Vandringar våren hösten 2018
Vi har efter många år fått en riktig fimbulvinter och vandring på barmark ser ut att dröja några
veckor till.
Jag hade tänkt mig att kunna ha en första vandring redan 11 mars, men när detta skrivs är det bara
en vecka kvar till det datumet och snön ligger fortfarande decimeterdjupt samtidigt som det är
minusgrader dygnet runt. Risken är att det kommer att vara väldigt halt på stigar och småvägar den
11 mars om vi får några plusgrader framöver. Vi gör nog därför bäst i att vänta med vandrandet till
vi har i huvudsak snöfri vägar och stigar. Den vandring som varit planerad till 11 mars ställs därför
in och den första vandringen planeras istället till 8 april. Förhoppningsvis har då snön smält dit
solen når.
Program för vandringar under våren 2018:
8 april
Vi utforskar trakterna runt Bleken. Besöker en av de finaste fornborgarna i våra trakter, Loreberg.
Vi tar hjälp av kunniga finspångare och inventerare på länsstyrelse och kommun för att få en bild av
hur och vad de levde av i trakterna runt sjön.
Vandringen blir 12-15 km och vi tar en lång rast i ett av vindskydden vid Lill Skiren där vi kan
grilla över öppen eld. Dessutom blir det minst en kaffepaus.
Samling på Siemens parkering vid huvudentrén kl 0900.
12 -13 maj
Vårens huvudnummer blir vandring på Billingen i Västergötland.
Längst Billingens sluttningar finns Varnhem, fågelsjön Hornborgarsjön , fina blomsterängar,
lövskogar, Fina utsikter och många kulturminnen.
Vi övernattar på vandrarhem i trakten av Varnhem.
Avresa 12 maj kl 0800 från Siemens parkering.
Resan går över Zinkgruvan, fikapaus i Askersund. Vi kör på småvägar genom Tiveden och ser bl.a.
på en gammal välbevarad by.
Vi gör en kortare vandring i närheten av Varnhem innan vi checkar in på vandrarhemmet.
13 maj
Vi vandrar 10-15 km på Billingeleden. Längden bestäms av gruppens dagsform.
Ni hittar mer information om leden på:
https://www.skovde.se/globalassets/_.../billingen/billingeleden_svensk_utskrift.pdf

Vi vandrar mellan 0900 och 1500.
Hemresa ca. 1600.
Preliminärt program för vandringar hösten 2018:
Fjällvandring i september. Siktet inställt på Jämtland. Flexibelt boende med möjlighet till
självhushåll för den som vill. Möjlighet till vandring och övernattning i en av STF:s fjällstugor.
Oktober och november:
Vandringar i närområdet till Finspång. Högst en timmes bilresa.

