
Resumé av manifestationen för Unden söndagen den 22/11 
2020

Vilken fantastisk uppslutning för Unden! Trots hårda vindbyar och kraftiga begränsningar av 
antalet personer vid sammankomster så tändes närmare 20 vårdkasar under söndagskvällen 
runt sjön. I Barrud, Sågkvarn, Häggeboda, Camping Tiveden, Hamgården, Sannerud, Koppar-
hult, Haviken, Skalasand, Igelstad, Gullebolet, Lindberga, Hallerud och Åsebol samlades 
smågrupper runt eldar. Och i hundratals hem i hela Tiveden tändes ljus och brasor. Men inte
bara där – Unden har vänner i bland annat Mariestad, Skövde, Tibro, Karlsborg, Töreboda, 
Nyköping, Kumla, Olshammar, Laxå, Askersund, Lerum, Malmö, Stockholm, Åmål, Götene, 
Värmland, Dalsland och på Gotland. Nedan finns några av de fantastiska bilder som 
publicerades i Facebookgruppen Vi som brinner för Unden. (#visombrinnerforunden 
#vigerossaldrig #eldforunden)

Vi tar oss friheten att lägga in en av texterna i flödet i facebookgruppen av Evelina 
Moberg som så fint ger uttryck för vad Unden betyder för henne och som säkert många av 
oss kan känna igen sig i:

”Idag är vi där i hjärtat, när vi inte kan vara där fysiskt.
Unden, med sitt klara, friska vatten och rika djurliv.
Unden, där jag tillbringat många timmar och badat varje sommar under hela mitt 
liv. Så har även mina barn gjort.
Unden, där man kan sitta i roddbåten och titta ned på abborrarna några meter ned
i vattnet och se när det nappar.
Unden, i vars klara och friska vatten två av mina barn är döpta i. Då sjön betyder 
så mycket, både för mig och min familj.
Det är en plats att skydda. En plats att bevara.
En plats som vi en gång ska lämna över till kommande generationer. Det är ett arv 
vi förvaltar… Låt ingen förstöra det arvet…”

Camping Tived

https://www.facebook.com/groups/visombrinnerforUnden/
https://www.facebook.com/groups/136076083715823/user/1405657763/
https://www.facebook.com/groups/136076083715823/user/1405657763/
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Åsebol        Barrud

Vi som brinner för Unden är till för att samla människor, intressen och
information kring Unden. Vi vill visa vårt motstånd mot prospektering och
eventuell gruvbrytning i närheten av Unden. Vi hoppas att detta kan inspirera
fler till ett enkelt engagemang från hjärtat!
www.visombrinnerforunden.se
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