ALP
klubben

INBJUDAN TILL TORPVANDRING I STORVRETEN

Kom ut i vår vackra natur – i skogen finns det plats för alla!!!
Inom ALP-klubben märker vi att det finns intresse för aktiviteter som
förenar naturupplevelser, motion och social samvaro. Det gäller inte
minst i dessa tider när viruset begränsar vår tillvaro i så hög grad. ALPklubben tar därför initiativ till att starta upp ett nytt arrangemang,
nämligen månadsvisa vandringar i naturen med inslag av meditation.

Nästa vandring blir ”Torpvandring i Storvreten”
Nästa månadsvandring äger rum onsdagen den 25 november kl 10.00
med start och mål vid Harbrostugan. Parkeringsplatser finns.
Planen är att gå från Harbrostugan längs ravinen mot Stora Dammen
för att sedan ta vägen fram till Himmelsboda och därifrån upp till
Rödmossen. Sedan vänder vi hemåt genom att gå spåret som snuddar
vid Lövholmens Gård och kommer fram vid ”fågeldammen” strax före
Storvreten. Vandringen fortsätter därefter i riktning mot Harbro Gärde
för att avslutas vid Harbrostugan.
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Under vandringen passeras ett antal lämningar efter torp som kommer
att beskrivas i korta ordalag. Lite annat matnyttigt kommer också att
förmedlas. Vi går i huvudsak på torra grusvägar eller grusade
motionsspår. Det är en ganska lätt vandring på ca 7 km. Den beräknade
tiden inkl en fikarast är ca 3 timmar. Ta med matsäck, sittunderlag samt
stavar om du vill. Kläder efter dagens väder.
Några dagar före vandringen kommer mer information samt karta att
skickas ut via mail till alla som anmält sig. Om vädret bedöms bli för
dåligt ställs vandringen in och de som anmält sig informeras om detta
via mail dagen innan. Dagens guide är Leif Larsson.

Anmälan
Antalet deltagare begränsas till 20 personer, först till kvarn gäller,
arrangemanget är gratis.
Det är helt nödvändigt med anmälan för att veta hur stor gruppen blir.
Ange mailadress och mobilnummer så att du kommer med i gruppen
som kan nås med information, t ex vid inställd vandring. Anmälan
senast fredagen den 20 november till Sven-Olof Rask, tel 070 7819017
eller mail svenolof.rask@gmail.com.

Välkomna ut!
Tumba 2020-11-11
Styrelsen
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