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En utflykt till Lunddalen, med fika blev det för den här kvartetten, från
Vänster Roland o Anne-Marie Holmberg, Birgitta och Carl-Johan Dyverfeldt

Janna Hellqvist och Pekka Kohtamäki var stugvärdar hos Friluftsfrämjandet
i Lunddalen i söndags

Trots mildvädret fick Oliver 0ch Melina Elf några bra pulkaåk

Jan-Erik Fors o frugan Karin vid Friluftsfrämjandets nyinköpta beachflagga

Öppet under söndagar i Lunddalen
Under januari och februari har det varit söndagsöppet i Lunddalen i Finspång
Korvgrillning, fika vid lägerelden och vindskyddet, pulkaåkning för de yngre och långfärdsskridsko för de äldre.
Det har funnits mycket på menyn under de söndagar under januari och februari, som Friluftsfrämjandet i Finspång
traditionellt haft öppet hus i Lunddalen.
– Det har varit uppåt 70 besökande som mest, när vi hade gnistrande bra vinterväder, berättar stugfogden Jan-Erik
Fors.
– Och när det varit bra is på Bleken, har ett tiotal besökare lånat utrustning för långfärdsskridsko och tagit en tur
på den plogade banan.
Men i söndags var det inget bra skridskoväder?
– Nej, isen blev mjuk i ytan och det bildades vatten på isen i det varma vädret, så det var bara att avstå
skridskoturen.
Har ni haft några annorlunda regler så här i coronatider?
– Ja, vi har inte haft bastun öppen i år på grund av coronapandemin och vi har inte heller haft någon försäljning av
fika och våfflor av samma anledning.

– Men vi har i alla fall haft Lundalensstugan öppen, så att man vid speciella behov och i begränsat antal kunnat fika
därinne med sitt medhavda fika och även kommit åt toaletterna. Naturligtvis har det också funnits handsprit
tillgängligt.
Men nu är det här arrangemanget snart slut för den här gången?
– Ja, vi har bara ett söndagsöppet kvar, nämligen nu på söndag, konstaterar Jan-Erik Fors.
– Så då är alla välkomna att besöka vår härliga friluftsmiljö här i Lunddalen för att hälla upp lite medhavd fika och
kanske grilla lite korv, om man så vill. Och givetvis hålla avstånd mellan varandra, som alltid numera.

