
VÄTTERN

Alvastra
Klosterruin

Ombergs
turisthotell

Alvastra
Kungsgård

Oxbåset

Stocklycke
hamn

Hjorta-
brunnen

Ellen Keys
Strand

Stocklycke
v.hem

Mörkahålkärret

Bokskogs-
reservat

Hjässan

Sverkergården

Pers
sten

Hästhagen

Surm
ossen

Ekledskärret

Skju
tbanevägen

Nyhagen

L. Klint

S. KlintRödgavels-
grotta

S. Pyskkärret

N.Pyskkärret

Höje Äng

Hjässa-
torget

Drottningkullen

Elstorp

Portbola
Elva-
bokar

29

30

31

34

36

37

38

39

40

32

33

35













1 km

skala 1:50 000 

2 km0

N

Hitta de Globala målen!

Hitta bokstäver i skogen! Hitta bokstäver i skogen!Hitta bokstäver i skogen!
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Kontroll 13 - 28
Skala 1:7 500 
1 cm är 75 meter 
Ekv. 5 meter

Kontroll 29 - 40
Skala 1:12 500 
1 cm är 125 meter 
Ekv. 5 meter

Nr Symbol Nr Symbol

Värdesätt obetalt omsorgsarbete och 
främja delat ansvar i hushållet.

Öka kunskap och kapacitet för att 
hantera klimatförändringarna.

Fördubbla ökningen av 
energieffektivitet. Halvera matsvinnet i världen.

Lika tillgång till förskola av god kvalitet. Främja gynnbar och hållbar turism.

Skydda den biologiska mångfalden och 
naturliga livsmiljöer.

Främja ungas anställning, utbildning 
och praktik.

Säkra bostäder till överkomlig kostnad. Tillgång till informations- och 
kommunikationsteknik för alla.

Skapa säkra och inkluderande 
grönområden för alla.

Skydda och återställ vattenrelaterade 
ekosystem. Scanna QR-koden

och hitta med hjälp
av kartan i mobilen!
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Friluftsklivet
i Ödeshög
Kommunens hälsofrämjande fritidsaktivitet där du själv eller 
tillsammans med någon kan anta utmaningen att hitta kontroller 
och upptäcka ”hemma”-platser som du aldrig tidigare besökt. 
Samtidigt kan du vinna priser och få kunskap om hur kommunen 
arbetar med de Globala målen för hållbar utveckling.

     

Vad är Friluftsklivet?
Friluftsklivet är en hälsofrämjande fritidsaktivitet där 
du med hjälp av karta kan utmana dig sjäv att hitta 
kontroller och upptäcka ”hemma”-platser du aldrig 
tidigare besökt. Tanken är att alla ska kunna nyttja 
friluftsklivet i någon del för att komma ut och röra  
på sig oavsätt förmåga. 

Friluftsklivet är ett initiativ startat av Ödeshögs 
kommun tillsammans med Ödeshögs skidklubb för  
att få flera att våga ta klivet ut i naturen.

Hitta din utmaning!
Med hjälp av kartorna på mittuppslaget kan du ta ett 
kliv ut i naturen. Du väljer själv om du vill gå, springa 
eller cykla. Att hitta en eller flera av kontrollerna i 
kartorna kan vara målet för dagens friluftsaktivitet.  
Vid varje kontroll finns en stolpe i naturen med en 
symbol eller bokstav. Vill du vara med och vinna  
priser eller få en bok ska du passa ihop symbolen eller 
bokstaven med rätt kontollpunkt på svarskortet.  
Det finns två utmaningar att delta i:

1. Hitta de Globala målen!
I Ödeshögs tätort och med cykel i omgivningarna. 
Här kan du lätt hitta med hjälp av kartan eller 
mobiltelefonen. i Ödeshögs tätort är kontrollerna 
placerade så att alla oavsätt förmåga kan nå dem. 
Använd kartan eller ta hjälp av din mobiltelefon för  
att hitta kontrollerna. 

2. Hitta bokstäver i skogen!
Orientering i skogen för dem som vill prova på 
orientering. Lämpar sig för dig som kan röra dig 
bland rötter och kottar. Gå, spring eller ta din 
moutainbikecykel! 

Digital karta i mobilen
Starta din mobilkamera och håll 
den över QR-koden här till höger.  
Klicka på länken som dyker upp.  
Kommunens digitala karta öppnas 
med kontrollerna utplacerade.

I den digitala kartan kan du välja 
att zooma in och ut. Om du tillåter 
din webbläsare att använda din 
position kan du trycka på ”pil”-
knappen. Då ser du din nuvarande 
position i kartan och kan lättare 
hitta till kontollerna.

Visa hänsyn i naturen!
Tack vare allemansrätten kan alla röra sig fritt i den 
svenska naturen. Naturen är underbar men vi måste 
också vara rädda om den. Du kan gå eller springa 
nästan överallt i naturen så länge du tar hänsyn 
till allemansrättens grundtanke – inte störa, inte 
förstöra.

När du genomför friluftsklivet önskar vi att du visar 
hänsyn, stänger grindar efter dig och inte skräpar 
ner. Tänk också på att du inte får ta dig fram här:

• Tomt, närmast bostadshus. De som bor nära 
naturen har rätt att känna sig ostörda i sitt 
hem. När du är ute i naturen får du inte gå eller 
springa över deras tomt. 

• Plantering, oavsett risken för skada på mark eller 
växtlighet.

• Om det är risk för att skada mark eller växtlighet 
är det naturligtvis inte tillåtet att ta sig fram där.

• Åkrar med växande gröda den tid på året när det 
finns risk för att grödan kan ta skada. 

Ödeshög i rörelse
Friluftsklivet är en aktivitet under begreppet 
”Ödeshög i rörelse” där vi samlar hälsofrämjande 
aktiviteter och verkar för ett aktivt friluftsliv och 
förbättrad folkhälsa.

Läs mer: 
www.odeshog.se/rorelse

Kommunens arbete med 
hållbar utveckling
Ödeshögs kommun har under 2020 gått med i Glokala 
Sverige, vilket är ett samverkansprojekt för att förbättra 
kommunernas insatser inom hållbarhet. Detta har gett 
oss ytterligare kunskaper och inspiration att kunna 
fokusera och rikta vårt hållbarhetsarbete med konkreta 
mål och exempel. Ödeshögs kommun utvärderar 
idag verksamheter med hjälp av Agenda2030 och 
arrangerar projekt likt Friluftsklivet för att öka 
medvetenheten hos våra medborgare. 

De Globala målen
för hållbar utveckling
Världens ledare har genom Agenda 2030 förbundit sig 
till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker 
till år 2030.

 
• Att avskaffa extrem fattigdom.
• Att minska ojämlikheter.
• Att lösa klimatkrisen.
• Att främja fred och rättvisa

1. Hitta de Globala målen!
- Få en sommarbok!
Kommunens arbete med de Globala målen för hållbar 
utveckling tillsammans med biblioteket utmanar dig att 
hitta de Globala målen i Ödeshög.

Med hjälp av kartan kan du hittar de Globala målen 
som är utsatta i Ödeshögs tätort och omgivningar. 
Totalt finns det 12 stycken stolpar. 

På varje stolpe finns ett utvalt Globalt delmål som 
är relevant att jobba för i Ödeshögs kommun. På 
svarskortet skriver du stolpens siffra framför rätt 
symbol. För att sedan få en belöning i form av en 
sommarbok gör följande:

1. Samla ihop minst sex globala mål

2. Välkommen in till biblioteket att visa upp ditt 
svarskort så får du din sommarbok. 
Vill du undvika att gå in på biblioteket, 
ring till 0144-350 46 eller  
e-posta till biblioteket@odeshog.se  
så hittar vi en lösning för dig!

2. Hitta bokstäver i skogen!
- Utlottning av fina priser!
Du kan vara med i skidklubbens utlottning genom 
att hitta bokstäver i skogen!

Hitta till kontrollerna i skogen med hjälp av kartorna 
över Skönatorpet och Omberg, totalt finns det 28 
stycken. I skogen finns det stolpar med en bokstav 
som ska skrivas efter respektive kontrollnummer 
på svarskortet. För att vara med i utlottningen gör 
följande:

1. Samla ihop minst 16 bokstäver.

2. Fyll i och lämna ditt svarskort på biblioteket eller 
i brevlådan utanför. 
Swisha in 50 kr på 123 280 0670  
märk betalningen med samma namn som 
på svarskortet. (Pengarna går till föreningens 
ungdoms- och motionsverksamhet.) 

Vinnare meddelas efter den 15 oktober 2020.

Kontaktperson: Maud 070-5270099 och Gunnel 
070-7357559. E-post: odeshogssk@gmail.com

Tack till våra sponsorer:
Hallins 
Ödeshögs mekaniska 
Ödeshögsbostäder  
Peab byggservice - Ödeshög 
Ödeshögs Järn AB 
Bäck Såg & Byggmaterial - Bolist 

6 juni – 30 september 2020
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Läs om fler aktiviteter för att få Ödeshög i rörelse:
www.odeshog.se/rorelse

Ödeshögs Skidklubb

Ödeshögs Skidklubb

Ödeshögs SkidklubbÖdeshögs Skidklubb

Ödeshögs Skidklubb

Förslag

Kund

Uppdrag

Sign JORIDA Datum
Copyright JORIDA HB 2008. Detta förslag, ritning eller offert tillhör 
JORIDA HB & får ej kopieras eller på andra sätt spridas. Detta 
dokument får ej heller ändras eller överlämmnas till tredje person. 
Överträdelse mot dessa bestämmelser kommer att beivras enligt lag.

JORIDA HB

Tel: 0142-188 85
Dackeplan 3A
595 32 Mjölby
info@jorida.se

Ödeshögs SK

Richard

Förslag loggo Ödeshögs SK

2010-10-22

PROFIL & REKLAM

Ödeshögs Skidklubb

Ödeshögs Skidklubb

Ödeshögs Skidklubb

Ödeshögs  Skidklubb

Ödeshögs Skidklubb Ödeshögs Skidklubb

Ödeshögs Skidklubb

Ödeshögs SK

Ödeshögs SK 

SkidklubbÖdeshögs     Skidklubb

Ödeshögs      Skidklubb

Ödeshögs SK

Ödeshögs SK

Ödeshögs Skidklubb

Ödeshögs Skidklubb

Ödeshögs SkidklubbÖdeshögs Skidklubb

Ödeshögs Skidklubb

Förslag

Kund

Uppdrag

Sign JORIDA Datum
Copyright JORIDA HB 2008. Detta förslag, ritning eller offert tillhör 
JORIDA HB & får ej kopieras eller på andra sätt spridas. Detta 
dokument får ej heller ändras eller överlämmnas till tredje person. 
Överträdelse mot dessa bestämmelser kommer att beivras enligt lag.

JORIDA HB

Tel: 0142-188 85
Dackeplan 3A
595 32 Mjölby
info@jorida.se

Ödeshögs SK

Richard

Förslag loggo Ödeshögs SK

2010-11-03

PROFIL & REKLAM

Nr Bokstav Kontrollbeskrivning Nr Bokstav Kontrollbeskrivning
13 Stigförgrening 29 Stigförgrening
14 Vägkorsning 30 Väg och stigkorsning
15 Uppe på berget 31 Väg och stigförgrening
16 Uppe på berget 32 Stenen (västra sidan)
17 Väg och stigkorsning 33 Uppe på berget
18 ”Bagarns grotta” 34 Stakethörn
19 Stigförgrening 35 Stigkrök
20 Stig och stängselkorsning 36 Vägförgrening
21 Stenen  (östra sidan) 37 Väg och stigförgrening
22 Stigkorsning 38 Stigförgrening
23 Elljusspår och stigförgrening 39 Stigkrök (spångad över mossen)
24 Elljusspår och stigförgrening 40 Stenen norra sidan
25 Visjövägen och stigkorsning
26 Uppe på berget
27 Elljusspår och stigförgrening
28 Elljusspår och stigförgrening

Svarskort - Hitta bokstäver i skogen!

Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefonnr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Med sina 17 mål och 169 delmål är Agenda 2030 
den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar 
utveckling som världens ledare någonsin har 
antagit.

De Globala målen är integrerade och odelbara 
och balanserar de tre dimensionerna av hållbar 
utveckling: den ekonomiska, den sociala och den 
miljömässiga.

Alla behövs!
De Globala målen förenar världens länder genom en 
universell agenda och kräver att alla länder - såväl 
rika som fattiga - agerar både nationellt och globalt 
för att målen ska uppnås fram till år 2030.

Det är inte FN som ansvarar för målens 
genomförande, utan respektive land. I Sverige 
har alla ministrar i regeringen ett ansvar för 
genomförandet, men agendan kräver att även 
näringslivet, akademin, civilsamhället och 
privatpersoner engagerar sig.

För att vi ska lyckas måste alla bidra
– även du!

Vi är den första generationen
som kan avskaffa fattigdomen,
och den sista som kan stoppa 
klimatförändringarna.

Håll i! Håll ut! Håll avstånd!

Tack för att du fortsätter: 

• Hålla avstånd till andra
• Undvika onödiga resor
• Stanna hemma om du är sjuk
• Tvätta händerna ofta och noga
• Undvika större sociala sammanhang

Läs kommunens samlade information 
med anledning av covid-19:
www.odeshog.se/corona

Tillsammans kan vi bromsa smittan! Gå Spring Cykla


