”Inte störa – inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten.” Du
använder dig av allemansrätten när du går en promenad i skogen,
paddlar kajak, klättrar eller sitter på en sten och tänker. Oftast
är den alldeles naturlig för oss. För att alla ska kunna njuta av
naturen behöver vi ta hänsyn till natur och djurliv och visa hänsyn
mot markägare och andra som är ute. Vi kan sammanfatta det i
att inte störa – inte förstöra!
Vi svenskar är intresserade av uteliv och natur. För att alla ska
kunna njuta av naturen finns det saker som är bra att tänka på:
• Skada inte gröda, skogsplantering eller annan känslig mark.
• Gå inte över någons tomt. De boende har rätt att vara ostörda.
• Tänk på att inte hindra markägare i deras verksamhet.
• Om du passerar inhägnad betesmark, tänk på att inte störa
djuren eller skada stängsel. Stäng grindar efter dig.
I den tätortsnära naturen blir allemansrätten än viktigare. Den
gör det möjligt för många människor att ta del av naturen på
hemmaplan, utan att ta sig någonstans. I tätorten vistas många
människor samtidigt, ibland på trånga ytor. Allemansrätten gör
det lättare för oss alla att på ett hänsynsfullt sätt vara i naturen
och undvika konflikter och slitage på marken.
Hundar får självklart följa med i naturen. 1 mars–20 augusti är
djurlivet känsligt och då får hundar inte springa lösa. Även under
annan tid på året måste du ha din hund under sån uppsikt att den
inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.
Ta med skräpet. Vi vill alla ha en ren natur, fri från skräp. Glas,
burkar, platstpåsar och kapsyler kan skada både människor och
djur. Ställ därför aldrig soppåsen bredvid ett fullt sopställ.
Lägerelden sätter krydda på vårt friluftsliv och du får göra upp
eld i naturen. Men eldning skapar oro bland många markägare
eftersom skog för stora värden brinner upp varje år på grund av
slarv med lägereldar. För att minska risken för att elden ska spridas
finns det några saker som är bra att tänka på:
• Inte elda om det råder minsta fara för brand. Välj en plats där det
inte är risk att elden sprider sig. Respektera eldningsförbud.
• När du har eldat – släck ordentligt. Lämna inga spår efter dig.
Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida www.allemansratten.se

martingustavsson.se

Bra att veta om
allemansrätten
Kontakta oss via mail eller webb:
E-post: stfalingsasvargarda@stfturist.se
Hemsida: www.svenskaturistforeningen.se
/stfalingsas-vargarda

POTATISLEDEN
Vandra runt Alingsås tätort
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9,5 km vandringsled runt Alingsås tätort
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Potatisleden går mellan Hjortgården och Bryngeskog och binder
ihop Hjortgården med Ängabostugan och med Stadsskogen. Den
är totalt 9,5 kilometer lång. Fördelen med Potatisleden är att du kan gå på den var du vill och också
lämna den var du vill. Hela leden är tydligt utmärkt
med orange skyltar samt på regelbundna ställen och i
korsen skyltad med platser och avstånd.
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Välkommen ut på Potatisleden!
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Potatisleden har tillkommit som ett Leader-projekt inom Göteborgs insjörike 2013. Huvudman för projektet och skötseln är
Svenska Turistföreningen Alingsås-Vårgårda.

Alingsås Friluftsklubb driver Ängabostugan med
bastuverksamhet för såväl damer som herrar flera
gånger i veckan. Föreningen har 210 medlemmar.
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Vill du ha mer information om hur Potatisleden kom till eller ha
annan information kan du kontakta Bo Karlsson, styrelseledamot
och drivande i projektet i Svenska Turistföreningen Alingsås-Vårgårda. Du är givetvis också varmt välkommen att lämna förslag och
tips på sevärdheter och vackra platser utmed sträckningen.

OK Skogshjortarna har framför allt orientering och skidor på sitt
program. Klubbhuset Hjortgården och Hjortmarka
med sina markerade spår och leder är föreningens
huvudområde. Föreningen har 730 medlemmar.
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På kartan kan du se hur leden går, precis utanför
bebyggelsen i Alingsås tätort. Vi hälsar dig välkommen ut i naturen
och ut på Potatisleden, där du kan vandra i tätortens absoluta närhet och uppleva all den vackra natur som omger vår stad.

Svenska Turistföreningen består dels av närmare 400 boenden i
vandrarhem, hotell och fjällstugor. Närmast ligger Hjälmared och
Plantaget. Dels finns det lokala avdelningar som erbjuder naturoch kulturprogram samt vandringar. STF Alingsås-Vårgårda har 550
medlemmar och ger ut vår- och höstprogram.
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Klubbstugor utmed potatisleden
1) Hjortgården drivs av OK Skogshjortarna. Öppet för träning och bastu
tisdag och torsdag kväll samt fredag bastu och dusch. Sex spår och leder
från 1,7 km till 10 km, grillplatser och vindskydd finns längs lederna.
2) Ängabostugan drivs av Alingsås Friluftsklubb och har bastuverksamhet för herrar tisdag kväll och lördag förmiddag samt för damer måndag
och fredag kväll.
3) Östbovik är Alingsås sjöscouters klubbstuga. Den ligger idag inte direkt vid Potatisleden, men blir det en fortsättning på leden, så skall den
gå via stugan och förbi Lövekulle campingplats (se den prickade linjen).
Utmed hela Potatisleden är det tydligt uppskyltat med platser och avstånd.

