar till en 

aktiv dag. 

Allt detta kan inte genomföras under ett år utan engagerade funktionärer, ledare, 

medlemmar och samarbetspartners som är beredda att bidra på olika sätt i allt arbete som 

krävs för att driva och utveckla en verksamhet - Tack 

Föreningens styrelse 2022: Åke Kinnander, Gunni Nilsson, Mikael Strand, Anna-Lill Åkesson, 

Jan-Erik Fors, Åsa Johansson, ordf. Jens Rinman. Suppleanter Maria Lekberg, Nils-Olof 

Persson 
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Under kvällens fika presenterades förslag kring årets ö-resa – Gränsö, men då 

övernattningsfaciliteterna var begränsade bestämdes att annat alternativ skall undersökas. 

Tidpunkten för ö-resan är planerat till 23-26 augusti. 

Kvällen avslutades med ”Bin – Bisamhälle – Honung” Anna-Lill Åkesson berättade om bin, 

bisamhälle och den ädla honungen nu när föreningen ger fler möjligheten att bosätta sig vid 

Lunddalen. Först ett insekthotell och nu också ett bisamhälle. 

Anna-Lill är en relativt nybliven biodlare som gärna delade med sig av sina erfarenheter från 

start till där hon befinner sig idag. Anna-Lill är också den som idag har flyttat en av sina 

bikupor till Lunddalen inför kommande säsong. Där har hon tillsammans med sin man Jonas 

byggt upp en bigård på lämplig plats lagom innan värmen nu gör att ”honungsbina” börjar bli 

aktiva. 

Nu vet vi bland annat att ett bisamhälle består av; en drottning - fortplantning 2000 

ägg/dygn, tio tusentals arbetsbin - honor putsar matar vårdar drottningen och några hundra 

drönare – hanar saknar gadd - honungsreglering värmebehandling. Ett bisamhälle 

producerar 30-50 kg honung/säsong och består av ca 60-80 000 individer under säsong och 

20 000 vintertid.  

Satsningen på en bigård i Lunddalen ses som en del i det projekt som föreningen benämnt 

”Lilla äventyret” och vi ser nu alla fram emot ”Lunddalshonung” och nya lärdomar kring hur 

bin och bisamhällen fungerar i praktiken. 

Under kvällen erbjöds naturligtvis alla en smakfull test av flytande honung från Anna-Lills 

tidigare ”slungningar” så nu vet vi också varför Nalle Puh gillar honung.  

Tack till Anna-Lill. /Jens 
   

 

Anna-Lill Åkesson 
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Bigården Lunddalen 

 
Anna-Lill Åkesson Jens Rinman Nils-Olof Persson Åke Kinnander 

Åsa Johansson Maria Lekberg Gunni Nilsson Saknas Mikael Strand o Jan-Erik Fors 

 


