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TREHÖRNADAGEN
LÖRDAGEN DEN 10 SEPTEMBER

KLOCKAN 13.00 - 21.00



BLI VÅR GRANNE - TOMTER VID SJÖÄNGEN

På en sydsluttning nära Trehörnasjön med brygga och nära till bad har 
Ödeshögs kommun iordningställt nio tomter. På sex av dem står det 
villor men tre tomter är ännu obebyggda.

VERKSAMHET I OMRÅDET



 

ORDFÖRANDE HAR ORDET
Trehörna är värt att uppmärksamma. Vi har 
nästan allt – skogar, sjöar, vacker by med 
betagande omgivande landsbygd, ett rikt 
föreningsliv och gemenskap.  
Lördagen den 10 september uppmärksammas 
Trehörna extra mycket. För fjärde gången 
genomför Trehörna Byalag en Trehörnadag 
tillsammans med Ödeshögs kommun, Svenska 
kyrkan och Trehörna fiskevårdsförening.  
Temat för årets Trehörnadag är Vatten - som 
naturtillgång, som livsmedel, som rekreation 
och som en del av vår livsmiljö. Se alla 
programpunkter och tider ovan.  
Vill du bo i ett semesterparadis med sjön inpå 
knuten, med 20 minuters resa till Tranås eller 
Ödeshög och med arbetstillfällen inom en 

timmas pendlingsavstånd till Linköping och 
Jönköping?  
Då är Trehörna platsen för dig.  
Kom och ta del av allt som erbjuds och ta med 
vänner och bekanta. Det kommer bli en 
fantastisk dag som vi spenderar tillsammans. 
Glöm inte badkläder!  
Hjälp till att sprida informationen om Trehörna-
dagen till dina släktingar, vänner 
och bekanta.  
Använd dina kontakter i sociala 
medier och kom förbi och hjälp 
oss göra en fantastisk dag 
verklig. 
VÄLKOMNA!

STURE BROLIN

PROGRAM LÖRDAGEN 10 SEPTEMBER

13.00 GUIDAD TUR TILL VATTENVERKET

14.30 LUSTHUSET

19.00 GRILLARNA ÄR IGÅNG

16.30 KAFFE I HEMBYGDSGÅRDEN

Samling vid Lusthuset för gemensam vandring via 
vattenverket till reningsverket. VA-chef Stefan 
Karlsson informerar om vattenkvalitet och 
vattenrening i Trehörna.

Miljöchef Jenny Asp Andersson om vattendirektivet 
och dess sex-årscykel samt något om vattenråd. 
Skogvaktare Nils Mörk informerar om vattenfrågor 
inom skogsbruket förr och nu. 
Entreprenör inom fiskerinäringar Jonny Ståhl 
utvecklar tankar om fiskevård och förutsättningar för 
utveckling av sportfisket i Trehörnasjön. 
Doktor i fiskeribiologi, verksam vid Sveriges 
Lantbruksuniversitet, Arne Fjälling berättar om 
vattensystem, fiskbestånd och fiskvandringar.

Svenska kyrkan bjuder på kaffe vid hembygds-
gården. Trehörnas museum är öppet.

VÄLKOMNA!

18.00 HELGMÅLSBÖN I TREHÖRNA KYRKA
Helgmålsbön i Trehörna kyrka. Kyrkoherde Maria 
Åkerström håller kort andakt. Trehörna manskör 
medverkar.

Återsamling vid Lusthuset. Grillarna tänds. Ta med 
det du vill äta & dricka. Trehörna manskör framträder.



 

OMGIVNING


