Kom med i vår förening!
För endast 200 kr per år kan du bli medlen i Föreningen Sörmlandsleden och
en i vår krets av glada och friska naturälskare.
Dina medlemsförmåner finns listade här nedan. Med din avgift bidrar du
dessutom till att stödja verksamheten ekonomiskt. Vi som de flesta andra
ideellt arbetande föreningar har ständigt problem med att få ekonomin att gå
ihop.
Som medlem i Föreningen Sörmlandsleden får du:
- tillgång till vår hemsida på Internet som ger dig möjligheter att ”ladda
hem” detaljerade etappkartor i färg med tillhörande etappbeskrivningar över hela Sörmlandsleden.
Har du inte tillgång till en dator kan du, i begränsad omfattning,
beställa kartor och etappbeskrivningar från vårt kansli.
- vårt föreningsblad ”Hänt på Leden” två gånger per år som ger dig
aktuell information om vad som är på gång ute på fältet och inom
föreningen.
- tillgång till ett femtiotal skärmskydd för rast och övernattning.
- möjlighet att på årsmötet framföra önskemål och synpunkter samt
deltaga i beslut.
- råd och hjälp när du planerar vandringar. Kontakta kansliet som vid
behov förmedlar kontakt med medlem med de rätta specialkunskaperna.
Kontakta kansliet på telefon eller e-post, men enklast är att fylla i
formuläret på hemsidan under ”Bli medlem”.

Föreningen Sörmlandsleden arbetar ideellt med att förvalta och utveckla en
natur- och kulturvandringsled med övernattningsmöjligheter. Verksamheten
bedrivs i samarbete med markägare, myndigheter och organisationer.

Föreningen Sörmlandsleden
Box 45, 613 21 OXELÖSUND
Tfn 0155-355 64 09.00-12.00
www.sormlandsleden.se
kansliet@sormlandsleden.se

SKOGSBYSLINGAN
2014-05-15

Del av etapp 30 Djupvik – Åbo
Start vid P-plats 9 km norr Stavsjö
(Rundslinga ca 2,2 km)

Del av Etapp 30 Djupvik – Åbo
Skogsbyslingan är en av Sörmlandsledens kortaste rundslingor. Den är
endast 2,2 km lång men kan ändå uppvisa flera intressanta sevärdheter.
Hur kommer man dit?
Kör nya eller gamla E4:an till Stavsjö som ligger ca 4 mil väster om Nyköping.
I Stavsjö finns skyltar som visar vägen mot Skogsby.
Efter ca 6 km på Skogsbyvägen kommer du till Åbo gamla skola. Där finns en
av Sörmlandsledens etappskyltar som är gräns mellan etapperna 30 och 31.
Fortsätt ytterligare 3 km på Skogsbyvägen och du kommer till en P-plats med
Sörmlandsledens skyltar. Parkera där och följ sedan våra anvisningar och
pilar.

Sörmlands högsta berg
Efter ca 1 km skogsvandring bland många runda bergknallar kommer du till
Sörmlands högsta berg hela 123 m över havet.
Hösten år 2000 byggdes här på Sörmlandsledens initiativ och med stöd av
Holmen Skog, Nyköpings Kommun, Länsstyrelsen, Vattenfall samt Stavsjöbygdens företag och organisationer ett 12 m högt utsiktstorn. Från tornet har
man en vidsträckt utsikt som ger besökaren ett imponerande intryck av
Kolmårdens väldighet. Pilar visar riktningen till platser i omgivningen.
Glöm inte att skriva i gästboken. Var rädd om tornet! Det är vår ögonsten!!

Bra att ha med på utflykten
När du gått halva sträckan kommer du till en fin rastplats. Där kan du elda
och grilla korv. En speciell tillgång där är våra numera berömda pannkakslaggar. Tag med pannkakssmet, lingonsylt och stekmargarin. Pannkakor
smakar aldrig så bra som vid en öppen eld ute i skogen. Ett sätt att få barn
att gilla friluftsliv. En kikare kan du ha glädje av när du kommer upp i
utsiktstornet.
Om du vill övernatta
Är du riktigt käck kan du övernatta i skärmskyddet. Se nedan.
Vikittelns Minikanjon
Från P-platsen går slingan ca 500 m på en mindre skogsväg fram till
Vikittelns Minikanjon som är en mycket intressant geologisk sevärdhet. Här
har den senaste istidens vattenmassor slipat ut djupa kanaler i ett
kalkstensstråk. På en informationstavla förklarar geologen Georg Olsson hur
formationerna bildats. Moderna grottforskare har undersökt området och
visar på en karta var det finns underjordiska kanaler. På vissa håll är de
endast 3 dm höga och alltså inget för oss vanliga vandrare.
Rastplats Vikitteln
Du fortsätter på rundslingan ca 400 m och kommer till den vackra skogstjärnen Vikitteln. Där finns skärmskydd för den som vill övernatta, flera
grillplatser och en badbrygga. Här kan du göra en brasa, grilla korv, grädda
pannkakor och koka kaffe. Kanske är det också väder för ett bad.
En gammal småindustri
Strax efter rastplatsen vid Vikitteln finns resterna av en kolmila och en tjärdal,
ett intressant minnesmärke från en tidig småindustri. Läs och lär av våra
informationsskyltar och dröm dej tillbaka till 1700-talet.

Återtåget
På berget finns en informationstavla som berättar om tornets historia m.m
men också en mindre tavla som talar om hur du kommer tillbaka till Pplatsen.

