
    på på på på     

VATTENDRAGSVANDRING! VATTENDRAGSVANDRING! VATTENDRAGSVANDRING! VATTENDRAGSVANDRING!     

Den 1 april, Den 1 april, Den 1 april, Den 1 april,     

annandag påsk.annandag påsk.annandag påsk.annandag påsk.    

Vi kommer att vandra ut med en Vi kommer att vandra ut med en Vi kommer att vandra ut med en Vi kommer att vandra ut med en     

del av Bruatorpsån.del av Bruatorpsån.del av Bruatorpsån.del av Bruatorpsån.    

I samband med vandringen kommer I samband med vandringen kommer I samband med vandringen kommer I samband med vandringen kommer 

vi att genomföra en inventering/vi att genomföra en inventering/vi att genomföra en inventering/vi att genomföra en inventering/

klassning av vattendraget ut efter klassning av vattendraget ut efter klassning av vattendraget ut efter klassning av vattendraget ut efter 

två olika modellertvå olika modellertvå olika modellertvå olika modeller    

BLÅ MÅLKLASSNINGBLÅ MÅLKLASSNINGBLÅ MÅLKLASSNINGBLÅ MÅLKLASSNING    

    ochochochoch    

VATTENRIKESNURRANVATTENRIKESNURRANVATTENRIKESNURRANVATTENRIKESNURRAN    

    

Låter detta intressant?Låter detta intressant?Låter detta intressant?Låter detta intressant?    

Vänd på inbjudan för mer Vänd på inbjudan för mer Vänd på inbjudan för mer Vänd på inbjudan för mer     

information!information!information!information!    

VÄLKOMMENVÄLKOMMENVÄLKOMMENVÄLKOMMEN    

 



    

En buss avgår från parke-En buss avgår från parke-En buss avgår från parke-En buss avgår från parke-

ringen framför nya kom-ringen framför nya kom-ringen framför nya kom-ringen framför nya kom-

munhuset i Torsås .munhuset i Torsås .munhuset i Torsås .munhuset i Torsås .    

KL 10:00 åter senast 14:00.KL 10:00 åter senast 14:00.KL 10:00 åter senast 14:00.KL 10:00 åter senast 14:00.    

Tänk på att vara i tid då ingen anmälan krävs!Tänk på att vara i tid då ingen anmälan krävs!Tänk på att vara i tid då ingen anmälan krävs!Tänk på att vara i tid då ingen anmälan krävs!    

    

Medtag!Medtag!Medtag!Medtag!    

FikaFikaFikaFika    

Rejäla skor och kläder för utomhus-Rejäla skor och kläder för utomhus-Rejäla skor och kläder för utomhus-Rejäla skor och kläder för utomhus-

aktivitetaktivitetaktivitetaktivitet    

Glatt humörGlatt humörGlatt humörGlatt humör    

Vandringen Vandringen Vandringen Vandringen kostar inget!kostar inget!kostar inget!kostar inget!    

    

Frågor och funderingar?  Kontakta; Frågor och funderingar?  Kontakta; Frågor och funderingar?  Kontakta; Frågor och funderingar?  Kontakta;     

Pernilla Landin, Torsås kommun Pernilla Landin, Torsås kommun Pernilla Landin, Torsås kommun Pernilla Landin, Torsås kommun 0486048604860486----33187331873318733187    

Arrangörer; Arrangörer; Arrangörer; Arrangörer;  

Bruatorpsåns, Grisbäckens och Brömsebäckens vattenråd.Bruatorpsåns, Grisbäckens och Brömsebäckens vattenråd.Bruatorpsåns, Grisbäckens och Brömsebäckens vattenråd.Bruatorpsåns, Grisbäckens och Brömsebäckens vattenråd.    

I samverkan med SÖDRA och LRFI samverkan med SÖDRA och LRFI samverkan med SÖDRA och LRFI samverkan med SÖDRA och LRF 

Ingen anmälan Ingen anmälan Ingen anmälan Ingen anmälan krävskrävskrävskrävs!!!!    


