
22– 31 juli 2016 

Natur och kulturvecka i BY,  

Södra Dalarna 
facebook: vi som gillar By slånkvicku 

www.byslånkvicku.se 

Telefon: 070513 96 92 

By på gång! 

Varför inte ta en prome-

nad eller cykeltur mellan 

besöksmålen i årets 

Slånkvicku och på så vis 

främja både miljö och 

hälsa. 

Nyttja vår fina gång och 

cykelväg mellan Bredgrind 

och By skola. Där kan du 

gå och cykla säkert och 

njuta av vyerna ut mot Bysjön.  
Men du kan gå fler sträckor;  

exempelvis längs gamla banvallen mellan 

Näs och Bredgrind. 

Ett speciellt motionspris lottas ut, vid 

avslutningen, bland deltagarna som väljer 

att promenera eller cykla mellan besöksmå-

len i årets Slånkvicku och som summerar 

sina totala km under veckan.  

Några exempel: 

Hembygdsgården - Ridhuset 1 km 

Hembygdsgården - By kyrka 2,5 km 

By kyrka - Vadsbro 1 km 

Nilses la´gård - By kyrka 1 km 

Aktivitetskort 

Jag har under By Slånkvicku 2016 gått/cyklat  

.…………..km 

Namn: 

______________________________ 

Adress: 

_________________________________

Postnummer: 

_________________________________ 

Ort: 

_________________________________ 

Telefon: 

Du som besöker våra evenemang 

under veckan kan själv göra Dina 
”klipp”.  

Vid varje arrangemang finns en 

”kontrollstation” där Du trycker 
på klippkortet med markören för 

att  visa att  Du har besökt  

arrangemanget.  
Med minst 10 klipp från olika arrangemang deltar Du i 

utlottningen av olika vinster.  

 
Kortet skall senast lördag 30 juli kl. 17.00 lämnas in på 

By Hembygdsgård. Vinsterna delas sedan ut vid 

avslutningen i By Kyrka söndagen 31 juli kl. 11.00.  
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