
Varmt VÄLKOMMEN till 2016 års gränsvandring, den 4:e i 
ordningen! 
 
Söndagen den 5 juni samlas vi direkt vid starten i FUR kl.14:30. (För 
tidiga gäster finns möjlighet att först inkvartera sig i Fjärdsjömåla 
Hembygdsgård), behov om detta meddelas till någon i ledningen!  
 
Rödvit skärm anvisar P-plats 100 m norr om Smålandsgränsen i FUR 
(Sverigegränsen) för parkering av bilar. Samåk om möjligt! 
Vägbeskrivning västerifrån: Lämna E22 strax väster om Listerby och kör 
mot Tving, därifrån mot Nävragöl där Du ansluter norrut på väg 28. Det 
tar enligt eniro 45 min från Ronneby till Fur. 
Den som så önskar har möjlighet att se både B-final och A-final i sprint-
SM i Ronneby, kl 09:00/10:00, se eventor för detaljer i denna tävling. 
 
Vi går en vandring på c:a 2½ timme och passerar då Fursjön, Lyckebyån 
och ”Dackes grotta” innan vi är tillbaka vid bilarna.  
VIKTIGT: Tag med den karta som avslutade förra årets vandring! 
Bilresa för inkvartering i Fjärdsjömåla Hbg. Det finns madrasser om allt 
funkar till alla! Egen sovpåse och kudde måste medföras! 
Kl 19:00 äter vi gemensam lasagnemiddag inkl. lättöl/vatten, kaffe o kaka. 
Annan dryck enligt eget bedömande! 
Mikael har lovat att kåsera över några nytagna bilder och resten av kvällen 
tillbringas i kamratlig samvaro! 
Vår hövitsman i Norden, Carl-Erik Johnsson, hade för avsikt att delta i 
årets vandring men har fått tjänsteförhinder! Han skickar en varm lyck-
önskning om en trevlig vandring! 
 
MÅNDAG 6 juni: Frukost kl 07:00 och återställningsarbeten i 
Hembygdsgården. 
Medhavda termosar laddas med dryck, vatten är ett måste under dagens 
vandring, och smörgåsar medförs! Ni utrustas med ny karta och färden 
ställs åter mot Fur, vi kommer ej tillbaka till förläggningen!!! 
Vi går c:a en timme norrut längs Lyckebyåns östra strand och vidare till 
Antamåla rör, där den första fikapausen är planerad. OBS! Placera de 
ryggsäckar motsv. med fika ni vill ha tillgång till i min bil UBN413 redan i 
Fjärdsjömåla! Avfärd till Fur från Hbgården c:a kl.08:30. 
Det är svårt att sätta en slutlig tid för avslutningen men det blir nog 14:30! 
Hoppas alla får två härliga dagar i kamratlig samvaro, VÄLKOMNA! 


