SÖNDAGSTURER 2019-2020

Boxholms Orienteringsklubb och Föreningen Krafttaget välkomnar till ännu en säsong med Söndagsturer. De pågår
den 1 december - 8 mars, och det blir i vinter totalt 15 Söndagsturer.

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 ett mer utförligt program och även kartor som mer detaljerat visar var
Söndagsturen äger rum. Även "införbilder" finns, alltså bilder som visar hur det ser ut på Söndagstursplatsen
(bilderna är tagna under hösten). Efter varje Söndagstur läggs ett referat, bilder och en ljudupptagning av
berättaren 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!
LINNEBERG
Söndagen den 1 december.

Säsongens första eld tänder vi vid
Linneberg. Vägvisning utefter den gamla
landsvägen mellan Boxholm och Strålsnäs.
Eld, vätska: Urban Andersson: 073-3760442
Berättare: Alf Ek

GRANFORSEN
Söndagen den 8 december

Granforsen blir platsen för Söndagstur
nummer två. Vägvisning mellan Flemminge
och Ryckelsby,
Eld o Vätska: Bengt Carlsson, 076-1128297
Berättare: Björn Ivarsson Lilieblad

LAGNEBRUNNAHAGEN
Söndagen den 15 december.

Den tredje advent tänds den tredje
Söndagsturselden. Det blir nånstans i
Lagnebrunnhagen och på den södra sidan
om vägen mot Lagnebrunna, ungefär mitt
emot den lilla stugan Vibo. Vägvisning
utefter väg 32, vid avtagsvägen mot
Lagnebrunna.
Eld o vätska: Jan Lindgren, 51635
Berättare: Robert Frode

EKHÖJDEN
Söndagen den 22 december

Ekhöjden ägs av Ovako och det blir platsen
för Söndagsturen strax innan jul. På
Ekhöjdens veranda kommer Ronny Bula
spela och sjunga några sånger, och
förhoppningsvis kör vi tävlingen "gissa
tomten" också. Vägvisning utefter Carl
Tryggers väg.
Eld o vätska: Roger Karlsson, 070-2681963
Berättare: Ronne "Bula" Samuelsson

LINNEFORS
Söndagen den 29 december.

Vid Linnefors och vid skogskanten på den
södra sidan om Svartån, äger säsongens
femte Söndagstur rum. Vägvisning vid
Linnefors mellan Öringe och Ekeby kyrka.
Eld, vätska: Mats Lönngren, 073-3609040
Berättare: Olle Strömberg

ÖSTRA SIDAN AV FÖRE DETTA
LÖNSHULTABRON
Söndagen den 5 januari.

Vid ena sidan av detta före detta brofästet
vid Lönshultabron tänds 2020 års första
Söndagsturseld. Ett stenkast från Bjursholm
ungefär.
Vägvisning utefter vägen mot Malexander,
korsningen mot Bjursholm.

Eld o vätska: Pär Andersson, 070-3451466
Berättare: Stefan Ottosson
MELLAN S. TIMMERÖ OCH LÖVHAGEN
Söndagen den 12 januari.

Intill en hagmark mellan Svartån och vägen
mot Laxberg/Andersbo äger säsongens
sjätte Söndagstur rum. Det är nära planen
där det finns bra parkeringsmöjlighet om
det inte kommit en massa snö.
Vägvisning utefter Malexandervägen vid
Södra Timmerö.
Eld, vätska: Kerstin A. 076-8531854
Berättare: Ann-Sofie Johansson

INTILL EN LITEN GÖL MELLAN
KOHAGEN OCH STORA BÄCK
Söndagen den 19 januari.

Den sjunde elden för säsongen tänds vid
den lilla gölen som ligger mellan Kohagen
och Stora Bäck. Man går in i skogen vid de
fornminnen som finns intill den gamla
Hagebyvägen. Parkering kan förhoppningsvis göras i hagen nedanför den gamla
fornborgen. Vägvisning utefter vägen
mellan Flemminge och Hageby.
Eld, vätska: Klas Johansson, 070-4790467
Berättare: Anja Praesto

ÖSTER OM BRANTLIDEN OCH
BERGSLUND, STRÅLSNÄS
Söndagen den 26 januari.

I Strålsnästrakten tänds den nionde elden
för säsongen. Vid Brantliden/Bergslund, det
vill
säga
uppanför
backen
nära
Ingemarsvallen finns en plan där parkering
kan ske. Elden tänds en bit inne i skogen
öster om den gamla landsvägen.
Vägvisning utefter gamla landsvägen
mellan Boxholm och Strålsnäs.
Eld/vätska: Håkan Gustafsson 070-3280084
Berättare: Vikky Schander

SJÖGARPSBADET
Söndagen den 2 februari.

Söndagstur nummer tio äger rum vid
Sjögarpsbadet. Vägvisning utefter vägen
mellan Flemminge och Hageby och
avtagsvägen till Sjögarpsbadet.
Vägvisning utefter vägen mot Lagnebrunna
Eld , vätska: Anders Molin 070-2442958
Berättare: Ulrika Lundin

PÅ HÖJD NORR OM TORPET PÖLEN
Söndagen den 9 februari.

Den elfte Söndagsturen blir den sydligaste
för säsongen. Då tänds elden i en lite äldre
vacker skog på en höjd strax söder om

stugan Pölen. Vägvisning sker vid
avtagsvägen mot Stekanäs. Sväng mot
Stekanäs utefter väg 32 mellan Boxholm
och Sommen.
Eld o vätska: Christer K, 070-3010072
Berättare: Magnus Mattsson
ASKAREMÅLEN
Söndagen den 16 februari.

Söndagsturen återkommer till idyllen
Askaremålen, där tänds den tolfte elden för
säsongen. Vägvisningen börjar i trakten av
Lagnebrunna.
Eld, vätska: K-J Norén 070-8280169
Berättare: Ann-Charlott Feldt
SÖDER OM JANSBO, VÄSTRA SIDAN
OM VÄGEN
Söndagen den 23 februari

Söndagstur nummer tretton för säsongen
äger rum i en skog mellan Jansbo och före
detta Norra Börshult. Inte långt från
Tolhemsbron således.
Vägvisning utefter Malexandervägen vid
Södra Timmerö.
Eld o vätska: Bengt Carlsson, 076-1128297
Berättare: Elisabeth Nylund
STRAX SÖDER OM DEN FÖRE DETTA
GÅRDEN FREBY
Söndagen den 1 mars

Den näst sista Söndagsturen för säsongen
äger rum öster ut från Boxholm. Det bli i
trakten av den före detta gården Freby.
Vägvisning vid korsningen Söderleden och
Frebyvägen.
Eld, vätska: Klas Johansson 070-4790467
Berättare: Peter Svärdsmyr
KORSNINGEN CENTRALVÄGEN OCH
FRIDLYSTA GRAN-VÄGEN
Söndagen den 8 mars

Den sista Söndagsturen äger rum mitt
emellan
sjöarna
Sjögarpesjön
och
Trehörningen,
nämligen
på
Fridlystagranvägen, en avstickare från
Centralvägen. I korsningen finns plats för
några bilar men utrymmet är begränsat,
parkera gärna en bit bort och promenera
om det är möjligt. Vägvisningen börjar i
trakten av Lagnebrunna
Eld o vätska: P o L Molin, 070-6070037
Berättare: Johan Birath

