14-15 maj 2022

Inbjudan till medlemshelg
Bäste medlem! Nu börjar vi genomförandet av våra planer med att rusta
upp befintliga vandringsleder och skapa nya.
Upplägg: Vi möts på lördag den 14/5 kl 10.00 i Mattila och arbetar i lag till ca 16.00 . För
er som kan så fortsätter vi på söndagen mellan 09.00 – 13.00. SkogsOla har skapat
beskrivningar av arbetsuppgifter (se nästa sida).
Under lördagen så kommer vi att bjuda på en Kallakukko (Inbakat rågbröd med rökt
sidfläsk, rödingfilé och kålrot) till lunch, lagad av Carl Jorander, kock på Mattila
restaurang.
Middag: På kvällen kl 18.30 finns möjlighet att delta i urpremiären på Mattila
restaurangs trerätters säsongsmeny med smaker och dofter av både skog, mark och
rökstuga. Pris: 445 kr /pers max 40 deltagare.
Förrätt: Rökt getost från Finnskogens ost med Karljohan-olja, skrädmjölsplätt och
granbarrssylt
Huvudrätt: Vildsvinsfilé* alt. Lokalproducerad Fläskfilé med smak av barrskog. Serveras
med smörstekt Tollkunno (Finsk typ av Bulgur), morötter, kantareller, friterad kålrot
och lingonsås med cognac. (Lax eller Stekost från Finnskogens ost som protein alt.)
*Varför vildsvin och inte inte älg? Vildsvin ger smak av skog och är 100 kr per portion billigare, så
det blir ett mer hållbart val.
Dessert: Modern version av Hillo på kärnmjölk med lingon, blåbär, skrädmjöl, och
björksirap.
Vi hoppas se dig under dessa dagar. Anmäl dig till arbetsdag lördag, och/eller söndag
samt om du vill vara med på middagen på lördag kväll. Detta för vår planerings skull.
Ange gärna ditt mobilnummer så att vi enkelt kan nå dig. Anmälan sker på
info@mnkf.se
Väl mött, styrelsen
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Arbetsuppgifter under arbetshelg i Mattila
Hej allihop, SkogsOla här, jag vill bjuda in er till en arbetshelg i Mattila med temat
vandringsleder. Mattila Natur och Kulturförening har ett pågående Leaderprojekt där
bland annat områdets vandringsleder ska rustas upp. Föreningens styrelse tycker att
helgen den 14 – 15 maj är en lämplig tidpunkt för ett ryck.
Tidigare har det köpts in material, spänger, spik, färg, halknät och stolpar. Spängerna
har körts ut i vinter med skoter och finns på plats ute i naturen. Men mycket av det
andra materialet behöver bäras ut, så många händer behövs. Arbetsuppgifterna är av
många slag och förhoppningsvis så passar något in för var och en av er. Jag kommer att
utse några arbetsledare innan, som jag behöver ta en introduktion med redan under
fredag eftermiddag.

Arbetslag
Nätklippare/målare: 2-3 personer som startar upp med ett förberedande
arbete
Arbetsuppgift: Klippa upp halknätet som är 2 meter brett i mindre remsor samt
att måla en del stolpar för kommande uppmärkning.
Verktyg: avbitartång eller sekatör
Målargäng: om 2-3 personer, beroende på hur många vi blir så kan det vara
flera grupper.
Arbetsuppgift: med färg och pensel märka upp efter lederna.
Verktyg: Tag med Penslar.
Spångbyggare: om 3-4 personer, ett eller två gäng, som bygger upp spängerna
på plats.
Arbetsuppgift: såga till spängerna till rätta längder och att spika fast dem.
Verktyg: Ta med hammare samt någon motorsåg.
Nätare: 2 personer som nitar fast halkskydden i plast på spängerna.
Arbetsuppgift: Med en ”nitpistol” skjuts näten fast i spängerna, spikas med
märlor i ändarna.
Verktyg: Ta med hammare för märlorna samt avbitartång/sekatör. (två
nitpistoler finns inköpta).
Skyltuppsättare: Det finns ett antal större namnskyltar i trä, samt mindre
riktningsvisare som ska sättas upp i vägskäl på stolpar. Ett arbetsgäng om 2-3
personer.
Arbetsuppgift: Att spetta ner stolpar och att skruva upp skyltarna på dem.
Verktyg: Ta med skruvdragare och järnspett samt en liten såg. Det behövs också
en bilsläpkärra för att få med stolpar/skyltar så nära installationen som möjligt.
Risplockare: 3-4 personer, det behövs plockas bort rester från en avverkning,
ris och kvistar.
Arbetsuppgift: risplockning
Verktyg: handskar
”Stolpjägare”: Den traditionella stolpjakten ska förnyas, 2 personer
Arbetsuppgift: sätta upp mindre stolpar vid de utsedda målen
Verktyg: spett
Väl mött alla, jag hoppas att många kan ställa upp. Den insats som vi då gör
kommer att vara många till glädje för lång tid framöver. Har ni funderingar kring
detta kan ni nå mig på 076 – 793 66 95.
Hälsningar Olov Henriksson

