Projektet ”Samarbete – Integration” fortsätter - Bygger vindskydd
I början av september startades ett nytt projekt där Friluftsfrämjandet bygger vidare på alla goda erfarenheter från
det samarbete som startades 2016 tillsammans med Bergska gymnasiets introduktionsprogram för nyanlända
ungdomar.
Efter att strandskyddsdispens och bygglov godkänts bygger nu fyra av föreningens medlemmar ett vindskydd
tillsammans med fem ungdomar från skolan och deras lärare Jesper Forsberg.

Ungdomarna har inte tidigare sysslat med byggnation och får på det här sättet möjlighet att lära specifika ord och
moment under arbetets gång. Varje moment i bygget gås igenom och visas innan det är dags för eleverna att själva
utföra arbetet. Ritning, bjälklag, syll, regel, vattenpass, vinkelhake, skråspika, stötta, snedsträva, ankarskruv,
spikbleck var några av de ord som fick betydelse under resningen av stommen till vindskyddet.

Gruppen träffas två dagar i veckan under en period på fyra till fem veckor för genomförandet då det även fikas och
bjuds på lunch.

Vindskyddets placering är vald med tanke på att det är lätt tillgängligt från Lunddalen för alla och med en
direkt anslutning till sjön Bleken på lagom avstånd för både yngre och äldre. I anslutning till vindskyddet
finns en mindre brygga som syftar till att förenkla användandet av platsen för isättning av kanoter/kajaker
och en eldstad kommer också att finnas.
Föreningen vill med uppförandet kombinera möjligheten att kunna erbjuda ett litet ”äventyr” med många
möjligheter på nära avstånd för alla som kommer till Lunddalen eller vistas i området av olika anledningar.
Naturligtvis innebär det även ytterligare utvecklingsmöjligheter för föreningens egna verksamheter.

När väl stommen var rest var det dags för att passa och montera väggbeklädnad och tak vilket innebar en hel del
sågning och tillpassning. Nya ord som lockpanel, takfotsplåt, råspont, underlagspapp, täckpapp, pappspik fick sin
förklaring och betydelse. Väggar och golv är byggt i lärk vilket är extra väderbeständigt men innebär också en speciell
utmaning vid montering då det är ett betydligt hårdare material att arbeta i än t.ex. gran.

Taklagsfest tillhör traditionen vid ett bygge, en händelse som naturligtvis även gruppen fick uppleva i samband med
lunchen måndagen den 24/9 då 12 personer som på olika sätt bidragit till det praktiska arbetet firade med pizza.

Måndagen den 1/10. Ett glatt och stolt gäng har slutfört arbetet tillsammans med oss och återvänder till skolan för
att bl.a. ägna sig åt byggteori, mängd beräkning av materialåtgången och repetition igen av alla nya ord och deras
innebörd. På frågan hur länge det här vindskyddet står kvar svarade Jesper och jag med en mun, minst 30-40 år, då
hinner vi komma hit många gånger konstaterade ”byggarna”.

Tack vare Holmen skog som upplåtit mark för bygget, SundaHus i Linköping AB, XL-Bygg Finspång, Finspångs
kommun, Finspångs Tekniska verk, K-G Gustavsson Skogsavverkning och Lennart Fransson som på olika sätt bidragit
har det varit möjligt att genomföra projektet.
Invigning söndag 21 oktober 10:00 – 11:30, då bjuds det på fika och möjlighet att grilla korv.
Välkomna att utnyttja platsen under många år framöver.
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