Mitt 7H – Sjuhärads hemesterfavoriter
Under hösten 2019 pågick kampanjen Mitt 7H - Sjuhärads
hemesterfavoriter där invånarna fick nominera sina
favoritplatser utifrån sju olika kategorier. Kategorierna var
Sjö, Äventyrsplats, Selfiespot, Äng, Reflektionsplats,
Skogsplats och Din plats. Favoritplatserna som skickades in
var alltifrån Kröklings hage, Gäsene Tingshus,
Kvinnestadsjön till grillplatsen vid Pickesjön och många fler.
Favoritplatserna finns sprida över hela Sjuhärad och
kampanjen nådde cirka 10 000 personer via sociala medier.
Kampanjens syfte var att lyfta Sjuhärads fantastiska
omgivningar och vilka gör inte det bäst om inte invånarna
själva? Ta en titt på de vinnande platserna och fundera på
var just din favoritplats finns.

Motivering:
Med en nyfödd bäbis och en sexåring med myror i brallan åkte vi på
utflykt utan bestämt mål. Vid vägens ände hamnade vi på en gård som
erbjöd självplock av jordgubbar, lät barnen klappa några av djuren och
där kattungarna ivrigt ville följa med hem. Här kunde mamman amma
på en filt medan de andra upptäckte en spännande omgivning.

Karolina Humleving

Koordinater: 57.559000, 12.548084

Motivering:
Hemesterfavoriten Dalstorpasjön runt Jälmåleden är en alldeles lagom
runda att gå, och det finns många ställen som man kan stanna och
dricka sitt medhavda kaffe eller bara sitta och fundera över livet. Man
går genom skog, hagar, utmed stranden, över hängbroar
(2 st) och naturen skiftar hela tiden.

Monica Fredin

Koordinater: 57.606514, 13.516843

Motivering:
Underbar utsiktsplats på Bredared vandringsleder - ger ett stort lugn när
man ser ut över de stora skogarna.

Emmy Hultberg
Koordinater: 57.83144, 12.88979

Motivering:
Detta hus från 1700-talet hjälper mig att förstå hur människor levde och
vilka förhållande som rådde för 300 år sedan. Sååå häftigt och lärorikt.
Resa i tiden men på hemmaplan. Jag har lärt mig hur människor tog sig
fram utan bilar, mobiler, fartyg eller flygplan. Vad människor tvistade om
och vilka ärenden som kom upp i Häradstinget. Hur polisväsendet
fungerade utan utbildning (utan att kunna läsa skriva eller räkna).
Kvinnohistoria i rättsprotokollen.
Ja det finns hur mycket som helst att dyka ner i. Jag gör nya resor varje
år.

Barbro Bengtsson
Koordinater: 57.985906, 13.054804

Motivering:

Pusshållplats på promenadslingan på Näset i Holsljunga. ❤

Monika Bjelton
Koordinater: 57.41294, 12.965026

Motivering:
Tillgängliga Pickesjön erbjuder djupa skogar, vackra ängar och en
underbar sjö. Här tillbringar vi en heldag eller bara en kort stund. Vi
sitter gärna under äppelträdet och spelar Uno, njuter av blåklockorna,
räknar nyckelpigor och funderar på hur många humlor det ryms på en
blomma.

Karolina Humleving
Koordinater: 57.704576, 12.886325

Motivering
Badsjö med många möjliga upplevelser i naturskön miljö. Bad, fiske,
vandringsled runt sjön, under vintern skridskoåkning och pimpelfiske.
Kvinnestadsjön är en grund fågelsjö som värms upp fort och fryser
snabbt.

Ulla Hjelmér
Koordinater: 58.005208, 12.865920

