
”Kraften i Finspång helgen” - Hur skulle vi kunna bidra? 

 

”Kraften i Finspång helgen” var bestämd sedan tidigare, 27-29 maj och vi hade som ”Ambassadör” i 

”Tillväxt Finspång 30/35” tankar om att bidra på lämpligt sätt. Vad skulle passa bättre än att som del i 

föreningens firande av ”80 år i Finspång” (1941-2021) arrangera öppet hus i Lunddalen.  

Vad skulle ingå, hur och när skulle vi genomföra aktiviteten. Beslutet blev söndagen den 29 maj men vi stod 

inte på tur att arrangera den dagens tipspromenad. Snabbt samtal till PRO som skulle vara ansvariga, bytet 

var klart. Första pusselbiten på plats och därmed tillgången till Lunddalen.  

Arbetet i projektet ”Lilla äventyret” hade sedan en sen tjällossning pågått utomhus någon vecka och 

samtliga djur hade transporterats till Lunddalen under slutet av april. Allt med målsättningen att vara klara  

under sommaren och invigning i samband med föreningens planerade ”födelsedagsfestligheter” 20 augusti. 

Tanken väcktes, kunde det vara möjligt att vara tillräckligt färdigt för invigning.  

Skogsmulle skulle vara ett givet inslag både under dagen för att träffa barnen, berätta Skogsmulle sagor och 

bara vara på plats. Dessutom skulle andra prova på aktiviteter kunna vara del av programmet.  

Föreningens biodlare som tidigare under våren flyttat en bikupa inklusive bisamhälle till Lunddalen var full 

av idéer och den gamla bersån och Lunddalens historia var andra möjligheter. 

Givet var också att bjuda på fika. Hur många kommer, vilket väder blir det. Ja frågorna var många men 

skulle säkert komma att klaras av med tidigare erfarenheter.  

Vilja, idéer och goda förutsättningar för att lyckas få till något för alla åldrar till söndagen den 29 maj fanns. 

 

Öppet hus med trumpetfanfar 

Efter de tidigare dagarnas något ostadiga väder inleddes dagen med klarblå himmel och en värmande sol. 

Allt var förberett och stod färdigt till ett Lunddalen där Jan-Erik och Karin Fors lagt ner extra stor omsorg 

för att det skulle vara fint.  

  

Dagen inleddes för en del med traditionsenlig tipspromenad med i vanlig ordning kluriga frågor 

sammanställda av vår meste frågeställare Torbjörn Falkerby. Den avslutande skiljefrågan var vikten, 

passande nog på ett par skridskor, modell äldre.  

Vår Skogsmulle, Ulla Gustafsson dök upp lite varstans med sin långa svans och berättade en av de nya 

Skogsmullesagorna för intresserade barn som också tillsammans med alla andra hade möjlighet att träffa 

Anna-Lill Åkesson.  



   

 

Anna-Lill, vår biodlare berättade vid bigården om bina och hur Bamses honung kommer till. Därifrån kunde 

man läsa frågor och svar längs ”Bistigen” som ledde upp till den efter granbarkborrens härjningar fina 

utsikten. På mångas fråga lovade Anna-Lill att det kommer att finnas ”Lunddalshonung” till den 20 augusti. 

Kanoterna vid vindskyddet och kajakerna erbjöd prova på möjligheter där Lennart Persson, Åsa Johansson, 

Åke Kinnander och Mikael Strand fanns. Villiga att erbjuda sig att både bidra till att lyfta i, paddla men 

också lära ut till de som ville ta en tur efter utprovning av flytvästarna från Räddningstjänsten. 

  

  

    

Strykande åtgång på fika och grillad korv men mest populärt bland barnen var alldeles säkert varm 

marshmallow klämd mellan mariekex.  

Gunni Nilsson tillsammans med Kerstin Kinnander, Majvor Falkerby, Karin Fors, Gunnel Gustafsson och 

Inger Rinman var de som försåg alla sugna med fika och ätbart. 



Det fanns en gång en syrenberså vilken vuxit igen sedan länge men som nu dagen till ära genom Jonas o 

Anna-Lills försorg var iordningställd igen. Dessutom utrustad med nya passande möbler för en stunds 

avkoppling och möjligheten att återuppleva en ”bersåfika”. 

Lunddalen har en lång historia ända sedan 1700. Jonas Åkesson hade med hjälp av Arne Bards tidigare 

efterforskningar, föreningsarkivet på kommunen och andra sökningar påbörjat en uppdatering av hela 

historien. Denna fanns nu i en första utgåva presenterad för den intresserade tillsammans med vad vi gör i 

Friluftsfrämjandet och vår lokalavdelning. 

En del hade naturligtvis direkt lockats av den uppsatta skylten med pilen ”Lilla äventyret” när man kom och 

tagit en första tur i skogen för att se vad det var. Andra väntade till invigningen senare på förmiddagen där vi 

berättade kort vad det var och tanken bakom. Malin Karlsson, Hampus Sandberg påhejade av Skogsmulle 

hjälptes åt att klippa det blå bandet och Peter Larsson var trumpetaren som stod för fanfaren. 

 

     

 

  

 

 

 



Att se Malin, idégivare och projektansvarig i spetsen för den långa raden av besökare gå till det första djuret, 

den ståtliga älgen kändes som att nu har vi påbörjat något nytt och spännande i föreningens långa historia. 

Avslutningsvis lottades Skogsmullesagor och sagan ”Prinsessan Bi-Gitta”, om livet i bikupan ut bland alla 

deltagande barn och vi kunde summera en fin förmiddag som lockat många besökare i alla åldrar till 

Lunddalen. 
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