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Scanna QR-koden
och hitta med hjälp
av kartan i mobilen!

friluftsklivet.odeshog.se

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.

Hitta bokstäver i skogen - Utlottning av fina priser! 
Lämpar sig för dig som kan röra dig bland rötter och 
kottar. Gå, spring eller ta din moutainbikecykel! 

96-10-18

Sjögetorp

Visjö

Sestorp

VisjönBadplats

Grönlund

Granliden

E4

Kronberga

Sop-
tipp

Skogslund

E4

Klubbstuga
ÖSK

Rosenberg

Storgatan

Skola

Hembygds-
gård

Camping-

plats

Skola

torpet
Sköna-

Brodde-
ryd

31

32

33

34

35

36

37 38
39

40

41

42 43

44

45

46

47

48

49

50Tät skog

Öppen mark

Va�en

Tomtmark 
med byggnad

S�g / väg

Höjdkurva

Brant / stenar

Bäck / våtmark

Skog

Vanliga kar�ecken

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

Svarskort
Nr Bokstav
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Namn
tel.

Söder omSöder om
ÖdeshögÖdeshög

SkönatorpetSkönatorpet

Trehörnas Trehörnas 
omgivningar omgivningar 



Friluftsklivet
i Ödeshög
Foto-orientering i spännande kulturbygd
Kommunens hälsofrämjande fritidsaktivitet där du själv eller 
tillsammans med någon kan anta utmaningen att hitta kontroller 
och passa ihop bilder i spännande kulturmiljöer.

     

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. 

I år kan du med hjälp av friluftsklivet lära dig mer om 
vår kultur- och bebyggelsehistoria. Flera av platserna 
som är markerade i kartan har någon kulturhistorisk 
koppling. Själva utmaningen blir att passa ihop platser 
med rätt fotografi.

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.

Foto-orientering 
- Passa ihop bilden med platsen och 
hämta din belöning på biblioteket!
Vid i varje kontroll har vi tagit ett fotografi. Du ska para 
ihop varje kontroll med rätt motiv i bilderna. Tänk på 
att bilderna kan ha förändrats sedan de fotograferades.

Lyckas du para ihop 10 fotografier med rätt kontroll 
kan du hämta en belöning på biblioteket i Ödeshög. 
Klarar du ytterligare 10 st kan du hämta ytterligare en 
belöning. Du kan maximalt erhålla 3 st belöningar om 
du klarar alla fotografier. 

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. 

Hitta bokstäver i skogen
- Utlottning av fina priser!
Hitta till kontrollerna i skogen med hjälp av kartan 
över Skönatorpet, totalt finns det 20 stycken. I skogen 
finns det stolpar med en bokstav som ska skrivas efter 
respektive kontrollnummer på svarskortet. Hittar du 
minst 16 st kan du vara med i utlottningen av priser. 
För att delta i utlottningen:

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 2021.

Vid frågor kontakta Maud 070-5270099 eller Gunnel 
070-7357559. E-post: odeshogssk@gmail.com

29 april – 30 september 2021
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Friluftsklivet är en aktivitet under begreppet ”Ödeshög i rörelse” 
där vi samlar hälsofrämjande aktiviteter och verkar för ett aktivt 
friluftsliv och förbättrad folkhälsa. www.odeshog.se/rorelse
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Gå Spring Cykla

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.

Historiska platser
I Trehörnas omgivningar har vi markerat ut platser 
där spännande historier har utspelat sig. Vi har 
markerat dessa platser med en symbol i kartan. 
Läs mer i kommunens digitala hembygdsbok eller 
håll utkik på kommunens besökswebb  
www.visitodeshog.se under året. Här kan hela 
historien komma att publiceras i digital form. 

Såpopera på Trehörna Säteri
På Trehörna säteri finns en historia om hur Gustava Nilsdotter 
blev ägare till Trehörna säteri. En historia likt en modern 
såpopera vars kärlek och livsöde vänt både en och två gånger.
 

Trehörna kyrka
Här finns en historia om Sveriges genom tiderna största 
svartbygge. Hur kom det sig att en kyrka av trä uppfördes i en 
tid då man endast fick bygga kyrkor av sten?

Slangeryd gård
Resterna av en omfattande industriverksamhet på gården där 
Per Johansson bodde mellan 1875 och 1906. Per föddes på en 
liten backstuga och försörjde sina fattiga och sjuka föräldrar 
genom att tigga, men han slutar sina dagar 1906 som socknens 
rikaste man. Han byggde upp en industriverksamhet, med 
sågverk, kvarn, smedja och bakpulverfabrik. Han startade 
också brunnsverksamhet med brunnssalong, brunnshotell, 
badstuga m.m.

Avrättningsplatsen på Rönnestad
Kallad Häradsgropen. Den är betydligt äldre än exempelvis 
avrättningsplatsen i Sväm. Här kan man också besöka resterna 
efter två torpgrunder.

Morden i Bråmålen
Här skedde 1734 det rysligaste brottet i Ödeshögsbygdens 
historia. En hel familj med tjänstefolk, 5 personer, mördades 
på råaste sätt. Två mördare dömdes och avrättades. På 
Bråmålens ägor ligger resterna av den lilla backstugan 
Lövhagen, där föddes i stor fattigdom, den man som sedan 
kom att bli Tranås storbyggmästare och industriägare.

Luffarstenen vid Vagnsjön
Det är drygt 1 km promenadväg från parkeringsplatsen vid 
Vagnsjön till det stora flyttblocket, som ibland fungerade som 
logi för vandrare från Småland till Östergötland.
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Kartan med kontrollerna hittar du på mittuppslaget. Vid 
i varje kontroll har vi tagit ett fotografi. Du ska para ihop 
varje kontroll med rätt motiv i bilderna nedan. Tänk på att 
bilderna kan ha fördändrats sedan de fotograferades.

Foto-orientering
Söder om Ödeshög
Trehörnas omgivningar
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Foto-orientering
Ödeshögs tätort

Smidesstaket och trappräcken
Många av villorna i Ödeshög från 1960-talet är 
fortfarande omgärdade av låga smidesstaket och 
utmed entrétrapporna följer dekorativa smidesräcken. 
Dessa vackra formelement hör till tidens arkitektur och 
är utmärkande för Ödeshög. Passa ihop rätt foto med 
rätt plats!

Mitt i varje kontroll har vi tagit ett fotografi. 
Du ska para ihop varje kontroll med rätt bild 
på smidesstaketen. Tänk på att bilderna kan ha 
fördändrats sedan de fotograferades.


