
Autistvandring 2020 b 
 

Infoblad, version 2020-07-21 

Eftersom förra autistvandringen blev lyckad, liksom 

förra årets, så genomför vi in en liten till i sommar. 

Syfte är att trivas, skapa minnen och utvecklas till-

sammans i fin natur. Det blir utanför Göteborg. 

För vuxna autister. Som kan delta självständigt, men 

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

Start: Onsdag 5/8 2020, kl. 12.00. Vättlestugan. 

Slut:  Torsdag 6/8, senast kl. 13.00. Vättlestugan. 

Vättlestugan ligger 12 km nordnordost om Göteborgs 

centralstation, vid stadsdelen Lövgärdet, 250 meter 

söder om Surtesjöns sydligaste vik. Vi ses utomhus, 

nära informationstavlan (mellan stuga och parkering.) 

För egen bil finns grusplan med 25 platser vid stugan. 

Vättlestugans adress: Kryddnejlikegatan 9, Angered. 

Om man åker kollektivt så ta spårvagn 4 eller 9 från 

hpl Centralstationen, läge A (11.08, 11.23) till hpl 

Angereds Centrum. Den tar 19 minuter. I Angered 

byter man lätt till buss 75 (eller 77) mot Lövgärdet och 

går av på hpl Kryddnejlikegatan efter 5 minuter.  

Sen går man norrut på gatan Kryddnejlikegatan 500 

meter. Först går det ner och sen går det uppåt. Där. 

Allt är i Göteborgs kommun.  

Biljettinformation: https://vasttrafik.se/  

Vi går med ryggsäckar. Men gåendet är inte viktigast. 

Det blir uppskattningsvis 6 km per dag i lugnt tempo. 

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. 

Var och en tar med sin egen mat och dryck. Eldstäder 

med grillgaller finns vid vindskydden m.m. 

Jag tar inte med kartor här. E-posta mig om ni vill ha! 

Jag har en översiktskarta. Och två Lantmäteriet-kartor 

i skala 1:10 000 som täcker hela vandringen. 

Det är gratis att delta. 

Max antal anmälda: Åtta. (Vi är tre redan nu 21/7.) 

Ni får gärna sprida detta infoblad eller länken nedan 

till infobladet till autister som kan vara intresserade! 

Arrangör: Torbjörn Andersson som privatperson. 

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

Jag svarar gärna på ev. frågor. Respons är trevligt! 

Infobladets plats: andet.se/ava2020b_infoblad.pdf 

 

Dag 1. Onsdag 5/8 2020 

Kl. 12.00 möts vi alltså vid Vättlestugan 

https://www.friluftsframjandet.se/regioner/vast/lokala

vdelningar/goteborg-larjedalen/vattlestugan/ 

Vi avgår direkt kl. 12.00, om alla har kommit då. 

Under dagen går vi hela tiden på Vättlefjällsleden, från 

Vättlestugan till norra sidan av Kroksjön, cirka 5 km. 

Först ner till Surtesjön och till höger vid kanotilägg-

ningsplatsen. Efter bara några hundra meter stannar vi 

på rastplats med många bord vi sjön. Där stannar vi så 

lång tid som alla behöver att äta m.m. 

Sen alltså vidare på Vättlefjällsleden. Vi kommer ta 

många raster. Och kommer nog kunna plocka bär då. 

Om vi inte hittar lämplig övernattning vid Kroksjön, 

så kanske vi kan gå vidare 500 meter norrut till, där 

Trollsjön börjar. (Där ligger även en scoutgård.) 

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

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

 

Dag 2. Torsdag 6/8 2020 

Vi stannar länge på övernattningsplats, om den är fin. 

Sen går vi tillbaka, samma väg, om vi inte vill göra lite 

extrautflykter. Samma bussar hem också.  
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