Kvällsvandringen vid Kulla / Fiskevik, onsdagen den 18 april

Nitton kvällsvandrare trivdes i vacker natur
Vilken aprilmånad vi haft. Solsken
och rena sommarvärmen vissa dagar.
Ingen kan väl knappast tycka annat
än att detta är skönt. Även om det
kan tyckas lite märkligt. Jag menar
drygt 20 grader i början av april.
Onekligen en viss skillnad jämfört
med förra året också.

get hade ju en inbjudan till denna
Ja, det var en liten sidohistoria.
vandring gått ut. Så visst kunde jag Hm, hur halkade ja jag in på den
hoppas på bra uppslutning.
egentligen...?
Och det tycker jag också det var.
Matsäcken åts i en solig slänt
Vi var nämligen 19 personer som
Men nu var det ju april 2007, och
samlades strax bortanför Kulla och den gamla vägen mot Fiskevik var
utefter vägen mot Fiskevik. Det lummig och skön att vandra på. Vi
tyckte jag var riktigt bra, och det var såg en hel del av vad stormen Per
en hel del ansik- hade ställt till med. Vi passerade
ten som jag inte torpruinen Bergslund (inte utmärkt
var direkt van med skylt tyvärr). Vi gick på en liten
vid att se vid grusväg utmed Ljungstorpsviken av
sådana
här sjön Sommen, och passerade flera
kvällsutflykter. härliga sommarstugor. Vid den sista
Riktigt kul!
av dessa stannade vi för att plocka
På cykeltur
fram matsäcken. I slänten mot sjön,
1973
och där solen värmde oss, satt vi och
V a n d r i n g e n hade det riktigt gott! Många mumgick först utefter sande på äggmackor. Förmodar jag i
den gamla vägen allafall...
från Kulla mot
Snart fortsatte dock vandringen,
Fiskevik. En väg och nu gav vi oss ut i terrängen.
På vandring utefter sjön Sommen och Ljungstorpsviken. Här som jag och ku- Eftersom jag rekat denna slingan ett
passerades fyra sommarstugor, stugor som knappast någon i sin Mats tänkte par gånger, samt vandrat samma
gänget var direkt bekant med. Vägen tar slut vid sista stugan, så cykla en gång runda med torsdagsvandrarna så
här ger man sig knappast in annat än till fots.
för 34 år sen, kände jag mig nu ganska så säker på
alltså år 1973! att hitta rätt. För det är klart att det
Men inget kan ju vara hur länge
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för att möta varit pinsamt om jag skulle råka dra
som helst, och plötsligt började mevåra
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som
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och
fiskade vid iväg med 19 vandrare fel; bli osäker
teorologerna prata om kallfronter och
Tingkullanäs.
Mats
på
en
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ny och få vända tillbaka... Men vi kom
ostadigare väder. Alldeles lagom till
cykel.
Jag
på
min
barncykel
med
rätt, även om det var lite risigt på
den kvällsvandring som trivselkomlimpa.
Jag
minns
att
när
vi
närmade
några ställen, och enormt stenigt på
mittén kallade till den 18 april. Så
oss
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kartan.
På
ett annat, men det hade jag varnat
lite orolig var jag ju att vädret skulle
vår
karta
gick
vägen
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alldeför. Men det var så kort bit som det
bli skit precis lagom till denna
les
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Kulla
och
Ekvallens
sjukvar riktigt besvärligt, och snart så var
vandring.
hem,
men
i
verkPerfekt väder
Men vi hade tur! Vädret denna ligheten gick den
onsdag kom att bli riktigt bra, och ju bredvid. Så jag
med en hel del sol. Visst; det var kommer ihåg hur
klart svalare luft än vad det varit ett vi stod där i
par dagar tidigare, men ändå inte vägkorsningen och
direkt kallt. Kort sagt, det var ju helt kliade oss i huvuVi,
eller
perfekt för en vandring i naturen! det.
rättare
sagt
Mats,
Framförallt med tanke på att vädret
ju var vidrigt på torsdagen med alla förstod snart att
möjliga hemska ingredienser såsom vägen gjorts om så
vi
fortsatte
kyla, blåst, regn, hagel och åska!
trampa...
Och
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Som arrangör för vandringar och
kom
vi,
och
vi
utflykter så har ju trivselkommittén
"hittade"
också
blivit ganska luttrad genom åren.
Nyfikna ögon blickar ut över Andersbosjön. "Vems stuga är
Ibland har vi varit väldigt belåtna våra farsor. Alldedet där...?"
med intresset för våra arrangemang, les lagom då de
vi framme vid Draget, och nya
men dock inte alltid. Så det är klart var tillbaka vid bilen för att åka hem!
sommarstugor.
Vi
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bara
att
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igen
på
att jag även denna gång var nyfiken
Många flotta sommarstugor
den
tungtrampade
grusvägen.
Det
var
på hur många som skulle möta upp
Från Draget gick vi på grusväg
ju
i
slutet
av
mars
och
till samlingen vid Parketten. Även till
norröver, och snart kom vi till ett nytt
medlemmarna i Föreningen Kraftta- snösmältning...
Vänd 

sommarstugområde. Det var intill
torpet Nybygget vid Andersbosjön,
och där har flera sommarstugor "poppat" upp, den ena flottare än den
andra!
Här tog vägen slut också, men på
andra sidan två stugor fanns det åter
grusväg. Men för att komma fram till
den vägen fick vi faktiskt gena över
två tomtmarker, men det gick bra
även denna gången...
Vid åttatiden var vi åter tillbaka

vid bilarna. Om jag inte har helt fel
så var slingan vi vandrade exakt 8
kilometer. Jag tyckte det kändes
alldeles lagom, och vad jag förstår så
tyckte nog deltagarna det också. Alla
verkade i alla fall mycket belåtna
med kvällen, och det var väldigt
trevligt att bli tackad av alla deltagarna med en applåd!
Med så bra intresse så gav detta
förstås inspiration till att hitta på fler
kvällsvandringar. Av tradition så kör

vi ju detta en gång varje vår och
höst. I höst, eller snarare eftersommaren, ska vi till Bengt och Monica
vid Ormsjön, men därefter har jag
inga idéer i nuläget. Men det finns så
otroligt mycket vackert att se i vår
natur, och jag tror nog jag kan hitta
nån slinga där de flesta aldrig har
varit tidigare.
Klas

