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Dags för invigning
FINSPÅNG På söndag 21 oktober invigs Friluftsfrämjandets nybyggda vindskydd i Lunddalen
utanför Finspång. Ett vindskydd vid sjön Bleken.
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– Det känns fantastiskt fint, att det här fina vindskyddet nu står klart för invigning, säger Jens Rinman, ordförande i
Friluftsfrämjandet i Finspång.
– Och på söndag anordnar vi en invigning, då vi kommer att bjuda på fika och det finns även möjlighet att grilla korv,
för vi ska ha en brasa tänd.
De som svarat för bygget, som tidningen berättat om tidigare, är fyra av föreningens medlemmar tillsammans med fem
ungdomar från Bergska gymnasiets introduktionsprogram för nyanlända ungdomar.
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– Det här bygget ingick i projektet ”Samarbete-Integration”, som vi inledde redan 2016 med Bergska och de
nyanlända ungdomarna, berättar Jens Rinman.
Efter att man hade fått klartecken för strandskyddsdispens och bygglov, startade projektet med vindskyddet i
september.

Jan-Erik Fors, stugfogde i Lunddalen hos Friluftsfrämjandet, säger så här:
– Vindskyddet har blivit riktigt fint och även ett golv är inlagt. Något som är bra att ha, om man eventuellt vill
övernatta i vindskyddet, vilket är helt tillåtet.
– I så fall en ganska fin övernattningsmiljö, precis vid sjön Blekens strand! Dessutom har vi tillverkat sittplatser av
gamla telefonstolpar, så man kan sitta runt vindskyddet också.
Vem har bekostat bygget av vindskyddet?
– Vi har fått hjälp av många sponsorer, berättar Jens Rinman. Allt från Holmens skog, som upplåtit mark för bygget,
till SundaHus i Linköping, XL-Bygg i Finspång, Finspångs kommun, Finspångs tekniska verk, K-G Gustavssons
skogsavverkning och Lennart Fransson, som alla på olika sätt bidragit till att vi kunnat genomföra projektet.

