
 
 

 
 
 

Budkavlen går och nu går vi vidare… 
 

Vi gjorde ett utskick i Aktion Rädda Vättern och Urbergsgruppen till alla medlemmar och fick 
ett antal svar från personer som vill vara med på vår stora sommar-manifestation. Nu går vi 
vidare med att organisera de fem grupper som kommer att ta emot, föra Budkavlen genom 
”sitt geografiska område” och lämna över den till nästa grupp som är på tur. 
 

Fördelning i grupper 
Grupp 1- Norra Kärr, Gränna, Jönköping 
Grupp 2- Jönköping, Hjo, Karlsborg. 
Grupp 3- Karlsborg, Olshammar, Askersund. 
Grupp 4- Askersund, Motala. 
Grupp 5- Motala, Vadstena, Borghamn, Omberg, Hästholmen, Ödeshög. 
 

Tidplanen för Budkavlens ”resa” runt Vättern ser ut som följer: 
Budkavlen startar måndag den 25/7 i Kleven, strax utanför Norra Kärr, där gruvan planeras 
att bli. Den går till Gränna, där den tas emot på stora gatan för att sedan föras till Jönköping, 
som tar emot Budkavlen tisdagen den 26/7 
Från Jönköping färdas Budkavlen till Hjo, där den tas emot torsdagen 28/7 för att föras 
vidare till Brevik- Den 29/7 och vidare till Karlsborg lördagen den 30/7. 
Budkavlen går sedan till Askersund, där den tas emot på söndagen den 31/7. 



 
 

Måndag 1/8 går den vidare mot Motala med några stopp under vägen, som Medevi, 
Lemunda och anländer till Motala tisdag den 2/7. 
På onsdag den 3/8 går budkavlen över Göta Kanal och vidare till Vadstena. I Vadstena 
planeras många olika aktiviteter och färden går sedan till Borghamn, anländer där torsdag 
den 4/8. 
På fredagen den 5/8 anländer Budkavlen till Omberg och Stocklycke, för att föras med 
kanoter och kajaker till Hästholmens Hamn. 
I Hästholmen firas sedan flera år ”Kräftans Dag” på lördagen den 6/8. Där blir det många 
aktiviteter och Budkavlen går vidare till Ödeshög och sedan ”Målgång” med facklor, musik 
etc. på söndagen den 7/8. 
 

Grupperna 
Nästa steg blir att samla ihop personer som vill vara med i ”sin” grupp. Den gruppen bör 
sammankalla till ett möte där följande kan behöva organiseras: 
När Budkavlen kommer fram till ”sin nästa grupp” bör den tas emot högtidligt. Vi kommer 
att ta med till varje mottagande-flaggor, banderoller och information, som placeras som en 
”portal” som tar emot Budkavlen och en fackla.  Båda dessa delar bör lämnas i händerna på 
någon politiker eller en person som kan hålla ett litet tal. Viktigt att media är väl informerade 
och beredda att skriva eller sända om detta mottagande. Bra också om någon vill 
dokumentera detta, kanske med en ”drönare” eller film.  
En kontaktperson/sammanhållare och en media ansvarig bör utses i varje grupp. 
Varje grupp kan söka upp medverkande, såsom båt och fiskeklubbar, hembygds- och 
bygdegårdar, kyrkor, musikgrupper, konstnärer, Fältbiologer, andra miljögrupper etc. för att 
knyta kontakter. Varje grupp kan fritt utforma det man vill göra. Budkavlen och facklan kan 
föras fram vandrandes, cyklandes, springandes, simmandes, paddlandes eller vad ni kan 
komma på. Roligt om det blir grupper av vandrare, simmare eller cyklister. Blir det långa 
sträckor, så är det helt ok att Budkavlen får åka lite bil också. 
Informationsmaterial kommer att tas fram och finnas till turister och andra nyfikna på resan. 
Ett kortfattat informationsblad görs som ett vykort, ev. även en flyer vi kan dela ut på vägen. 
 
Vi räknar med att grupperna kan bildas och organisera sig under april och maj månad. Vi tar 
senare kontakt och kollar av hur det går. Behöver ni hjälp med något, så hjälper vi till med 
vad vi kan. 
 
Har ni frågor eller vill anmäla er, så tar vi emot på telefon och mejl 
- Roland Thörnquist 0708 576569 och mejl modell.utstallningsteknik@gmail.com 
- Lisa Lennartsson 070 65 909 63 lisa.olshammar@gmail.com 
 
-Carina Gustafsson, Urbergsgruppen Grenna, mejl: balteberga24@yahoo.com  
 
Du som redan mejlat oss kommer att kontaktas av oss, så du hamnar i ”rätt” grupp för vidare 
engagemang. 
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