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Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Finspång fyller 80 år och tänker utveckla ”Lilla äventyret”. Genom 
ett fokus på begreppen" Upptäck-Rörelse-Djur-Natur" ska satsningen påbörjas vid Lunddalen där 
Holmen nu upplåter ett lämpligt område. 

"Lilla äventyret" syftar till att väcka barns nyfikenhet, upptäckarglädje, utveckla barnens motorik och 
kunskap om djur, natur och Allemansrätten i en autentisk miljö.  

Projektidén är tänkt att genomföras i tre etapper med bl.a. inspiration hämtade från Skogsmulles 
värld. Skogsmulle är barnens vän och symbol för hänsyn i naturen. Skogsmulle har länge stimulerat 
och bidragit till barns nyfikenhet, lärande och ansvar. 

Första etappen startar nu och ska omfatta ett antal svenska djur som lever i vår natur. Djuren ska 
illustreras och beskrivas på olika sätt för att förmedla kunskap. 

Målet med projektidéns genomförande är att; 

- väcka/bidra till alla barnfamiljers lust och intresse att vara ute, bidra till en bättre folkhälsa, ökat 

intresse för friluftslivets möjligheter och hur man på ett hänsynsfullt sätt vistas i naturen.  

- öka förståelsen för den svenska naturens möjligheter men också kraven för att vistas där.   

Genomförandet av första etappens omfattning liksom etapp två och tre som är tänkt att fokusera på 
rörlighet, natur och Allemansrätten beror på möjliga finansiella lösningar och tillgänglig arbetsinsats.  

Den som är intresserad av att engagera sig i projektet är välkomna att vara delaktig vid ett 
antal träffar där vi spånar idéer, deltar i diskussioner som leder till förslag som presenteras 
för styrelsen.  

För att komma fram till hur "Lilla äventyret" ska utformas ska vi nu diskutera sådant som: 

* Djur - hållbara material på djuren, tillverkning av djur/inköp. 

* Hur och var ska vi placera och förankra djuren på ett lämpligt sätt i området så att barnens 
motorikträning utgör en naturlig del av utforskandet av djuren.  

* Tillverkning och uppsättning av informationsskyltar om djuren. 
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Vid första träffen kommer vi utforska området, genom bilder ta del av hur dessa djur kommit 
till uttryck på andra platser samt spåna idéer. Datum och tid för första träffen kommer du att 
hitta i aktivitetskalendern. 

För den som inför uppstartsmötet vill ta sig till platser för inspiration eller för att bilda sig en 
mer konkret uppfattning, kan jag rekommendera bl.a: 

1. Vrinneviskogen: siluetter av djur skapade av målad plåt med informationsskyltar av trä där 
besökaren även får se spår och spillning samt känna på päls.  

2. Vibjörnsparken: tredimensionella djur av trä.  

3. Grusvägen mot Bönnerns badplats (mellan kanotklubbens stuga och industriområdet): 
mindre modeller av djur och information om dem.  

4. Golfbanan i Godegård: tredimensionella djur av trä. 
 
Friluftsfrämjandet bjuder på förtäring i samband med uppstartsmötet. 
 
Välkommen!  
 

Med vänlig hälsning  

Malin Karlsson, projektsamordnare 

 


