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Program Höst 2020

c/o Olov Holmstrand Torphagebacken 11 • 443 38 LERUM

Lerum  Floda  Stenkullen  Gråbo  Sjövik  Tollered  Olofstorp

Besök vår hemsida
http://lerum.naturskyddsforeningen.se

Droppticka på död ved i Risveden. Bild: Olov Holmstrand
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Verleskogen 23 juni

Efter regnet var tisdagen 23 juni en fin försommardag. Vita molntussar på blå himmel och svag vind. Som 
omväxling i coronakarantänen åkte jag till Verleskogen i Risveden. Det är egentligen för lång bilfärd för 
miljösamvetet, men ibland känns kompromisser nödvändiga.

När jag kom fram till den lilla parkeringsplatsen i norra hörnet av naturreservatet tystnade samvetet. Skogen 
luktade nytvättad i den stora friden och stillheten. Inga ljud av mänskligt ursprung. Parkeringsplatsen ligger 
i en gryta. De höga granarna och tallarna på sluttningarna ger intryck av en pelarsal med mycket högt i tak.
En grönsångare framförde omväxlande sina två teman, rullande slant och ty-ty-ty. Jag kände stillsam fröjd 
och började så sakta vandra iväg på den märkta stigen.

Under rundan genom skogen hördes ganska gles fågelsång från bland annat trädpiplärka, bofinkar och 
ringduvor. Men huvudintrycket var tystnaden och den stora friden. Märkligt nog var jag enda besökaren  
i Verleskogen den här fina dagen.

Vid Lilla Ljusevatten satte jag mig på en häll och fikade medan några svaga vindkårar vattrade vattenytan. 
Kniporna ute på sjön knorrade lite, men lät sig inte störas av min närvaro. Tankarna började vandra. 
Hur länge ska det vara möjligt att vara så här priviligierad? Fortfarande hade jag Greta Thunbergs sommarprat 
20 juni i skarpt minne.

Ibland lyssnar jag på sommarpraten i radio, när det är någon som har angelägna budskap. Tidigare sådana 
tillfällen har varit Sebastian Kirppu om att skydda skog och Johan Rockström om klimat. Därför var Greta 
Thunberg obligatorisk. Jag blev inte besviken. Hon framförde sitt budskap på ett så självklart och drabbande 
sätt att jag faktiskt blev gråtfärdig. Det blir jag mycket sällan. 

Men det är andra än jag som borde ta till sig budskapet och helst förstå och agera. Men alltför många gör 
hela tiden tvärt om, även om de säger sig acceptera verklighetsbeskrivningen. Greta sade med all rätt till 
FN:s generalförsamling: ”How dare you!”.

Klimatfrågan har sedan början av året överskuggats av covid-19 och det naturligtvis med viss rätt. Ironiskt 
nog har den ekonomiska nedstängningen fått ungefär effekten som skulle behövas varje år fram till år 2030, 
om ens Parisavtalets otillräckliga klimatmål ska kunna uppfyllas. Men istället pågår den vanliga diskussionen 
om att återupprätta tillväxten och helst öka takten ännu mer. När pandemin förhoppningsvis är över har 
marginalen för att begränsa uppvärmningen med all sannolikhet krympt ytterligare.

Det är lätt att vara pessimist och tro att det går åt h-vete. Motsatsen känns ungefär lika rationell som att tro 
på tomten. En överväldigande majoritet i Sverige säger att klimatfrågan är viktig och att det krävs åtgärder. 
Om alla skulle ha vårt levnadssätt skulle det krävas 4,2 jordklot, men vi har bara ett och för varje förslag om 
inskränkningar blir det protester. Internationellt finns ledare som Trump, Putin, Xi Jinping och Bolsonaro som 
har helt andra prioriteter än klimatet. ”Efter oss syndafloden” lär Ludvig XV:s mätress Madame de Pompadour 
ha yttrat. De nämnda världsledarna tycks ha ungefär samma devis för sina handlanden.

På återvägen till parkeringsplatsen noterade jag att det såg ut att bli ett utmärkt år för blåbär i skogen, 
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vilket det också blev. Men vart tog svenskarna vägen när reserestriktionerna lättade? Då blev det kö till 
flygresorna söderut. Klimatfrågan tycks fortfarande för alldeles för många vara en fråga som andra får lösa 
någon annan gång.

Olov Holmstrand
ordförande i Lerums Naturskyddsförening

Återbruka i stället för att slänga!

I februari påbörjade vi äntligen vår vindsröjning. Det såg nog ut som det brukar göra på ställen där man 
förvarar saker länge. Där fanns mycket som sparats med viss eftertanke, dels minnen från tidigare perioder 
i livet, från barnens uppväxt och skolgång, dels möbler som användes vid enstaka tillfällen. Men där fanns 
också sådant som vi tänkt kanske skulle komma till användning igen. Och naturligtvis fanns det saker som 
det inte längre fanns någon användning för alls. 

Vår tanke med utrensningen var att sådant som var användbart skulle kunna återanvändas, helt i linje med 
avfallstrappan: återanvända – materialåtervinna – energiutvinna - deponera. Första steget i avfallstrappan 
är ett minimera avfallsmängden, men här stod vi ju med prylar som till stor del var användbara.  Vi sorterade 
ut det som skulle kunna lämnas till en second hand-butik. När vi sorterat klart kom coronapandemin och 
med den stängde Floda second hand, vår närmaste second hand-butik. 

Även Röda korset i Lerum och Hela människan (f d Ria) drog ner på sin verksamhet. I skrivande stund (augusti 
2020) har Floda second hand fortfarande stängt medan Röda korset och Hela människan har öppet vissa 
tider (aktuell information finns på second hand-butikernas hemsidor). För att våra skrymmande möbler 
som vi rensat ut skulle få nya ägare valde vi att sälja dem via Blocket. Det gick lätt, kanske tack vare att 
second handbutiker var öppna i mindre utsträckning. Det finns uppenbarligen en andrahandsmarknad för 
användbara saker. 

Vi lämnade sorterat skräp och prylar utan andrahandsvärde på återvinningscentralen på Hultet. Då 
upptäckte jag till min stora glädje att det där går att lämna in både överblivet byggmaterial för återbruk 
och användbara saker som kan komma till nytta för någon annan. Det innebär att Hultet nu har alla stegen 
i avfallstrappan, vilket underlättar återanvändning. Byggmaterialet går sedan vidare till Återbruket som är 
en del av Kretsloppsparken Alelyckan i Göteborg. När det gäller övriga användbara saker får du som besökare 
ta med dig saker för eget bruk därifrån. Det mesta tas emot, dock inte stora möbler eftersom de tar för stor 
plats. För användbara kläder och andra textilier finns särskilda behållare.

Naturskyddsföreningens kampanj ”Ta vara på det du har” pågår 2018-2020. Den handlar om att laga, vårda, 
göra om och återvända, det vill säga att slänga mindre. Miljövänliga veckan infaller som vanligt vecka 40. 
I år fokuserar kampanjen på att landets återvinningscentraler ska göra det enklare att återbruka saker. 
I Lerum finns redan möjlighet till återbruk på Hultet om du inte hellre vill lämna till second hand-butiker, som 
använder inkomster från försäljning till bland annat stöd för utsatta människor och annan social verksamhet.  

Catharina Pettersson
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September
Fre 11 sep  Fladdermussökning   

Sön 13 sep  Natur/Fornminnesvandring    

Sön 20 sep  Sträckfågelräkning   

Sön 27 sep  Alla våra sinnen i skogen 

         

Oktober
Lör 3 okt  Landskapsvård Stensjön

Sön 4 okt  Vandring Stora Lövsjön

Tis  6 okt  Vandring Gotaleden

Lör 10 okt  Se info 3 okt 

Sön 11 okt  Höstutflykt Halvdag

Sön 18 okt  Långvandring Härsjön                        

Sön 25 okt  Höst i skogen 

November                                    

Tors 5 nov  Öppet hus fågelgruppen

Sön 8 nov  Mossor i Säveåns naturreservat 

Sön 15 nov  Vandring runt Sön Häcksjön

Tors 19 nov  Vandringsfiskar vid Hillefors             

 29 nov  Adventsfirande Snokarna   

December 
Tis 1 dec   Vandring öster om Paradiset     

Tors 3 dec  Glöggafton Fågelgruppen

Januari 
Sön 10 jan  Sjöfågelräkning 

Februari 
Tors 4 feb  Öppet hus fågelgruppen      

      

Mars 
Tors 4 mars Öppet hus Fågelgruppen

Mån 8 mars  Årsmöte
Sön 14 mars Fågelutflykt Heldag
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Naturskyddsföreningens program hösten-vintern 2020 - 2021

September
Fre 11 sep Fladdermussökning vid Aspen Station 
och Hulanparken
Vi söker efter några av de flera fladdermusarter som finns 
i området runt naturreservatet vid Hulanparken och  
längs Aspens strand med hjälp av syn och den fladder-
musdetektor som föreningen innehar. Tid ca 2 timmar, 
vid dåligt väder kan aktiviteten 
skjutas upp, se vår facebooksida. 
Samling 19.00 Aspens Station. 
Information Stefan 0727-00 59 64.

Sön 13 sep Natur- och Fornminnesvandring
Följ med Lars Erik Karlsson på en natur-kultur och 
fornminnesvandring kring Skallsjö By och Säveån. 
Stövlar eller kängor på och fika med. 
Samling Hembygdsgården 10.00. 
Frågor Lars Erik 0709-47 46 78. 
Arr Skallsjö hembygds och fornminnesförening.

Sön 20 sep Sträckfågelräkning
Per och/eller Jon väntar på oss vid Gråbo modellflyg-
plats, som heter Backlanda. Ligger nära Hjällsnäs- 
viken. De berättar vilka fåglar som sträcker och de är 
på plats från 07.00 och några timmar framåt. Varma 
kläder och en värmande fika brukar behövas. 
Frågor Per 0705-89 59 52, Jon 0737- 25 98 58.

Sön 27 sep Alla våra sinnen i skogen!!!!!
Vi kommer testa våra sinnen tillsammans. Kanske är  
det någon som kommer att skicka ett brev med lite 
uppdrag till oss. Någon som har kollat på vad vi gör.
Vi ordnar brasa och avslutar med att grilla egen med- 
tagen matsäck. 
Plats: Säveån med start i Floda 11-13. 
Frågor Natursnokarnas Facebooksida 
www.facebook.com/groups/168959473184910/?fref=ts.  
Mail natursnokarna.lerum@gmail.com. 
Erika Tyrberg mobil 0730-30 12 03.

Lör 3 okt Landskapsvård Stensjön
Markerna runt Stensjön betas, men behöver fort- 
farande skötas om. Ta med busksax och yxa om du 
har eller kom som du är och hjälp till med det som 
behövs. Ta med fika. Hans-Arne Olausson väntar på 
oss vid parkeringen innan Floda station för eventuell 
samåkning 10.00. 
Frågor Hans-Arne tel 152 75.

Sön 4 okt Vandring runt Stora Lövsjön
Vi startar vid spårcentralen i Aggetorp och går cirka  
13 km på lättgångna skogsvägar och stigar. 
Vi passerar Lövsjöarna, Långsjön, Alsjön och Kroksjön  
och passar på att njuta av höstfärgerna i naturen. 
Kängor eller stövlar rek. Vi är ute cirka 5 tim. Ta med 
matsäck för två raster. 
Samling Spårcentralen Aggetorp, Gråbo 10.00. 
Frågor Ottie Holmberg 0703-98 23 03. 
Arr STF Lerum Partille.

Oktober

Som följd av covid-19 är få inomhusarrangemang planerade. 
Beroende på hur pandemin utvecklas kan ändringar komma att ske. 

Se aktuell information på hemsidan https://lerum.naturskyddsforeningen.se/.
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Tis 6 okt Vandring på Gotaleden 
Jonsered-Gorås-Jonsered
Gotaleden passerar Humlebadet och slingrar sig på 
stigar upp mot Goråsbergens mycket utmanande 
terräng, särskilt förbi Skärnan. När du når toppen av 
Goråsbergen väntar en fin utsikt över sjön Aspen. 
Vi tar oss sedan tillbaka mot starten i Jonsered. 
Kängor eller stövlar rekommenderas. Längd: 6-7 km. 
Vi är ute cirka 3 tim. Ta med matsäck för en rast. 
Samling Jonsereds station spår 2 10:00. 
Frågor Sture Hanson 0707-36 36 93. 
Arr STF Lerum Partille.

Lör 10 okt Landskapsvård Stensjön
Se information 3 okt.

Sön 11 okt Höstutflykt halvdag
Per-Arne Pellden bjuder oss med på en fågelpromenad.  
Vart? Det berättar han när vi träffas vid Torpskolans 
parkering, för ev.samåkning. Ta med kikare och fika 
så ses vi 09.00. 
Frågor Per-Arne 0733- 80 23 71.

Sön 25 okt Höst i Skogen
Vi pratar om hösten. Hur förbereder sig djuren och  
växterna inför den kommande vintern. Vi tillverkar  
“lövavtryck” och lär oss några av träden vi hittar  
runt oss. Vi ordnar brasa och avslutar med att grilla 
egen medtagen matsäck. 
www.google.com/maps/place/Lerum+N,+443+73+
Gr%C3%A5bo/@57.8764458,12.2772358,17z/da-
ta=!3m1!4b1!4m12!1m6!3m5!1s0x46455b221c2b4
397:0x1901088889af9fab!2zTGlsbGEgTMO2dnNqw
7Zu!8m2!3d57.8787964!4d12.2724074!3m4!1s0x-
46455a069e747aed:0x143bc6e26f443a30!8m2!3d
57.8763343!4d12.2794952?hl=sv. 
Plats Lilla Lövsjön i Gråbo 11-13. 
Frågor Natursnokarnas Facebooksida 
www.facebook.com/groups/168959473184910/?fref=ts.
Mail natursnokarna.lerum@gmail.com. 
Erika Tyrberg mobil 0730-30 12 03.

Tors 5 nov Öppet Hus Fågelgruppen
Den här torsdagen har Morgan Josefsson lovat komma  
och berätta om en spännande resa söderut, som han 
säger. Ja, långt-långt ända till Antarktis. MEN innan vi 
släpper lös honom ska vi bestämma vårens program.  
Ta med kopp, om Du vill ha fika. Aspenäskyrkan 19.00 
– troligtvis, kolla hemsidan för säkerhets skull.

Sön 8 nov. Mossor i Säveåns naturreservat
Vi tittar på mossor i Säveåns naturreservat. 
Kängor/stövlar på och fika i ryggsäcken så träffas vi 
vid Floda station, parkeringen närmast återvinningen  
10.00. 
Frågor Bo Nilsson 0705-31 46 35.

Sön 15 Nov Vandring Runt Häcksjön
En höstvandring i något kuperad terräng runt Häck-
sjön och upp till Tösjön, cirka 10 km – cirka 3 tim. 
Det är höst och kan vara blött i terrängen. Kängor 
eller stövlar rekommenderas. Ta med matsäck för en 
rast. 
Samling Scoutgården, Riddarstensvägen 2, Lerum 10.00.  
Frågor Jörg Rückert 0706-15 80 55. 
Arr STF Lerum Partille.

Tors 19 nov Hillefors-Vandringsfiskarnas situation 
vid kraftverksdämmet
Johan Höjesjö från Göteborgs Universitet informerar  
om läget för fisken i och kring vandringshindret vid 
Hillefors kraftverk och hur vi kan underlätta för lax-
fiskar, ål och andra fiskar att ta sig förbi dämmet 
i Säveån. Information i Hillefors grynkvarn, följt av 
”laxvandring” utmed Säveån. Kaffe serveras. 
Samling Lerums Station 10.00. 
Frågor Stefan Larsson 0727-00 59 64.

November
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FebruariSön 29 nov Första Advent
Vi har vårt traditionella adventssnokande. 
Med pepparkaksbak och lekar. Aktivitet lite efter  
väder. Vi bjuder på varm dryck och egenhändigt  
bakade pepparkakor. Vill man ha mer matig fika så 
får man ta med det. 
Samling vid parkering vid friluftsanläggningen 
Härskogen 11-13. 
Frågor Natursnokarnas Facebooksida 
www.facebook.com/groups/168959473184910/?fref=ts.  
Mail natursnokarna.lerum@gmail.com. 
Erika Tyrberg mobil: 0730-30 12 03.

Tis 1 dec Vandring öster om Paradiset
Vi vandrar på rösade leder ovanför och öster om  
Paradiset i ganska krävande terräng med branta 
stigningar. Kängor eller stövlar rekommenderas. 
Det kan vara isigt och halt och då kan broddar eller 
stavar vara bra. Vi går 6-7 km. Vi är ute cirka 3 tim. 
Ta med matsäck för en rast. 
Samling Partille station, spår 2 10.00. 
Frågor Sture Hanson 0707-36 36 93. 
Arr STF Lerum Partille.

Tor 3 dec Glöggafton Fågelgruppen
Dags för första (?) glöggen så berättar vi för varandra  
vad vi sett. Vår egen pedagog Per Leyton, har sedan 
lovat kåsera om Europa, Nordafrika och Mellanöstern,  
en resa genom ca 25 länder under mer än 40 år. 
Välkommen Per! Väl mött alla Ni andra, med kopp 
om Du vill ha glögg/fika. 
Aspenäskyrkan 19.00 – troligtvis, kolla hemsidan för 
säkerhets skull.

Sön 10 jan Sjöfågelräkningen
Dags igen för 53:e gången. Vi ses vid stationen 
i Floda (vid sjön) 09.00 
Meddela gärna Hasse Österman om Du kan hjälpa 
till 0702-91 81 71. 
Tips kolla hemsidan, där vi meddelar om det blir för-
ändringar.

Tors 4 feb Öppet Hus Fågelgruppen
Vi berättar för varandra hur det gick vid sjöfågel-
inventeringen 2021. Hasse sammanfattar sedan det 
hela. Kanske visar han avslutningsvis några bilder. 
Ta med koppen, så ses vi troligtvis i Aspenäskyrkan 
19.00. Kolla vår fina hemsida!!!!

Tors 4 mars Öppet hus Fågelgruppen
Har Du hört lärkan? Är det vinter än eller är vårfåg-
larna på gång? Det berättar vi för varandra innan vi 
gör ett nytt program. Sedan har våran Barbro, som 
ställer upp i vått och torrt, lovat berätta om något, 
vi får se vad. Tack säger vi. Koppen med och vi ses 
troligtvis i Aspenäskyrkan 19.00. 
MEN kolla hemsidan!

Dags för kretsstämman, LNF:s årsmöte. Mer infor-
mation kommer i vårprogrammet.

Sön 14 mars Fågelutflykt heldag
Vi är vana med sjön Mjörn. Men Mjörn på Tjörn!!! 
Det Ni. Mycket rovfågel kan det bli och säkerligen 
sångsvan, strandskator och övriga vårfåglar som 
kommit. Morgan Josefsson kan ta oss med dit. Vill 
Du följa med? Ta då med fika för 2-3 gånger, så sam-
las vi vid Aspens station 08.00 för ev. samåkning. 
Frågor Morgan 0730-28 62 80 
eller Hasse 0702-91 81 71.

December

Januari

Mån 8 mars Årsmöte

Mars
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Bäckamaden och Lerums trovärdighet som miljökommun

Lerums kommun har tagit fram en detaljplan för bebyggelse i området Bäckamaden i västra 
delen av Gråbo samhälle. Det är fråga om att bebygga jordbruksmark som sannolikt varit 
brukad under århundraden. Trots skarpa invändningar under samrådet har kommunen 
valt att ställa ut planförslaget inför politiskt beslut. Lerums Naturskyddsförening ser 
hanteringen av planen som ett test på kommunens seriösa inställning till miljö och 
resurshushållning. På LNF:s hemsida finns våra mera utförliga skrivelser till kommunen 
om planförslaget.

I anspråktagandet av jordbruksmark i enlighet med planförslaget strider mot nationella, regionala och 
kommunala ställningstaganden avseende det olämpliga i att exploatera jordbruksmark. Bland annat 
kan framhållas att det nationella Miljökvalitetsmålet ”Ett rikt odlingslandskap” innebär bland annat att 
”Åkermarkens fysikaliska, kemiska, hydrologiska och biologiska egenskaper och processer är bibehållna.” 
Motsvarande finns som regionalt miljömål i Västra Götaland. Ungefär motsvarande finns också i kommunens 
nyligen antagna nya naturvårdsprogram. Planens förslag att exploatera jordbruksmarken i Bäckamaden visar 
att Lerums kommun saknar ambition och kompetens att uppfylla såväl sina egna mål och policys som det 
nationella ansvaret för livsmedelsförsörjningen och det globala ansvaret inför klimatkrisen.
I samband med den pågående covid-pandemin har det blivit smärtsamt uppenbart att Sveriges självförsörjning 
med avseende på livsmedel bara är ca 50%. Exploatering av jordbruksmarken i Bäckamaden framstår mot 
den bakgrunden som nationellt sabotage.
Enligt Vision 2025 ska Lerums kommun vara ledande miljökommun år 2025. Exploatering av området 
Bäckamadens jordbruksmark med bebyggelse skulle slutligt undergräva Lerums kommuns trovärdighet som 
miljökommun och resultera i att Vision 2025 inte går att uppfylla. Om kommunen antar detaljplanen för 
Bäckamaden är det ärligast att samtidigt dödförklara Vision 2025.

Text o Bilder: Olov Holmstrand
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En envis blåmes

Den 12 april väcktes vi av en blåmes, som hackade på sovrumsfönstret redan kvart över fem på morgonen. Den 
satt på fönsterblecket och hackade med näbben mot rutan för att sedan flyga upp som en kolibri och fortsätta 
hacka på rutan. Detta upprepades med (o)jämna mellanrum och han höll på till runt kl sex. Detta beteende 
upprepades sedan varje morgon med start mellan 04.45 och 05.15. Ibland bytte den fönster litet senare på 
morgonen och attackerade istället vardagsrumsfönstret och kunde hålla på till långt in på förmiddagen. Sista 
gången detta beteende sågs/hördes var 23 maj. Inte så uppskattat att varje morgon väckas så tidigt, så att 
olika metoder för att få stopp på den provades, som att klistra upp en rovfågelssilhuett på fönstret eller kasta 
skumgummiboll mot den, när den började. Allt utan resultat. Vad är det som triggar en fågel till ett sådant 
beteende? Såg den en konkurrent i spegelbilden? Det spelade ingen roll om det var soligt eller regnväder.

Elke och Bo Nilsson

Natursnoksläger i Västra Götaland

Västra Götalandsregionen genomförde i år sitt andra regionsläger för snokar boende i 
regionen. Barn och deras vuxna var välkomna att anmäla sig till ett tredagars läger med 
tältövernattning i Härsjönäs i Härskogen i Lerums kommun. Sista helgen i juni genomfördes 
ett covid-anpassat läger tillsammans med ca 40 barn och vuxna natursnokare.
 
Det sovs gott i tälten och ibland hörde man snarkningar från andra tält vilket skapade en känsla av att vi  
alla nästan kunde sova tillsammans och mysa trots att vi var tvungna att hålla lite avstånd mellan familjerna 
under passen. Lekar anpassades efter rådande omständigheter, men det märktes nog mest för lägerledarna. 
Deltagarna fick under dagarna välja på olika snokpass med aktiviteter som varierade från sinnespromenad, 
håvning i sjön eller vattenkraftsbygge och så mycket, mycket mer.

Det badades mycket och vi testade att simma som olika typer av djur som rör sig i och på eller vid vattnet. 
Så blött blev det.

Vi fick mat serverad av superduktiga matlagare som visste hur man tar hand om råvaror på bästa sätt.  
Vi serverades frukost, mellanmål, lunch, fika, middag och brasmys på kvällen till vår gemensamma avslutning 
på dagen. Handspriten var en ständig följeslagare även för oss som levde skogsliv nu under dessa covidtider.
Alla på lägret fick möjlighet att testa sig själva på sina artkunskaper. Det övades och övades och sedan fick 
man gå med en “Artvän” och testa av sina kunskaper. Nästan alla barnen och 5 vuxna testade sig själva och 
tog Naturfalkar som är ett Artkunskapsmärke. Bilden visar en som tagit pilgrimsfalken, 20 arter, och en som 
tagit stenfalken, 10 arter. Så duktiga!

Det skapas en underbar och mysig snokstämning där vi alla hade sina familjer men vi blev en stor snokfamilj 
tack vare vår tid tillsammans. Det var tråkigt att skiljas sista dagen. Men det gjordes lite lättare av den fina 
hejdå-fikan som vi skickades iväg med.
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Jag vill deltaga i följande aktiviteter

Stort tack till lägerledarna Erika Tyrberg och Bosse Bergenholtz som genomförde lägret med bravur och som 
löste det mesta trots covid, skadade tår och åskoväder. De hälsar att de gärna gör om det igenom för att 
kunna få lära känna så många underbara människor och känna en sån snokstämning.
Samt ett extra tack till regionansvariga Maja Rydberg som fixade med allt administrativt innan lägret. Utan 
henne hade vi inte haft ett läger alls.

Text och Bild : Erika Tyrberg

Tältlägret.

Pilgrimsfalken och Stenfalken avklarade.
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Scanna denna sida och skicka med e-post till: olle.holmstrand@telia.com,
så blir du medlem. Sänd inga pengar nu.

Jag vill deltaga i följande aktiviteter
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Avsändare:
Olov Holmstrand 
Torphagebacken 11
443 38 LERUM




