nr 1 2005

Årsmöte

Intresseföreningen för Elofsbyns
Lägergård
5 februari 09.00
Gamla såväl som nya medlemmar och intresserade är
välkomna.

Broschyrer över vandringsleder

Lönnskogsbygdens Byalag
Byalagets nästa möte kommer att
hållas
12 mars kl. 15:00 i Folkets Hus.
Byalagets informationsgrupp ansvarar
för servering
Välkomna!

Finns att hämta hos Kurt Härdig i Elofsbyn.

Fira Valborgsmässoafton i
Skomarka

Hemsida
Besök Lönnskogbygdens hemsida www.lonnskog.se.
Där hittar du bl.a. byalagets protokoll, alla Lönnlöv och
stadgarna. Där finns också ett bildarkiv och en historisk
sida. Webmaster Andreas Nilsson tar gärna emot
berättelser från Lönnskogs historia, kort till bildarkivet
och pågående aktiviteter som kan göra hemsidan
levande.

Kom till Familjen Dahl i Stenbyn,
Lindgärdet. Där tänder vi brasan 20.00
Tag med picknickkorg och nåt att sitta på.
Grillmöjligheter finns
Underhållning

ASKBACKENS

Annonsering i Lönnlövet
Finns önskemål om annonsering med lokal anknytning
i Lönnlövet meddela detta till Jarl Westman,
tel. 0550-82 904 eller till e-mail
jarl.westman@telia.com.
Utforma gärna annonsen själv.
Manusstopp för utgivning av nästa Lönnlövet är
3 maj.
Nästa nummer av Lönnlövet beräknas
utkomma 15 maj.

Sammanställt av: Jarl Westman

SÅG
i FJÄLL
Legosågning utföres.
Även viss försäljning
av färdigsågat och hyvlat virke.
Tillverkning av stockbord på beställning
0533-520 92

Vandringslederna
Den blå leden (Stenbyhöjden), den gröna (guldgruvan och Kniphöjden) och den röda
leden (Kolarkojan) är klara. Den gula leden till Mögsjön är påbörjad bl. a kan vi nu gå
torrskodda över Räversbäcken på en alldeles nyspikad bro.
Vi är många som på olika sätt har arbetat tillsammans för att få ordning på våra
stigar. Det har röjts med alltifrån motorsåg till sekatör. Vi har målat både här och där
och byggt spänger och stättor.
Mysiga fikapauser har vi haft på olika vackra platser utefter lederna. En solig höstdag
i början av september satt vi på den finaste utsiktsplatsen på Kniphöjden. Det var
Johnny Byh, Kurt Härdig, Birgitta Johansson, Anna-Lisa Larsson och Maj
Magnusson och jag. Solen glittrade i Y-sjöns vatten, en hackspett trummade i
närheten. En och annan ”skröna” ifrån bygden berättades som vanligt och plötsligt
fick vi se en älg komma klivande med långa makliga steg rakt nedanför oss. Det blev
ett speciellt minne.
Andra som har varit med är Ingemar Dahl, Lotta och Ulla Grundel, Sune Gulliksson
Jan-Ove Jansson, Arne och Gullan Johansson, Inger Jost, Jűrgen Korth, Bengt och
Monica Sandström, Ellen Stensrud, Margareta Tauberman, Anette och George Wall,
och Orvar Wehrm
Förutom byalaget så håller också Länsstyrelsens naturvårdenhet på att göra
vandringsleder. De är alla orangefärgade och finns vid naturreservaten vid
Bjursjöhöjden, Ulvfjället och Segolstorp.
Harriet på Västugelon

Kurt Härdig, Maj Magnusson och
Birgitta Johansson spikar på en spång
på väg till Kolarkojan.

Sammanställt av: Jarl Westman

Johnny Byh röjer väg till kolarkojan.

