
alsbo far battre information
STRALSNAS dar besokaren befinner sig.

Besakqrnq qy P|5bq Tva av tavlorna handlar
|5vang kc" nu mun |:6r_ dOC1iflI1i€ om odlI1)ng;1an'dsk?lp-

O ete ernaturen. e arista et
kunskqper fa uf mer av rubrikerna Per Daniel Ama-
Paiurreiervatei an d' deus Atterbom (en tavla som
Igclre. Lungs en or- forstéis star vid minnesstenen
gqngemrkf 5|-ig hqr intill Tuddebokéiilan) och Be-
éiu informafionsfavlor byggelsen Pa Pa1$b°-
med olika temcm sas La"i||gang|igt
uPp' — Det ar lattillgéingliga och

Lars-Goran Bjork och Siv lagom langa texter. Det ar bra
Friedmann-Bjork, Palsbo att det inte star for mycket. Det
gards lantbrukarpar, framkas- finns utrymme for mig att saga
tade tanken pa en natur- och lite till . . ., sager Siv Fried-
kulturstig for Skogsvérdssty- mann- Bjork, som darmed an-
relsen for nagra ar sedan. Nu ar tyder att hon géirna guidar pa
den verkiighet. den tva kilometer langa stigen.

— Manga besokare nojer sig — Iodé, bara det sker under
med att titta pa minnesstenen ordnade former och efter over-
over Atterbom, sedan kilar de enskommelse, bekraar hon.
snabbt tillbaka till bilen igen. ,,
Nu hoppas jag att de ska ge sig Felande lank
mer tid an sa, sager Siv Fried- Det gar forstas bra att géi stig-
mann-Bjork. en sjalv. Den loper i ett mot-

Infgrmationgtavlorna i tréi, SOiSV8.I‘V runt hela reservatet.
som vgil Sméilter in i miljijn, har Den som tycker att tva kilome-
bekostats av ostgotastiftelsen tr éir V51 léingt i den b&C1<iga
Natur och fritid. De har satts hag-, éker- och éngsmarken
upp av Skogsvardsstyrelsen. kiln P109118 HV efter halvél

strackan.
I-mder <>¢h Aerbam En oversiktlig informati0ns-

Biglggen H3559 Sandberg i3Vi3 GVEI‘ stigen Vid p8.I‘i{€I‘iI"lg-
gtéf fm texten pg tav1Oma_ en ar en felande lank som ska
Konstnaren Gunnar "Gebbe" lmmma P5 Plats i augusii
Bjorkman har illustrerat alla I SOmmar har det for évrigt
med fiirglagda teckningap blivit léittare for turister att hit- Fob: KARHOHAN NOREN

Férsta tavlan handlar Om ta tin Pélsbo __VégVe.rket har Siv Friedmcmn-Biéirk (hiir med cloern Ulrika) hoppcs a
lmdori 50m 1 dei gamla b9nde' San upp fin hanvisnlngsskylt fler nu ska uppfiicka ncifurreservcitet Pélsbo liivéing. U|I'i|< Bi5l‘|<, 5 5|‘,landskapet var tillfalliga akrari med Sevardheiskrlnglan Vld bgr i pa|5bQ 95rd
angen. Dar tavlan star finns det Bétingekorset P5 lénsvégen | somrnqr har sq“-5
spar av era lindor. Varje tavla Strélsnis-V5533 Harg. FOTNOT: I Sommar-Corren uppfordes cirka r 1950. 1850 upp am, info,-mu-
har ett innehall som stammer star det att den nuvarande skulle det givetvis ha statt. Vi tio,-,$mv|°r pa gar-
overens med hur det ser ut just KARL-JOHAN NOREN mangérdsbyggnaden i Palsbo beklagar felaktigheten. dens ago,-
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