
Livskraftsprojektet är nu slut och redovisat. Hålligångarna är ett resultat av projektet, med stöd av Svenskt Friluftsliv och 
Arvsfonden. Årets vandringar är spikade. 9 avverkades under våren, med i snitt 12 deltagare pr gång. Höstens vandring-
ar startar den 10 augusti med vandring i Lövtjära/Ljussjöområdet. Se schemat här nedan. Vandingarna avslutas den 12 
oktober med vandring på Norrboleden, en finalvandring som är 13 km. Meningen är att efter vandringen skall vi äta en 
gemensam middag i Delsbo på Restaurang

10 aug Lövtjära/Ljussjön Eva Norlin/Lennart A 070-8606686 eva.norlin@hotmail.com

17 aug Stenö Eva Norlin 070-8606686 eva.norlin@hotmail.com

24 aug Segelvik Sonja Winblad 070-2059514 54winblad@gmail.com

31 aug Jonskär/Sikfjärd Peter Wåglund 072-5444298 waglundp@gmail.com
7 sept Tyskgrottan Sven Brodd 073-0818818 sven.brodd@outlook.com

14 sept Blacksåsberget Eva Norlin 070-8606686

21 sept Lillklinten SvenBrodd/Lennart A 073-0818818 sven.brodd@outlook.com

28 sept Skatan Sonja Winblad 070-2059514 54winblad@gmail.com

5 okt Sagberget Lena Nordström 070-3274447 nordstromlena54@gmail.com

12 okt Norrboleden 13 km Alla/Final 070-8168411 lennander39@gmail.com

Höstens vandringar

Hur ser framtiden ut för Hålligångprojektet?
Bokaprogrammet och Livskrafts hemsida är förlängt året ut. Hur det blir säsongen 2023 är ännu oklart. I vår 
redovisning till arvsfonden har vi sagt att vi skall inbjuda de föreningar som har motion för äldre (65+) och 
funktionsnedsatta på sitt program, till ett möte under oktober månad, och diskutera om man kan samarbeta 
om utbudet till äldre. Erfarnenheter från Livskraftsprojektet finns.
Den ”Guidestab” som vi har haft under 2022 hoppas vi fortsätter och kompletteras med ytterligare personer.
Vi har idag ett 60 tal olika förslag till vandringar. Fler kan det bli.
Lennart A

Några bilder från  vårens sista vandring, Stålnäsrundan. Tur med vädret hade vi, men tyvärr också en fotvrickning. Stigarna blir 
allt sämre, när de utnyttjas dåligt. Bilderna är tagna av Arne Andersson.
Glöm inte att lägga ut på vår Faceboksida. Kom gärna med tips på vandringsstråk och utflykter.
Lennart A

eva.norlin@hotmail.com 


