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Våren har kommit! Denna underbara vackra tid när vi vill njuta av naturen. Gärna
tillsammans med familjen eller goda vänner. Där begränsar Coronan oss.
Vi har tvingats ställa in alla aktiviteter både ute och inne där det finns risk för
smittspridning. Funderingarna har gått kring VAD KAN VI NU ERBJUDA VÅRA
MEDLEMMAR?
Det här har vi kommit fram till;
1) Tipspromenaden Ljungskileortens Tipstolva.
En tipspromenad som du kan gå när du vill mellan den 16e och 30e maj. Du kan gå
ensam, med familjen eller tillsammans med några andra. Det väljer du själv. För att
delta i tipspromenaden laddar du ner appen Tipsrundan och scannar QR-koden som
kommer att finnas vid ingången till Bella Vista. Deltagarna kan sedan gå tipsrundan i
sin egen takt och svara på frågorna som finns på kartan. Frågorna kan de se först när
de kommer till den angivna platsen. Den 16e maj kommer vi att finnas i Bella Vistas
trädgård mellan kl. 11 och 14 Då kan du ställa frågor och vi kommer att bjuda på
kaffe/saft och bulle.
Tipsrundan går till olika sevärdheter i orten som den ställer frågor kring
Appen finns i App Store och ser ut som en rund grön ring med ett frågetecken i.
Du bör ha ett fulladdat batteri eftersom appen drar ganska mycket.
De tre första vinnarna bjuder vi på fika för två + en vinstplakett.
2) Våra trädgårdsmöbler är utplacerade vid Bella Vista och vid Lyckorna torp o kvarn så
sitt gärna ner och njut i vacker omgivning när tillfälle ges.
3) Besök Bredfjället. Dan Wickström som har gjort ett grundligt forskningsarbete om
Bredfjället och dess forna invånare har nu avslutats. Detta projekt har pågått under fyra
års tid, och resultatet har blivit sammanställt i en serie om sju pärmar som finns
tillgängliga på Bella Vista. Dessa pärmar finns i två upplagor. En serie ingår i Bella
Vistas referensbibliotek och kan endast studeras där, medan en serie finns tillgänglig
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för hemlån. Då Bella Vista är stängt så kan Inger Karlsson kontaktas via e-post för den
som vill ta del av detta fantastiska arbete och kunskapsinnehåll.
ingerkarlsson214@gmail.com
Det mesta utrymmet har ägnats åt de sammanlagt 121 bosättningar som har funnits,
eller som i viss mån fortfarande finns kvar på fjället samt de människor som under
århundrandenas lopp bebodde och brukade dessa ställen. Andra avsnitt behandlar
bl.a. kvarnar och sågar, Kronoallmänningens gränsstenar, fattigvården,
skolundervisningen och de första vägarna som anlades på fjället.
Dessutom har 13 tidigare fjällbor, som av olika anledningar har en intressant historia,
uppmärksammats med utförliga biografier.

Vi behöver fler medarbetare för att dokumentera våra bilder,
är du intresserad av att hjälpa till att utöka vår stora
fotodatabas Sofie med din kunskap så informera oss gärna via
e-post till fotoarkiv.ljungskileorten@gmail.com
Jag hoppas att vi ses den 16e maj och att ni får lika roligt som jag hade när jag jobbade
med Tipstolvan - Väl mött
Ann Halldin
Ordförande
info@ljungskileorten.se
Läs på hemsidan

Detta nyhetsbrev är skickat till annaclara.olofsson@gmail.com.
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