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Skivermåla/Södra	Rothult	
Lördag 11/5 kl 14 Vägen - Viktig 
del av vårt kulturella arv                        
Natur och kulturvandring ca 1,5 km längs en av 
alla gamla häradsvägar. Guide: Naturguide Lars 
Frölich och arkeolog Anders Persson. Pris: 60 kr, 
kontant/swish Arr: Kinda kommun. Samling: 
Parkering, Skivermåla 10 km S Kisa, RV 23/34.

Salvarp,	Tidersrum	 	 	
Söndag 12/5 kl 14  
Salvarp, en skogsgård i Tidersrum 
som gått i arv i 9 generationer              
På gården finns bl.a. gravfält från tiden före Kristi 
födelse med artrik flora. Guide: Naturguide Lars 
Frölich och arkeolog Anders Persson. Pris: 60 kr, 
kontant/swish. Arr: Kinda kommun. Samling: Gården 
Salvarp, 3 km S Tidersrum k:a längs väg till Ydrefors.

Lönningehult,	Horn
Söndag 19/5 kl 14  
Lönningehult bebyggelsehistoria
En by i Horns socken med välhävdade betesmarker 
och intressant bebyggelsehistoria. Natur och kultur-
vandring, som sträcker sig ca 2 km. Guide: Naturguide 
Lars Frölich och Jerker Carlsson. Pris: 60 kr kontant/
swish. Arr: Kinda kommun. Samling: Lönningehult, 
vägvisning från väg 134 mellan RV 23/34 och Horn.

Föllingsö,	Kisa
Onsdag 19/6 kl 18 
Herrgårdsängar och fornlämningar

Ett fantastiskt jordbrukslandskap med rika natur- 
och kulturvärden. Guider: Lars Frölich och Markus 
Lindberg. Arr: Länsstyrelsen Östergötland.
Vägbeskrivning: Från Kisa kör mot Österbymo 
2,5 km. Sväng vänster mot Föllingsö kör ca 500 m.
Parkering: Vid ladugården.

Trollegater	Naturreservat																																																																															
Onsdagar och söndagar 
30/6-18/8 kl 16                              
Guidade turer i en av södra 
Sveriges största urbergsgrottor    
Spänning och upplevelser väntar i trollens rike ovan 
och under jord. Ta med oömma kläder, ficklampa 
och hjälm. Pris: 100 kr/vuxen, 70 kr/barn. Familj 
300 kr. Arr: Kinda kommun. Vägbeskrivning: Sväng 
av väg 23/34 vid rondellen i Rimforsa mot Ulrika. 
Åk 8 km och följ skyltning.

Rimforsa
Måndag 8/7 kl 18.30 Vandring kring Västerliden
Västerberget och Västerliden i förvandling. Carl-Jan 
Kälevall visar och berättar hur området förändrats 
från skogsmark till soptipp och senare frilufts- och 
bostadsområde. Guide: Carl-Jan Kälevall. 
Pris: 60 kr kontant/swish. Arr: Kinda kommun. 
Samling: Parkeringen vid Kinda Motell.

Hycklinge	hamn	 	 	
Söndag 21/7 kl 13-16 Natur- och kultur-
guidning med M/S Kind på Åsunden        
Följ med på en båtresa på Åsundens södra delar där 
du får uppleva sjöns varierande naturgeografi, lyssna 
på berättelser om bygden och den båttrafik som lyfte 
trakten vid kanalens tillkomst. Under färden serverad 
läckerheter till lunch från lokala producenter. 
Guider: Joakim Johansson och Jerker Carlsson. 
Pris: 545 kr, lunch inkluderad. Förbokning senast 
19/7 till Kinda Turistbyrå, 0494-194 10. Betalning 
sker ombord på båten. Arr: Kinda kommun, 
Rederi AB Kind och Kinda kanals vänner.
Samling: Parkeringen vid Hycklinge hamn.

Rimforsa	 	 	 	
Måndag 22/7 kl 10-16 Natur- och kultur-
guidning med M/S Kind på Kinda kanal   
Följ med på en guidad kanaltur från Rimforsa 
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till Linköping där du under färden får lyssna till 
kanalhistorikern Joakim Johanssons berättelser om 
kanalens tillkomst och dess sjötrafik. Pris: 465 kr. 
Mat och dryck tillkommer. Förbokning senast 21/7 
till Kinda turistbyrå (0494 19410) Betalning sker 
ombord. Arr: Kinda kommun, Rederi AB Kind 
och Kinda kanals vänner.
Samling: Parkering, Rimforsa hamn.

Horn     
Måndag 5/8 kl 18.30 
Vandring i Kisamors trädgård                  
Kisamor - En läkekvinna på 1800-talet i Horn. 
Under vandringen i trädgårdens rika flora berättas 
om hennes tillverknings - och behandlingsmetoder. 
Användningen byggde på gamla traditioner, men 
sedan den tiden har förändringarnas vindar blåst. 
Under vandringen presenteras nutida metoder för 
odlingar i Lustgården. 
Guider: Inger och Torsten Sandén. Pris: 60 kr, 
kontant/swish. 
Arr: Kinda kommun, Södra Kinda Hemträdgårds-
förening. Samling: Parkering, Horns kyrka.

Ydrefors
Söndag 1/9 kl 13-15 
Upptäck krypens rike                                
Vilka insekter hittar vi och varför ser dom ut som dom 
gör? Två av många frågor som finns att fånga vid 
vattenbrynet. Håva småkryp och insekter med guide 
från naturum Tåkern - och få en ännu närmare inblick
i småkrypens rike, med bl.a. luppar och vattenkikare. 
Arr: Kinda kommun och Länsstyrelsen Östergötland. 
Rekommenderad ålder: 4 år och uppåt. 
Samling: Ydrefors badcafé.

Borgamon	och	Hallstad	ängar	
Naturreservat
Lördag 21/9 kl 10- 12 Matsvampar och andra 
intressanta skogsarter
Välkomna till en guidning bland svampar i varie-
rande och spännande natur med kunnig guide. 
Guide: Biolog Mikael Hagström. 
Pris: 60 kr, kontant/swish. 
Arr: Kinda kommun. 
Samling: Parkeringen vid Hallstad ängars 
naturreservat.

Välkommen ut i 
Linköpings natur!

Linköpings kommun erbjuder under 
2019 drygt 50 guidade turer i  

spännande natur- och kulturmiljöer. 

I kalendariet i denna broschyr finns ett urval av 
våra guidningar. Mer information om alla våra 

guidningar hittar du i broschyren Guideprogram 
till Linköpings natur 2019, som bland annat kan 

hämtas på Linköpings turistbyrå, eller på  
www.linkoping.se/natur
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