
DAMMLUCKOR I LILLÅN, NÄRA SÖDRA
TIMMERÖ

Söndagen den 29 november.
Elden brinner vid de dammluckor som finns
i Lillån vid Södra Timmerö. Där har det
nyligen byggts ett reglerbart omlöp vid
dammen vilket utgör en funktionell fiskväg.
Vägvisning utefter vägen mot Malexander,
vid Södra Timmerö.
Eld o vätska mm: Bengt Carlsson, 51793
Berättare: Rolf Båvius

IDAS STIG, INTILL SVARTÅN NÄRA
SVARTÅVALLEN

Söndagen den 6 december
Elden brinner intill Svartån strax söder om
Svartåvallen. Där finns en vacker och trevlig
stig och som går under benämningen Idas
stig.
Vägvisning nära Svartåvallen.
Eld o vätska mm: Roger Karlsson, 51357
Berättare: Torbjörn Andersson

NÄRA HUSEN GLÄNTAN VID HESTER
Söndagen den 13 december.
Elden brinner nära ett par boningshus som
har adressen Hester Gläntan.
Vägvisning utefter riksväg 32 mellan
Boxholm och Sommen, avtagsväg Broby.
Eld o vätska mm: Anders Molin 0140-56381
Berättare: Robert Carlin

HYBBELN (EKEBY)
Söndagen den 20 december
Elden brinner vid Hybbeln som ligger på
den västra sidan av Sjögarpesjön, Ekeby
socken.
Vägvisning utefter riksväg 32 söder om
Boxholm, avtagsväg Lagnebrunna.
Eld o vätska mm: Pat. o Lena Molin 52345
Berättare: Stefan Vedeja (julsånger)

SKOGHILL, NÄRA FÖRE DETTA
KOLONILOTTERNA

Söndagen den 27 december.
Elden brinner söder om Skoghill och inte så
långt från platsen för de tidigare
kolonilotterna.
Vägvisning utefter  Västerleden i Boxholm.
Eld o vätska mm: Pär Andersson, 51466
Berättare: Ann-Sofie Johansson
GRÖNDALEN (GAMLA HAGEBYVÄGEN)
Söndagen den 3 januari.

Elden brinner nära Gröndalen och som
ligger utefter den gamla Hagebyvägen.

SÖNDAGSTURER 2015-2016
Boxholms Orienteringsklubb och Föreningen Krafttaget välkomnar till ännu en säsong med Söndagsturer. De pågår
den 29 november - 13 mars, och det blir i vinter totalt 16 söndagsturer, och inget uppehåll kommer att göras. 

  � Allmänheten är välkomna till våra Söndagsturer. Det går att promenera till elden (platsen), till exempel hela eller
delar av vägen dit. Vid elden finns en "berättare" som pratar om ett fritt ämne. Ta gärna med fika till elden. Eller
varför inte korv att grilla.

  � De som vill löpträna kan samlas i Vivåsen klockan 10.00. Men håll utkik, ibland brinner elden ganska långt bort
från Vivåsen, och det kan då bli aktuellt att springa från till exempel Åsbo skola.

  � Gå in på www.krafttaget.com. Där finns kartor att ta hem för respektive söndag, lämpliga för löparna. Högerklicka
på kartan, spara på hårddisken. Beskär kartan om du vill (i paint eller annat program) och skriv ut det du behöver.

  � På www.krafttaget.com finns all nödvändig information om Söndagsturerna, och där finns också "införbilder",
alltså bilder som visar hur det ser ut på Söndagstursplatsen (bilder tagna under hösten). Efter varje Söndagstur
läggs ett referat samt bilder från Söndagsturen ut på Krafttagets hemsida.

  � Elden ska brinna från ungefär klockan 10.00 fram till cirka 11.30 eller när besökarna gått hem.
  � OBS! Berättande kommer att ske klockan 10.45. Besökare vid elden dyker lämpligen upp mellan klockan 10.00

och 10.45.
  � Vägvisningen till Söndagsturen består av orienteringsskärmar, skyltar och röd/vita snitslar.
  � Vi hoppas på en vinter med ett tunt snötäcke och som är fri från stormar. Ändringar i programmet kan vi

självklart bli tvingade till, men vi siktar på att köra enligt programmet här nedan. 
Välkommen till ännu en säsong med söndagsturer!

Vägvisning utefter vägen mellan Sinkan
och Hageby.
Eld o vätska mm: Klas J / Eddy R, 51213
Berättare: Jan Holmbom

KVARNRUIN OCH TRE STYCKEN
KOSTVERK

Söndagen den 10 januari.
Elden brinner nära bron över Lillån längs
vägen mot Norra Kvisslehult. Där i skogen
finns också tre stycken märkliga konstverk.
Vägvisning utefter korsningen
Söderleden/Frebyvägen.
Eld o vätska mm: Håkan Gustafsson, 50504
Berättare: Håkan Gustafsson

STRÅLSNÄS (FOTBOLLSPLAN)
Söndagen den 17 januari.
Elden brinner nära vid södra änden av
fotbollsplanen (ej Ingemarsvallen) i
Strålnäs.
Vägvisning utefter infarten mot Strålsnäs
från Boxholmshållet, vid färd gamla
landsvägen.
Eld o vätska mm: Jan Lindgren, 51635
Berättare: Jörgen Auer

FORNTIDA GRAVAR I
LAGNEBRUNNAHAGEN

Söndagen den 24 januari.
Elden brinner vid gravfält som ligger i
Lagnebrunnahagen, och norr om vägen mot
Lagnebrunna.
Vägvisning utefter riksväg 32 söder om
Boxholm, avtagsväg Lagnebrunna.
Eld o vätska mm: Klas Johansson, 51213
Berättare: Andreas Schander

TORPRUIN KÄLLSTUGAN
Söndagen den 31 januari.
Elden brinner vid torpruinen efter
Källstugan och som låg intill vägen mellan
Börshult och Brokulla.
Vägvisning utefter riksväg 32 mellan
Boxholm och Sommen, avtagsväg Fiskevik.
Eld o vätska mm: Roger Karlsson, 51357
Berättare: Inger Rosenberg
PÅ KULLEBOVÄGEN, ALLMÄNNINGEN
Söndagen den 7 februari.
Elden brinner på allmänningen och på en
gammal väg kallad Kullebovägen. Platsen
är mitt emellan torpen Bohult och Hultet.
Vägvisning längs vägen Sinkan och
Hammarskog.
Eld o vätska mm: Pat. o Lena Molin 52345
Berättare: Madelene Håkansson

STRAX VÄSTER OM ÖRINGE
Söndagen den 14 februari.
Elden brinner på en vacker ås med ganska
fin utsikt som ligger strax väster om
Öringe och på den norra sidan om vägen
mot Ekeby.
Vägvisning utefter vägen mellan Öringe
och Linnefors.
Eld o vätska mm: Mats Lönngren, 58144
Berättare: Lillemor Persson

PÅ KULLEN MELLAN JÄRNVÄGEN
OCH VÄNNER EMELLAN

Söndagen den 21 februari.
Elden brinner i den lilla skogen som finns
mellan järnvägen och den byggnad där
Vänner emellan håller till. Från kullen har
man en viss utsikt över Boxholms centrum.
Vägvisning utefter Söderleden.
Eld, vätska mm:  Karl-Johan Norén 51148
Berättare: Mikael Lüddeckens Persson

NÄRA GRÖNA DALEN
Söndagen den 28 februari.
Elden brinner en bit från torpet Gröna
Dalen, en gång torp under Långliden.
Vägvisning utefter riksväg 32 mellan
Boxholm och Sommen, avfart till
Långliden.
Eld o vätska : Håkan Gustafsson, 50504
Berättare: Ann Bark

RUINEN EFTER GÅRDEN FREBY
Söndagen den 6 mars.
Elden brinner där gården Freby en gång
har legat.
Vägvisning från korsningen Söderleden /
Frebyvägen.
Eld o vätska mm: Pär Andersson, 51466
Berättare: Ulf Ericsson

PÅ VÄGEN VÄSTER OM
JOHANNESBERG FJÄTTMUNNA

Söndagen den 13 mars
Elden brinner intill vägen som går in vid
Johannesberg Fjättmunna och vidare väster
ut till och förbi några konstgjorda dammar.
Vägvisning utefter vägen mellan Hageby
och Ryckelsby.
Eld o vätska mm: Christer Karlsson, 50028
Berättare: Johan Birath


