
Vandringsleder i Sverige
info (2 sidor) till dig som vill medverka i boken

Boken Vandringsleder i Sverige kommer att innehålla 25 berättelser 
om olika vandringar i Sverige. Berättelserna kommer att vara skrivna 
av olika personer, som vandrat ensamma eller tillsammans med 
andra.

Ambitionen är att samla skildringar från Sveriges alla landskap, och 
ge inspiration till både dagsvandringar och längre turer. De flesta 
berättelser handlar om turer som nybörjare klarar av, men det finns 
även rum för några riktigt utmanande vandringar. Fotografier, karta 
och faktaruta kompletterar texten i varje kapitel.

Boken kommer troligtvis också att innehålla ett faktakapitel som ger 
generella råd om utrustning och förberedelser inför vandringen, till 
exempel riktade till dem som vill vandra med barn.

VAD SKA BERÄTTELSERNA HANDLA OM?
Varje kapitel beskriver en vandring och ger konkreta tips och råd till 
den som själv vill ge sig ut i samma område.
Varför ville du/ni vandra just här? Fanns det något speciellt ”syfte” 
med vandringen, till exempel att fly storstaden, skåda fågel, fira 
smekmånad, samla släkten eller något helt annat?  Vilka var vand-
ringens höjd? Beskriv naturen! Särskilda upplevelser av växter och 
djur? Finns spännande kulturhistoria kopplad till området? Hur 
förberedde ni er för vandringen och vilken utrustning/matsäck hade 
ni med? Om ni skulle gjort om vandringen, skulle ni gjort något an-
norlunda? 

OBS! Omslaget är
endast en dummy.
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FORTSÄTT PÅ NÄSTA SIDA!



VEM KAN BIDRA MED EN BERÄTTELSE?
Vem som helst som vandrat i Sverige är välkommen att skicka in 
ett eller flera förslag till bidrag. Det kan handla om en vandring du 
redan gjort (helst de senaste två åren) eller en resa du planerar att 
göra sommaren/hösten 2020.
Du ska kunna lämna både text och bilder, men behöver inte vara 
någon fullfjädrad skribent eller fotograf. Samtliga texter kommer att 
redigeras i samråd med skribenterna. 

FÅR MAN NÅGOT BETALT?
Alla som får sin reseberättelse publicerad i boken ersätts med 990 
kronor. Detta är maxbeloppet som ett företag får betala ut till privat-
personer utan att registreras som arbetsgivare. Etablerade frilans-
skribenter/fotografer med f-skatt kan förhandla om arvode.

SKICKA IN INTRESSEANMÄLAN SENAST 31 AUGUSTI
OBS! Du ska INTE skicka in en färdig berättelse i detta skede. För-
sta steget är istället att fylla i intresseanmälan, ett formulär som kan 
laddas ner på www.evawredeforlag.se eller skickas efter från info@
evawredeforlag.se. 

VAD HÄNDER SEDAN?
Under september 2020 gör förlaget ett urval bland inkomna upp-
slag. Samtliga som lämnat in intresseanmälan får därefter besked 
om deras förslag antagits eller ej. Deadline för inlämning av text och 
bilder är 20 oktober 2020. Boken redigeras och formges hösten 
2020. Utgivningen är planerad till våren 2021.

FRÅGOR?
Mejla info@evawredeforlag.se


