
 

 

Vad händer i och omkring Edenborg? 
Håll dig uppdaterad genom att besöka vår hemsida 

www.edenborg.nu eller via Facebook gruppen 

@KulturföreningenEdenborg1 

 

 

Medlemsavgift Kultur och arrangemangsföreningen 2017 
Medlemsavgiften går oavkortat till Edenborgs drift och underhåll.  

Är du redan medlem men inte betalt för 2017 eller önskar bli 

medlem kan avgiften betalas in via bankgiro 607-0825 eller med 

swish till konto 1230041491. Ange namn och att det avser 

medlemsavgift. 

Avgiften för 2017 är 100 kr för familj eller 50 kr för vuxen och 20 kr 

för barn upp till 18 år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I den här teaterföreställningen får du vara med och sjunga, dansa, 

rappa och hjälpa Gertrud och doktor Berqua att lösa konflikterna 

som uppkommer bland kompisarna krumelur, kossan och musen. 

Entréavgiften går oavkortat till Edenborgs drift och underhåll. 

 

 

Kultur och arrangemangsföreningen 

 

http://www.edenborg.nu/


Vid träffen Bygd och stad i balans i maj 2016 var önskemålen för 

många boende i bygden ökat engagemang, tillgänglighet för 

mötesplatser och naturupplevelser. Kultur och 

arrangemangsföreningen har försökt att uppfylla några av 

önskemålen. 

 

Naturstigar med start från Edenborg 
Det finns nu tre uppmärkta naturstigar med start från Edenborg.  Stigarna 

har olika längd och svårighetsgrad. För nyttjande av stigarna vid 

aktiviteter på Edenborg finns karta tillgänglig med längd och 

färgmarkering för stigarna. 

  

Utemiljön vid Edenborg förbättras 
Grillplatsen vid Edenborg är under upprustning och kommer att vara klar 

innan sommaren.  

 

Vi har även planer på att skapa en lekplats och ett utegym. 

(Idéer och önskemål kring utformning av lekplats och utegym tas 

tacksamt emot.) 

 

 

Fredagskvällar vid Linsänkan, Vik 
I samarbete med föreningen Linsänkan Vik kommer elden i grillen vid 

Linsäkan i Vik att hållas i gång under fredagskvällar, med start 30/6 och 

avslut fredag 4/8. Totalt 6 kvällar. 

Elden hålls igång från kl 19.00 och några timmar framåt. Förhoppningen 

med kvällarna är att kunna träffas, den som vill kan grilla eller bara ta en 

pratstund. Det går också bra att ta ett bad från bryggan.  

 

 

 

Fäbodleden Nätra fjällskog 
Kultur och arrangemangsföreningen Edenborg Vik har åtagit sig att ansvara 

för att vandringsleden ”fäbodleden” i Nätra fjällskog inte försvinner. Ett 

projekt som sträcker sig över 3 år, under försommaren och från mitten av 

augusti i år kommer vi att försöka gå upp den gamla leden. 

Vi har sökt och fått beviljat bidrag från Naturvårdsverket till ev 

materialinköp, i övrigt är det tänkt att arbetet utförs ideellt. Eftersom 

intresset var stort i bygden för möjlig vandring i fjällskogen hoppas vi få 

hjälp med promenaderna, en trevlig dag ute i naturen.  

Hitintills har vi endast sett över etapper med hjälp av kartan för den gamla 

fäbodleden, tanken att fäbodleden ska vara uppmärkt och möjlig att ta sig 

fram på till fots.  

 
 

Städdag i och omkring Edenborg 
Söndag 18/6 med start kl 10.00 hålls den årliga städdagen inom- och 

utomhus vid Edenborg. Dagen avslutas med gemensam måltid.  

 

Alla som är intresserade att hjälpa till är välkomna. Ta med skurhink, 

trasa, kratta, trimmer eller annat lämpligt verktyg för det arbete du vill 

hjälpa till med. 

 

Är du intresserad att delta i något av våra pågående projekt? 
Hör gärna av dig via mail edenborg@outlook.com eller ring Stefan 

076-849 28 82 eller Lena 070-620 95 86. 
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