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Vi är tillbaka !
Namnet på vårt nyhetsblad är hämtat från det 
allra första i oktober år 2004.
Det har gått ett antal år sedan vi spred vårt 
nyhetsblad. Lite blandat stort och smått från 
Högsåsen, från närområdet Nordvästra Tiveden 
och hela Tiveden och Sveriges mesta Gräns-
bygd.
Nu är de intensiva åren med det stora gränsöver-
skridande arbetet över. Det är en ny tid.

Och med det nya möjligheter !
Vi lovar inga fasta utgivningsdatum och inte mer 
exakt vad innehållet blir.
Men vi skall försöka hålla en viss, som det heter 
redaktionell touch. 
Inget annons eller evenemangsblad med tider 
etc., även om undantag görs.
Det är helt ok att höra av sig om ni tror att ni har 
något som passar.  Mejla gärna och berätta lite 
kort eller skriv en text.
Men minns förbehållet att redaktionen absolut 
inte lovar något. Och vi förbehåller oss rätten att 
ändra texter för att passa in i hur vi vill ha det. 
OM vi ev. skulle glömma något eller något blev 
fel - så beror det på redaktionsansvarigs ålder.

För Högsåsenföreningen
Ulf Sandberg, redaktionsansvarig

070 223 90 42
ulf.sandberg@hogsasenitiveden.se

Sept. 2017
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Vill ni av någon anledning inte ha GRÄNSKURIREN, 
så är det helt ok ! Kan finnas många orsaker.
Svarsmejla bara, så fixar vi det.
OM ni tror er veta om någon som kanske skulle vilja 
ha GRÄNSKURIREN, så svarsmejla adress. Men vi 
ber er att först kolla med den ni föreslår ! Tack.



Besöksnäringen ger ett tillskott 
till Sverige på 119 miljarder

Med sina 62.000 gäst-
nätter per år är Laxå 
kommun överlägset 
störst i vår bygd.
Målet 50.000 för år 2016 
uppnåddes redan året 
före.
Det finns också en raket 
som styr spikrakt uppåt 
och det är Gullspångs 
kommun - nu uppe i 
dryga 27.000.

Ihåligt underlag
Det skall med en gång 
sägas att det tillgängliga 
siffermaterialet är ihåligt.
Statistik från Töreboda 
och Askersund står inte 
att finna någonstans.
Underlaget för Karlsborg 
kommun haltar, men lig-
ger någonstans på drygt 
26.000.

Campingnätter...
Det finns också olika syn 

på gästnätter camping-
platser. 
I en del statistik är den 
inte med eftersom flera 
campingar inte redovisar 
egen statistik månadsvis 
utan per säsong.

Inte hela sanningen
Dessutom skall sägas att 
just antal gästnätter inte 
berättar hela omfattning-
en av besöksnäringen. 
Den omfattar ju mer.

Stora arrangemang
Kommuner med stora 
evenemang kan ju få stora 
tillskott av pengar från 
besökare utifrån utan att 
det syns  så mycket i just 
gästnätter.
Törebodafestivalen och 
Hova Riddarvecka är två 
sådana - fler finns.
Men visst torde statistiken 
trots allt säga en hel del. 

Barfotens camping i Otterbäcken har fått en fantastisk 
uppfräschning, tack vare samarbete kommunen och ar-
rendatorn Otterbäckens BK.

Gullspång är raketen 
Raketen i vår bygd är 
Gullspångs kommun. 
Kommunen placerar sig 
som nummer 18 bland 
Sveriges alla 290 kom-
muner vad gäller ökning 
av antalet gästnätter.

Börjar lågt
Även här bör en brask-
lapp tilläggas. Kommu-
nen startar från en låg 
nivå och då är det lättare 
att öka snabbt.
Men oavsett detta, så 
säger siffrorna självklart 
att något hänt i kom-
munen.

Några orsaker
Organisationen har för-
stärkts - med nya duk-
tiga, inlyssnade perso-
ner - inte rädda för nya 
okonventionella grepp. 
Allt under ledning av 
Elin Asp.
Något att ”bita i” för 
nytillträdde näringslivs 

Laxå har klart flest 
gästnätter i vår bygd 

o turismchefen Anton 
Holgersson.
Kommunen har konse-
kvent sett till att finnas 
med i alla de nätverk som 
finns inom turistsverige.

Hjälp av Mariestad
Kommunen har också 
haft hjälp av Mariestads 
positiva utveckling.
De är tolva på Sverigelis-
tan i ökning. 
Ett arbete med duktiga 
Lotta Samuelsson i spet-
sen.

Entreprenörernas roll
Enskilda privata entre-
prenörer har hakat på och 
gjort stora fler miljoners-
satsningar.
Fårgården i Åsebol och 
Villa Ekenäs i Otterbäck-
en är två goda exempel.
Otterbergets camping 
vid Skagern fortsätter att 
investera och utvecklas 
hela tiden.

Från Gullspångs kommuns hemsida som berättar om gäst-
nättsutvecklingen. Laxå står i en klass för sig i vår bygd 
avseende antal gästnätter. 
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Där satt den !
Bättre sent än aldrig - 
lyder ordspråket och 
visst passar det här.
Efter 43 år, blev re-
servat år 1974, gräns-
markeras nu Högsåsen 
naturreservat.
Peter Tvelin svingade 
klubban och Per Svens-
son höll i stolpen.

Markering
Middagstid fredagen 
den 25 augusti var ett i 
sig litet ögonblick, men 
som markerar något 
synligt nytt och som 
aldrig kommer igen.
Förklaringen varför det 
dröjt är väl att reserva-
tet fungerat bra ändå 

Peter Tvelin, tv svingar gummiklubban och Per Svens-
son håller i gränsstolpen.

Stilfullt och med fina lilla stjärnan...

och det finns alltid en 
massa saker som skall 
fixas som gått före.

LONA-projektet
Så visst var det en väl-
gärning när vi skrev in 
gränsmarkeringen som 
en av åtgärderna som 
skall göras i pågående 
LONA-projekt.
Lona står för Lokal 
Naturvårdssatsning och 
är en statlig satsning.

Fortsätter
Arbetet med gräns-
markeringen fortsätter 
under hösten.
I och med arbetet blir 
också allt nu ordent-
ligt röjt. Ytterligare en 
plusfaktor.

Där satt den ! Narven behöver omvårdnad
Av flera skäl avsa sig Högsåsenföreningen skötseln 
av den fina skogssjön Narven med bad - för fyra år 
sedan.
Kommunens försök att hitta någon annan intresserad 
gav inget speciellt napp.
Nu har föreningen meddelat att vi vill diskutera ett 
skötselavtal på samma grunder som för reservatet.
En anledning är önskan att göra en Upplevelseplats 
vid den underbara lilla sjön, där badmöjligheter finns. 
Den utveckling av ”Tivedens vandringscentrum som 
planeras innehåller också nya vandringsleder till sjön.
Dessutom saknar själva Högsåsen just vattenupple-
velse för besökarna.

Föreningen anla en grusväg med P-fickor för husbil och 
husvagn med utsikt över sjön. Idag är allt helt igenvuxet.

Vy från P-plats då hölls även udden ren från sly. Badbryg-
gor behövs däremot inte nuförtiden. Just badandet är så 
förändrat och en liten skogssjö lockar inte på samma sätt.
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Slingan i reservatet

En kortare slinga i reserva-
tet med blandade saker att 
uppleva.
1. Lind 
En av flera ståtliga lindar i 
reservatet.
Linden vid Informations-
centralen har en gång varit 
bland de största i Sverige.
2. Högsåsen by
På mitten av 1800-talet 
fanns här 43 olika byggna-
der. Antalet personer åren 
1845-65 var 96 stycken.
Se infotavla !
Denna tomt ägs av Högsås-
enföreningen.
3. Hus benämnt 7an
Detta är ett orginalhus i 
byn. Snett nedanför res-
terna av en smedja.
4. Nyckelbiotop av askar
Dessa ca. 300 år gamla 

askar har speciellt skydd. 
Stor förekomst av ”bård-
lav”.
5. Odlingsröse
All sten här har brutits upp 
från beteshagen.
Det finns mycket gott om 
odlingsrösena i markerna 
häruppe. 
6. Reservathörn
Gammal körväg ner för 
backen in i skogen. 
7. Byns stenhuggeri
Ur stora stenen har lämp-
liga stenar för bl.a. husbyg-
ge huggts. Funnits större 
förråd. Fin myrstack.
8. Sälg och stig
Praktfull sälg vid ordinarie 
stig upp till utsikten.
9. Toppen på Högsåseberg
Utsikt på 216 m.ö.h. och 
kommunens högsta punkt.  

Binneberg, t.v. o Kinnekulle 
t.h. som ligger ca. 6 mil bort 
syns vid ”rätt” väder.
* Trollungens fotspår är en 
sk. offergrop.
* Räfflorna i berget är isräff-
lor och spår efter inlands-
isen.
* Trianglarna är Kartverkets 
mätpunkter, sent 1800-tal.
10. Ekallé
Präktig njutbar allé med 
mestadels ekar.
11. Södra Högsåsen
Reservatet idag är bara en 
väldigt liten del av det som 
förr var Högsåsen o byns 
marker.
12. Medicin o Kämpetallen
Två av naturens förunder-
liga under.
Medicintallen har helande 
krafter. Kallas ”Barndragar-

träd” då barn drogs genom 
hålet för att inte bli sjuka.
Kämpetall av ”kamp” lika 
med häst. Se information !
13. Huldas källare
En mycket gedigen jord-
källare. Jämte har funnits 
större ladugård. Torpet låg 
mitt emot Informationscen-
tralen.
14. Evaeken
Ljuvligt ståtlig ek planterad 
år 1834 av Eva Mattsdotter, 
då fem är. Eken döptes år 
2005.
15. Högsåsenstugan
Flyttades från bygatan 
vid Laga skifte - när byn 
delades upp i fyra åtskilda 
gårdar 
16. Slåtteräng
Innehåller ca. 130 olika 
växter.

Nygjord slinga för att 
bekanta sig med 

Högsåsenreservatet
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Trespråkig skylt.

Det måste bli 
mer sånt här !
Med tanke på den 
mycket stora ökning 
av utländska besökare 
på Högsåsen och ”Ti-
vedens vandringscen-
trum” är det ett måste 
att öka informationen 
på utländska språk.

Flest tysktalande
Grovt uppskattat är tre 
av fyra utländska besö-
kare tysktalande - mer 
eller mindre.
Med tanke på en annan 
erfarenhet - många 
kommer utan att i 
förväg inhämtat särskilt 
mycket information - 
så är det information 
fysiskt på plats som gör 
överlägset mest nytta.

Tipsade
De som kommer har 
mycket ofta hänvisats 
av bygdens entreprenö-
rer. Stort tack, medde-
lar föreningen.
Det är många fritids-
husägare - många 
relativt långt ifrån.
Det är tack vare info på 
T-byråer mfl. platser.
Vi ser också ett direkt 
samband mellan det 
breda samarbetet i hela 
Tiveden och ökat antal 
besökare.”7an” får fräschare ytterdörr. Barndragarträdet Skålgropen



Den gula pilen ska vara tjock
Ytterst finns det egent-
ligen bara en sak - en 
enda sak som får ett 
land och en bygd, i da-
gens värld att växa.
Att förmera (öka) det 
kapital som finns.
Vår bygds samlade 
kapital består av likvida 
medel från staten genom 
bl.a. statsbidrag, genom 
utjämningsbidrag och 
skatter.
Även de pengar som beta-
las in som kommunalskatt  
tar ju en sväng till statens 
kassa först.
Dessutom har privatper-
soner och bygdens alla 
entreprenörer och företag 
kapital.

Skottkärror fulla  
Alla gör affärer och trans-
aktioner.
Det är då landsbygden 
brutalt uttryckt kör ut  
skottkärrelass varje dag 
- bort från bygden till 
kommuner, företag och 
entreprenörerna i stä-
derna.
Skulle man mäta den sk. 
handelsbalansen i vår 
bygd skulle det sluta med 

ett jätteminus.
Några enkla exempel

Vad kostar ex inte gymna-
sieplatser som kommuner 
utan dessa skolor betalar 
till kommuner med.
Ett annat - de statliga ver-
ken betalar sisådär drygt 
20 miljarder årligen bara 
i hyra. Överlägset mest i 
storstäder.

Tänk vilket härligt till-
skott det skulle bli. 

Sju arbetstillfällen
Gullspångs kommun har 
sju (!) statliga arbetstill-
fällen. Räknat per innevå-
nare har Stockholm 77.
Vad skulle inte 65 statliga 
jobb här betyda.

Ungdomar som flyttar
Årligen flyttar bortåt flera 
hundra ungdomar från 
landsbygd till städerna. 
Ungdomar som kom-
munerna investerat ca. 
1,5-2 miljoner i - allt från 
barnomsorg till högstadie 
och fritid.
Alla dessa kommer gratis 
till städerna - som arbets-
kraft.

Folkbokförs
Allt fler högskolor krä-
ver  också att ungdomar 
folkbokför sig där. 
Ett enkelt sätt för staden 

Flödet som går åt fel håll. Varje dag kör bygdens kom-
muner-företag-entreprenörer-innevånare bildligt talat 
skottkärrelass med pengar ut ur bygden - till städerna. 
Och vi måste - våra alternativ är inte så många. Allt 
ett typexempel hur landsbygden utarmas och städerna 
växer.

Det förrädiska 
ordet - bidrag

När landsbygden 
kommer på tal, då 
nämns också allt som 
oftast ordet - bidrag.
Landsbygden i Sverige 
skall så klart stöttas 
- via ett batteri stöd-
bidrag.

Satt sina spår
Sammankopplingen har 
definitivt satt sina spår i 
den offentliga debatten 
och i vardagssamtal.
Associationen är också 
kristallklar - landsbyg-
den klarar sig inte utan 
extra tillskott i form av 
”vänligt” givna - bi-
drag.

Varit annorlunda
Synen och debatten 
hade sett och låtit helt 
annorlunda om ordet 
varit - ersättning istäl-
let.
Eller att samhälls-
strukturen och statliga 
myndigheter sett lands-
bygden för vad den är 
- basen och ursprunget 
till det moderna Sve-
rige.

att få nya innevånare - 
mer statsbidrag. Lands-
bygden går ännu mer 
minus.

Besöksnäring ger plus
Det är utifrån dessa fakta 
som besöksnäringen bety-
der så mycket.
Turister kommer med 
pengar utifrån, externa, in 
i olika kassor i vår bygd.
Liksom externa projekt 
gör - om de görs ”rätt”.

 
 
 

 

Skog, åkermark, gruvor, vattenkraft - måsten för Sveriges 
utveckling, men inte så vanligt förekommande i städerna.
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Högst troligt 
pippi på fåglar
Att kunna inspirera 
folk, att entusiasmera 
och att få dem att börja 
fundera och klura - är 
en alldeles speciell 
gåva.
Kent-Ove Hvass, från 
Skövde naturexpert och 
rikskänd fågelexpert 
har den. 
I en överfylld storstuga 
under Högsåsenfören-
ingens Jubilems och 
LONA-dag söndagen 
den 28 augusti satte 
han fart på ett flertals 
tankar - om fåglar.
Att föreningen på 
Högsåsen kanske skul-
le skriva ner en nisch 
till för reservatet.

Redan en punkt...
Och redan på fredagen 
efter arrangemanget 
fanns det på styrelsens 
arbetsordning en punkt 
om det.
Vill vi starta upp ett 
”fågelspår” i verksam-
heten kring reservatet ?
Svaret blev - ja. Och 
beslut om steg ett - 
bygge av fodermatare 
på reservatet.

Det är nog så
Så det är nog klarlagt
att föreningen fått pippi 
på fåglar. 

Det var på våren 2008 
idén väcktes att ha en 
kolmila nere vid det 
då delvis restauerade 
Kvarnfallet.
Föreningen hade avver-
kat träd, röjt hela om-
rådet, återskapat kvarn-
dammen och tagit fram 
det lilla vattenfallet.

En milplats också...
Men sagt och gjort - 
dags för en milplats 
också.
Vindskydd sattes upp.
En genuin kolarkojan 
byggdes och av bara far-
ten blev det en utescen 
också. Med tak.

Premiär 28.8 2008
Fredagen den 28 augusti 
år 2008 tändes så åter 
en mila på gamla plat-
sen. En högtidsstund för 
föreningen.

Anspråkslöst
Lördagen den 16 sep-
tember är det dags för 
tionde milan.
Vi har det lite anspråks-
löst- kolarens kaffe, ko-
larens korv - nygräddade 
klassiska kolbullar.
Lite musik och den 
populära lilla motorsågs-
tävlingen.

En liten mila
Vår mila är liten, men  
den är av den gamla mo-
dellen, utan skorsten.
Det kallas stickmila.
Den styrs genom att ett 
specialverktyg används 
att sticka milan så luft 
kommer in.

Folke från Undenäs med sitt dragspel - en kär tradition vid 
kolmileinvigningen och vår relativa lilla mila.

Från fjolårsinvigningen. Lördag 16 sept. kl. 16 dags igen

Kolarkoja, mila och utescenen.

Kent-Ove Hvass
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Det var ett litet barn-
boksläpp onsdagen 30 
augusti på Hova biblio-
tek.
Ett Läsfrämjande projekt 
som sträcker sig runt om i 
Skaraborg.
Hovaboken heter boken 
om ”Skogsfrun”, som bor 
i Kvarnfallet.

Högsåsen dyker upp
Hon jagas av en elak 
cirkusdirektör som är på 
Riddarveckan. Bokens 
huvudpersoner Kira & 

Ny barnbok släppt !
Högsåsen och Kvarnfallet med

Luppe får anledning att 
besöka Högsåsen. Då 
dyker Trollungens fotspår 
och Medicintallen upp.
Föreningen har framfört 
stort tack till kulturför-
valtningens Jane Rosen-
lind för hennes arbete i 
projektet.

Fundera vidare
Nu får föreningen sätta 
sig ned och klura på hur 
de skall ta det vidare.
Det blir en särskild bok 
om Gullspång också.

Tionde milan 
vid Kvarnfallet 

invigs
16 september 

kl. 16-18



Vårt unika Högsåseberg
- utsikt sex mil bort och 

tornet som inte finns längre
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John Bauer 
badade 

aldrig i Tiveden
Jo, redaktionen är 
fullt medveten om att 
rubriken egentligen 
inte alls är korrekt.
Den är på gränsen till 
att inte ens vara seriös.
Men filmtiteln ”Kim 
Novak badade aldrig 
i Genesarets sjö” - 
styrde pekfingret på 
tangentbordet.

Bedövande mystik
Rubriken avser att John 
Bauers enastående för-
trollande och världsbe-
römda teckningar med 
den bedövande mysti-
ken inte har ett endaste 
dugg med vårt Tiveden 
att göra.
Jönköping - Gränna

Motiven är alla häm-
tade från Småland och 
Jönköping, där Bauer 
föddes och bodde. 
Oftast är det från sko-
garna runt om och mot 
berget Taberg.
Men även runt Gränna, 
där Bauer också bodde.

Felsurrad last
Bauer blev bara 36 år 
gammal, 1882-1918. 
Han och hans familj 
drunknade när ång-
båten Per Brahe för-
liste - pga en last med 
Husqvarna symaskiner 
som inte var tillräckligt 
surrad.

Troll och Tuvstarr, 1915.

Utsikten är hänförande och hur många ”världsproblem” har inte lösts häruppe... 

I två omgångar har det funnits utsiktstorn på Högsåseberg. 
Men inget sedan åtskilliga årtionden tillbaka.

Högsåseberg 216 m.ö.h. 
är det helt unika på och 
kring reservatet.
En plats att hänföras av 
utsikten - att reflektera 
och lösa ”världsproblem”.
Trollungens fotspår, skål-
gropen i berget minner 
om människorna här förr.
Isräfflorna om isen för 
10.000 år sedan.
Förr också platsen för 
utsiktstorn. Dock relativt 
enkelt byggda.





Högsåsen Kulturförening finns också

”Lelle & hans vänner” - är en årlig livemusikkonsert som Högsåsen Kulturförening är 
engagerad i. Här också några av ungdomarna i föreningens rytmikkurs.  

Förr sa man ”cheese” när det var dags för fotografering. Numera med inspiration från 
bl.a. rapmusiken, något som föreningens ungdomssektion gör och producerar, är det fing-
rar i luften som gäller. Bilden från en privat facebooksida.

Det var med Högsåsen-
föreningens allt bredare 
engagemang som det 
blev ”nödvändigt” att 
starta upp en förening 
som inte hade själva 
Högsåsen som ansvars-
område.
Det blev Högsåsen Kul-
turförening.

Lokal i Hova
1 januari år 2016 blev det 
en lokal utmed ”stretan” i 
Hova.
En lokal som också un-
derlättade och effektivise-
rad Högsåsenföreningens 
arbete.

Samarbete med flera
Som vanligt letade för-
eningen samarbete, så nu 
nyttjar även Studiefräm-
jandet samt Otterbäckens 
BK lokalen.
Bildandet av Kulturför-
eningen innebar också ar-
bete riktat till ungdomar. 
Lokalen nyttjas för att 
skriva och producera 
musik - företrädesvis 
rapmusik.
Den fungerar också som 
träffpunkt. Frågar någon 
om etablerandet varit 
problemfritt - så är svaret 
- nej, långt ifrån. Men det 
mesta går att lösa...

Ensamkommande
Föreningen har ordnat 
uppskattade cirklar för 
nysvenskar i Hova.
Även gitarrkurs för en-
samkommande är sådant 
som gjorts. 
Samt ex. samarbete med 
yrkesmusiker Lelle Bo-
darve kring hans årliga 
livekonsert. Kulturfören-
ingen lär höra talas om 
sig mer.

Lite om LONA-dag, Jubileumsdag  och en stockbåt
Söndagen 27 augusti 
var på många sätt en 
alldeles speciell dag på 
Högsåsen.
Det var LONA-dag - en 
rikstäckande dag. Det 
gavs information och 
visades upp en rad av 
de åtgärder som görs på 
reservatet kopplat till 
projektet.
Föreningen passade på 
att uppmärksamma att 
det i år är 25 året som 
man är aktiv naturvårds-

aktör.
Och så återbördades 
”Västergötlands största 
stockbåt” efter 100 år på 
Vadsbo museum i Marie-
stad.
24 var med och bidrog

Inte mindre än tjugofyra 
föreningsengagerade har 
bidragit med konkret 
arbetstid för att få allt 
att fungera. Vilket det 
gjorde och berömmen var 
många.
Till saken hör att Högsås-

en är mycket, men har 
ingen tradition att vara 
plats för arrangemang.  
Så besökstalet 175-200 
är helt lysande.

Lisa Göthberg, mångårig 
museichef och Holger 
Zackrisson mångårig för-
ening eldsjäl.
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Blandade kortnyheter från vår bygd
Åke och Undenäs 
fixade Sköna Maj 

årgång 2017
Det var Undenäs byalags 
fasta övertygelse om 
att ”Sköna Maj” var ett 
positivt inslag för Unde-
näsbygden.
Det gjorde att det blev en 
årgång 2017 också.
Åke Backlunds funde-
ringar om ett infoblad 
till hushållen i Undenäs-
bygden - resulterade i 
samarbete med Högsåsen-
föreningen. Som gav pro-
ducerandet av en 16-sidig 
tidning. Där presenterades  
30-talet aktiviteter runt 
om i Tiveden.

Åke Backlund i Tivedens 
katedral.

Milan i Dammtorp 
invigs 16 sept

Tiveds Hembygdsfören-
ingen inbuder till Kolmi-
ledag 16 sept. kl. 11-15.
Musik av Linda Callmyr, 
utställning, tipspromenad, 
Tivedsmästerskap i ved-
klyvning samt servering 
kolbullar, varmkorv m.m. 
erbjuds.

Kolmiledags i Dammtorp.

Tiveds handel
byter ägare

Gruvintresse från 
Australien - för 

Unden oroar
”Ett företag med bas i 
Australien har ansökt om 
att göra en inmutning 
som berör tre byar runt 
sjön Undens södra udde. 
Byborna är oroliga för 
naturen och dricksvattnet 
i området, och protesterar 
mot planerna.”
Citat ovan från SLA, Ska-
raborgs Läns Allehanda.

Här kan man läsa mer om 
planerna
http://sla.se/karls-
borg/2017/08/03/mineraljakt-
sprider-oro

Grift har i sommar gjort 
några exklusiva akustiska 
solospelningar. 
En var på Tivedstorp. 
Den konserten avslutade 
samtidigt livemusiksä-
songen där.
Grifts inspiration kommer 
mycket från den kände 
Tivedskonstnären och för-
fattaren Folke Dahlberg.

Tivedstorp avslutade 
musiksäsongen med 

Folke Dahlberg 
inspirerat

Unden - unik och sällsynt vacker. Och förr navet i Tiveden.

Ett Stockholmspar tar nu 
över den nästan mytom-
fulla Tivedshandel.
En självklar del i samhäl-
let Tived - Sannerud.

Bild som är beskuren från 
Tivedstorps hemsida.

Elfte säsongen för 
Ridleder Tiveden

Det var i maj 2006 som 
Ridleder Tiveden invig-
des vid Västansjö och 
Undens strand.
Det avslutade två års in-
tensivt arbete. Och en ny 
fas tog vid - att få orga-
nisation, marknadsföring 
och hela ledsystemet med 
skötsel att fungera.
Nu har dessa Sveriges 
vackraste ridleder ge-
nomfört sin elfte säsong. 
Storartat !
Det kan också noteras att 
projekets gränsöverskri-
dande arbets- och synsät-
tet, blev tillsammans med 
ett pågående projekt på 
Högsåsen, förebilder och 
stilbildande.
Just så kom det Lokala 
utvecklingsarbetet i våra 
fem Tivedskommuner 
sedan kom att bedrivas. 



På Högsåsen pågår 
utvecklingsarbete 
tack vare 
den statliga

Vad är livskvalité 
för dig?

Hitta ditt 
drömboende här! 
www.gullspang.se/livskvalitet

Bo på fårgård 
Andas in lantluften och var en 
del av ett hållbart ekologiskt 

sommarminne.

 
Vandra, cykla eller rid 
Upptäck bland annat 
Högsåsens vandrings-
central som erbjuder 14 
olika leder, Gullspångs-
älvens vandringsled eller 
leden runt sjön Skagern.

Turistbyrån tipsar

Gullspångs turistinformation  
Tel. 0506-361 00 www.gullspång.se

Trampa 
dressin  
i Gullspång 
(glöm inte 
badkläder 
och fika-
korg)
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