
Autistvandring 2020 
 

Infoblad, version 2020-06-13 (två A4-sidor) 

Syfte är att trivas, skapa minnen och utvecklas till-

sammans i fin natur. Fokus är att sova utomhus;  

ett utmärkt tillfälle att prova det, även för helt nya.  

Vi kommer inte gå långt, bara 12 km. Nära Göteborg. 

För vuxna autister. Som kan delta självständigt, men 

vi hjälps åt. Avgör själv om du kan resa till Göteborg. 

Nolltolerans mot främlingsfientlighet och mot HBT-

fientlighet. Arrangemanget kommer inte ställas in. 

Start: Torsdag 2/7 2020, kl. 12.00. Rannebergen C. 

Slut:  Lördag 4/7, senast kl. 13.00. Rannebergen C. 

Busshållplats ”Rannebergen Centrum” (förkortad C) 

ligger 12 km nordost om Göteborgs centralstation. 

Vi går, med ryggsäckar. Men sträckor är valda för att 

även otränade utan rörelsehinder skall kunna delta. 

Vi sover utomhus båda nätter. Det finns färdiga vind-

skydd, men nackdelen med att träffen är nära stad, är 

att det är stor risk (50%?) att de är upptagna av andra. 

Vi kan inte veta att vi får önskade vindskydd. I värsta 

fall inget vindskydd; för det ta med eget tält eller 

chansa på att det inte regnar och sov under himmel. 

Vid eventuellt ihållande kraftigt regn, så löser vi det  

och lär oss mycket av det. En fördel med att allt är nära 

stad är att det är lätt av avbryta. Sent återbud är OK. 

Efter testvandring av mig (TA, arrangör) ändras 13/6: 

1. Start och slut blir hpl Rannebergen C, inte hpl efter. 

2. Första natten Stentjärnen, andra natten Gäddevatten. 

Denna andra ändring mest för att underlätta deltagande 

bara en natt torsdag–fredag eller ev. bara på torsdagen. 

Det är gratis att delta. En eller två dagar av tre är OK. 

Var och en tar med sin egen mat och dryck. För två 

dygn behövs nog 3–4 liter vätska. Eldstäder finns. 

Vi kan försöka förbättra våra kunskaper om djur och 

växter lite. Här finns 100 arter m.m. att kolla efter:  

http://osams.se/artkanon.pdf 

Max antal anmälda: tio. Det är inte fullt än 13/6. 

Ni får gärna sprida detta infoblad eller länken nedan 

till infobladet till autister som kan vara intresserade! 

Arrangör: Torbjörn Andersson som privatperson. 

Anmälan till mig på min e-post: tor@aspi.se  

Jag svarar på ev. frågor. Respons är trevligt! 

Infobladets plats: andet.se/ava2020_infoblad.pdf 

  

Dag 1. Torsdag 2/7 2020 

Kl. 12.00 möts vi vid busshållplats Rannebergen C.  

Eller 11.07 på spårvagnshpl Centralstationen, läge A, 

och tar sp. 4 mot Angered kl. 11.11 (även 11.26 går.) 

(Jag (arrangör TA) anländer till Göteborg 11.00 med 

Västtrafik, Länstrafik, tåg 7290 (från Falköping).) 

Från hpl RC går vi kl. 12.00 ytterligare 100 meter 

längs Rannebergsvägen, över vägen, upp på grusstig, 

och 100 meter till. Väster om Stora Mölnesjön äter vi 

lunch på ett rött träbord (om det är ledigt) kl. 12.10–

13.10. Alla har med sin egen mat. 

Badmöjlighet vid södra Stora Stentjärnen efter 1 km.  

Efter badplatsen går vi västerut (inte på Bohusleden) 2 

km på liten slingrande stig väster om Stora Stentjärn. 

Anländer till fin lägerplats vid sjö. Märkt ”2” på karta. 

Vi hoppas att det stora underbara vindskyddet är ledigt 

(eller i andra hand lilla), och stannar i så fall. (Annars 

omplanering.)  Utsikt från stora vindskyddet: 

 
 

Dag 2. Fredag 3/7 2020 

Vi stannar länge på övernattningsplatsen, om den är 

fin. Dag två har vi gott om tid eftersom det är heldag. 

Vi skall bara gå 3–4 km. Först någon fångstgrop. Sen 

på småstig väster om Abborrtjärnet där vi tar paus. 

Liten bro över kanal. Sen 2 km norrut på Bohusleden i 

kuperad terräng. Vid sjön Gäddevatten hoppas vi i 

första hand att det sydöstra vindskyddet är ledigt. I 

andra hand det norra. Det finns två på sjöns västsida. 

Den som vill och orkar mer, kan sen gå egen runda, 

t.ex. runt sjön eller/och till lägerplats vid Skyrsjön. 

 

Dag 3. Lördag 4/7 2020 

Efter frukost startar vi klockan 9 cirka och går åter 

söderut på Bohusleden. Vi håller sen väster om Stora 

Mölnesjön igen, om inte annat önskas, till hpl RC.  

Det här blir dagen med längst gående, ca 6 km och 

kuperat de första km. Men vi har lättast packning då, 

och att kommer ta flera pauser. Till busshållplatsen 

kommer vi troligast kl. 12.20 cirka, men senast 13.00. 

  

http://osams.se/artkanon.pdf


Lokaltrafikresor i Göteborg 

Transport till startstället: Man tar spårvagn 4 eller 9 

från hpl Centralstationen till hpl Angereds Centrum. 

Resan (19 min) är tråkig, så ta med läsning el. lyssning. 

I Angered byter man lätt till buss 76 mot Rannebergen 

och går av på hpl Rannebergen Centrum efter 6 min. 

Det finns bara ett läge (A) vid busshpl Rannebergen C, 

eftersom bussen kör runt Rannebergen, medsols.  

Vid hemresan på lördagen (eller fre) avgår buss 76 från 

hpl RC en gång i kvarten 12.26 t.ex. och byt i Angered.  

Allt är i Göteborgs kommun.  

Biljettinformation: https://vasttrafik.se/  

 

 

Kartor över vandrings-området 

Det orangea är Bohusleden, den går vi bara delvis på. 

1. Markerar busshållplats Rannebergen C. 

2. Markerar det stora vindskyddet vid Stentjärnen. 

3. Markerar det första vindskyddet vid Gäddevatten. 

 
https://bohusleden.se/kartplaneringsverktyg/bohusleden 
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