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Vandringsled etapp 1 - sponsringserbjudande
Byalag 1050, i samarbete med sex stycken välvilliga fastighetsägare, avser att
projektera en vandringsled under 2022.
Planerad invigning någon gång i augusti-september 2022 – när alla delsträckor
förhoppningsvis är färdiga att vandra på. Syftet med vandringsleden är att ge
oss alla en förbättrad möjlighet till ett aktivare friluftsliv.
Vandringsledens totala längd är 8,6 km som delas upp i två sammankopplade
leder. Maspelösaleden 3,7 km (lila) och Kullaleden 4,9 km (röd) på kartan
nedan:

Planerade sträckningar
augusti-september 2022

Mer information finns på byalag1050.se och vår Facebookgrupp:
https://www.facebook.com/groups/752216861517686
Epost: byalag1050@gmail.com
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Beräknad kostnad är c:a 22 000:-, för bl a informationstavlor med kartor vid
startpunkterna, d v s vid Kornettgårdens parkering och utanför förskolan i
Maspelösa, fem stycken höga ekstolpar med graverade skyltar som anger
ledernas namn och längd, ledmarkörer och vägvisare utmed bägge lederna
samt eventuellt en bänk att sitta på för att få vila sina trötta ben en liten stund.
På senaste årsmötet beslutades att bygdepengen för 2021 från Linköpings
kommun om 6 000:- ska användas för detta projekt. Den tillsammans med
Byalagets egna medel gör att det saknas c:a 10 000: - för att vi ska kunna
förverkliga projektet. Byalaget söker därför sponsorer som vill vara med och
bidra till att vandringsleden kan bli av.
Följande tre sponsringserbjudande finns att välja på:
Bronsnivå: Medlems-sponsring, allt mellan 100:- och 900: • Bli omnämnd i Byalagets informationsblad samt på Byalagets hemsida.
Silvernivå: Företagssponsring, 1000:• Bli omnämnd i Byalagets informationsblad samt på Byalagets hemsida.
• Bli omnämnd på vandringsledens informationstavlor vid Kornettgårdens
parkering samt utanför förskolan i Maspelösa.

Guldnivå: Företagssponsring, 2000:- eller mera
• Bli omnämnd i Byalagets informationsblad samt på Byalagets hemsida.
• Bli omnämnd på vandringsledens informationstavlor vid Kornettgårdens
parkering samt utanför förskolan i Maspelösa.
• Få en plakett med sitt (firma)namn uppmonterad på lämplig plats, t ex på en
bänk eller på en av vandringsledsstolparna.
Eventuellt överskott från sponsringen kommer gå till kommande utökningar av
leden. Etapp 2 av leden är förhoppningsvis en förlängning av leden från
Maspelösa till Gullberg.

Mer information finns på byalag1050.se och vår Facebookgrupp:
https://www.facebook.com/groups/752216861517686
Epost: byalag1050@gmail.com
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För att vara med och sponsra vår nya vandringsled, använder Du någon av
följande inbetalningsmetoder:
Plusgiro: 96 67 30-4 eller Swish: 123 253 2372
Var noga med att ange ordet ’Leden’ samt
Företagets
eller
Ditt
namn
på
inbetalningen.
OBS! Notera att även privatpersoner kan
vara med som Silver- och Guldsponsorer.

Önskar Du vara sponsor och har frågor eller om du har några andra frågor
gällande vandringsleden kontaktar du:
Magnus Kempe 0730–435569, carl.magnus.kempe@gmail.com
Bengt Larsson 0706–392011, bengtlarsson.stubbevallet@telia.com
Johan Lissing 0765–557060, johan@lissing.se
Med vänliga hälsningar
Hållbarhetsgruppen i Byalag 1050

Mer information finns på byalag1050.se och vår Facebookgrupp:
https://www.facebook.com/groups/752216861517686
Epost: byalag1050@gmail.com

