
Detaljer om vandring 5/9 Y:et till Lögdö bruk 

Du kan välja att gå hela vandringen med oss på 12,8 km, men du kan också välja två kortare 

alternativ där du går med oss en del av sträckan. Från Lögdö bruk åker vi buss tillbaka till våra bilar 

vid Y:et och/eller Älvens hus. Obs alla deltagare måste anmäla sig. 

1. Hela sträckan 

2. Från Y:et till Älvens hus ca 5 km. Obs du måste själv ordna transport tillbaka till Y:et 

3. Från Älvens hus till Lögdö bruk ca 8 km. 

Etapp 1 södra sträckan 4,9 km 

Samling vid parkeringen på Y:et 9.30 

Sträckan Y:et till Älvens hus är 5 kilometer 

Ca kl 10.30 har vi första fikat vid stranden av Indalsälven ca 15 minuter 

Etapp 2 norra sträckan 7,9 km 

Samling 2 vid parkeringen på Älvens hus kl 11.30 

Lunch ca 12.30 ca 30 minuter 

Fika ca 14.30 ca 15 minuter 

Framme vid Lögdö bruk klockan 15.30 

Återfärd 

Återfärd med buss som kostar från 25 till 50 kr beroende på hur många vi blir. Max 22 deltagare i 

bussen. Medtag egna munskydd för bussresan. 

Anmälan 

https://www.simplesignup.se/event/183074-premiaervandring-yet-till-loegdoe-bruk  

Vi vill ha all anmälan via länken och inte via telefon, tack. 

Övriga frågor 

Corona-anpassning 

Vi ansvarar själva för att vi går med tillräckligt avstånd till varandra. Om vi blir 22 deltagare kommer 

vi att sitta på alla platser i bussen, medtag eget munskydd för att minska smittspridningen. 

Goda råd 

Tänk på att det inte alltid finns något att sitta på när vi fikar, vill du sitta ta med en sittryggsäck. Se till 

att ha bekväma skor och kläder för varierande väder. Vandringen är inte kuperade, men har några få 

upp- och nerförsbackar. Ta med snabba kolhydrater att ta om du blir trött. 

OBS 

Inställt vid regn. Är du osäker på vädret eller har andra frågor ring 060-820 79 eller mejla till 

vandring@ljustorp.se  

 

Vandringen arrangeras av ett nytt Leaderprojekt som handlar om att skapa en stig/vandring mellan 

Y:et till det nya naturreservatet i Mjällådalen. Projektet drivs av Timrå Naturskyddsföreningen och i 

samarbete med Ljustorp socken ekonomisk förening dvs de föreningar som driver Ljustorpsvandring. 

Vandringen är en aktivitet inom ”Sinnenas vägar” gröna vägen 

                                      

https://www.simplesignup.se/event/183074-premiaervandring-yet-till-loegdoe-bruk
mailto:vandring@ljustorp.se


Faktaruta: 

Längd: 12,8 km 

Tid att gå: ca 6 tim 

inklusive lunch och  

2 korta fika. 

Översiktskarta 5 september 
Y:et till Lögdö bruk kl. 9.30-15.30 

Lögdö bruk 

Stigen är utmärkt med röd färg på kartan 

Y:et 

Fika 

Fika 

Lunch 
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