
Örs brå ten..

Bryng els gär de, Öde näs.

Ängsslåtter 2020
i Alingsås, Vårgårda och
Bollebygd

Alings ås li e ra de ängs grupp me dver kar även den na
som mar vid slåt ter gil len på fle ra slåt ter mar ker i våra
trak ter. To talt blir det 13 än gar och ma der som in går i
årets ka len der.

Kom för att tit ta, slå el ler räf sa.

Väl kom men till de vack ra slåt te räng ar na.

Sandhult.

Bro backa.

Gan ta rås.



Slåt ter ka len der 2020

Lördag 11/7 14 00

Brobacka Naturcentrum
Väg från Alings ås mot Äl v äng en. Skylt ef ter 9 km
Bro backa Na tur re ser vat. Fö re ning en står för fika.

Måndag 13/7 18 00

Örsbråten, Ödenäs
600 m ef ter Öde näs kyr ka (från Alings ås), sväng
väns ter mot Örs brå ten. Pas se ra sjön Ören. Uppe i Örs-
brå ten, ta väns ter och kör ca 250 m.

Ons dag 15/7 18 00

Madslåtter på Torstö
Sam ling vid Wil lys p-plats kl. 17.45, sa m åk ning till
Sim me näs fis kes tu ga, båt häm tar. Ef ter slåt tern bjuds
på kaf fe och tår ta i träd går den.

Lördag 18/7 14 00

Slåtter i Bryngels gärde
Kör från Öde näs kyr ka  söder ut en km. Par ke ra vid
skylt Tal lå sen. Än gen lig ger på hö ger sida ner i back-
en. Ef ter slåt tern bjuds på kaf fe och bul le.

Måndag 20/7 18 00

Yxnås
Vä gen till Kär ta red, vid a re vä gen mot Vår går da, norr
om Sä ve ån. Ef ter en dryg km par ke ring på hö ger sida.
Efter åt bjuds på fika.

Torsdag 23/7 18 00

G:a Kyrkogården, Ornunga
Vä gen 182 mot Ljung/An ne lund. Ta hö ger i Ask lan da
mot Or nunga. Kör 2,5 km till Or nunga Gam la Kyr ka.

Lördag 25/7 14 00

Gantarås, Töllsjö
Kör väg mot Bo rås, pas se ra väg mot Töll sjö. Ef ter 4
km skylt Gan ta rås. Kör 1 km till fle ra röda hus på
back krön, hö ger sida. Mu sik och fika.

Måndag 27/7 18 00

Åsgärde, Nårunga
E20 mot Vår går da. Hö ger mot Ljur hal la i Bä linge. 5,6
km ef ter Kär ta red väns ter mot Brunn lid. Håll väns ter
ef ter 150 m, hö ger ef ter 700 m till och se dan väns ter
ef ter 150 m. Ca 1 km till. Slåt ter gil le med sång och
mat med “eko lo gis ka för teck en”.

Onsdag 29/7 18 00

Kvibacken, Ödenäs
600 m ef ter Öde näs kyr ka (från Alings ås), sväng
väns ter mot Örs brå ten. Pas se ra sjön Ören. Uppe i Örs-
brå ten, ta hö ger och kör ca 250 m, torp på hö ger sida.

Lör dag 1/8 1400

Ljungås, Skogsbygden
Bo rå svä gen för bi Lyg na red, skylt Ljur hal la – ef ter 6
km par ke rings plats Ljung ås. Pro me nad upp till går den
400 m. För tä ring och fika.

Måndag 3/8 kl 18 00

Vrån
Ta av från Bo rå svä gen mot Ljur hal la. Ef ter 2 km
vägskylt till hö ger. Kör 200 m och sväng hö ger på
gru s väg – Vrån  efter 300 m. Ef ter slåt tern bjuds på
kaf fe o bul le.

Torsdag 6/8 18 00

Damsjöås
Vä gen till Ma ryd, vid a re vä gen sö der om ån c:a 2 km.
Efter åt bjuds på fika.

Tisdag 11/8 18 00

Sandhult, Risveden
Från Alings ås ut till Bro backa, hö ger mot  Solle brunn,
ef ter 3,5 km väns ter mot  Gran vattnet, ef ter 1,5 km tor-
pet Sand hult på väns ter sida. Ef ter slåt tern bjuds på
mas sor av hem ba kat.


