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ockervadd mellan fingrarna och 45
minuter i kö till var och en av nöjesparkens åkattraktioner. Varför går jag
på det, år efter år? När jag har fjället, världens
bästa nöjespark, utanför knuten? På fjället får
jag både fysisk utmaning och semesterlugn.
Jag kan hyra en mountainbike och cykla mig
lerig och lycklig. Eller vandra längs en av våra
vackra leder. Eller paddla eller fiska… ja, det
finns hur mycket som helst att hitta på. I detta
nummer vill vi presentera ett pärlband av de
frestande upplevelser som väntar på dig här i
Funäsfjällen. Extra stolta är vi över att kunna
erbjuda ett flertal aktiviteter även för de allra
minsta. Missa inte kartan på sidan 36, där
har vi markerat spännande upplevelser för
hela familjen.
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Antalet besökare på tivolin har alltid varit
färre än de som besöker nöjesparken ”naturen”.
Välkommen till ett område där alla byar samarbetar för att skapa en lyckad semester för
just dig och de dina – med stigar, leder, vattendrag, höga berg och nygräddade våfflor, vilket
åtminstone jag tycker är tusen gånger godare
än sockervadd.

Mats Lennartson
Mats Lennartson
VD Destination Funäsfjällen
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Vissa saker händer
bara en gång

0684-155 00
tanndalen.com
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Solens strålar som bryts bakom en fjälltopp, en öring som landar i kajaken
eller någonting annat som du aldrig trodde att du skulle få uppleva.
Det finns upplevelser som händer en gång och sen aldrig på
exakt samma sätt igen. Kom hit och hitta dina upplevelser!

BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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Funäsdalsbornas
smultronställen
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TIPS FRÅN ”LOCALS”

Som besökare vill man gärna maxa upplevelserna. Därför tog vi hjälp av tre personer som
kan Funäsfjällen som sin egen ficka och bad
dem tipsa om sina guldkorn.
TEXT: CAJSA RÄNNAR FOTO: JOCKE LAGERCRANTZ

F

unäsfjällen erbjuder under sommaren magiska möjligheter till alla möjliga slags aktiviteter. Det viktigaste är att
du ger dig ut, för att vandra, cykla, paddla …. Men det är
inte alltid lätt att veta exakt vart man ska. Vi bad tre locals att
berätta om några av sina favoritäventyr. Här avslöjar de sina
smultronställen.

PADDLA
Louise Östberg är guide i Ramundberget och tipsar om en riktigt fin och enkel paddlingstur som hela familjen kan njuta av.
– Att tillbringa en dag i kanot på Ljusnan kan vara en av
sommarens höjdpunkter. Det är en familjevänlig och samtidigt
väldigt vacker och upplevelserik tur.
Kanoterna kan man hyra på till exempel Topsport och då
startar turen i Flon. Därifrån paddlar man Ljusnan nedströms,
längs stränderna finns fina vindskydd, grillplaster och sandstränder, perfekta för kalla dopp.
För den som vill ha en lite mer utmanande paddling tipsar
Louise Östberg om att hyra kajak i Tänndalen, kajaker som
ligger vid Svansjön uppe på fjället. Där kan du paddla kortare
eller längre tur beroende på sällskap och paddelvana. Håll koll
på vädret och vinden, det kan förändras snabbt på fjället.
Den mer äventyrliga paddlaren bör planera in ett besök på
Rogen – norra Europas mest kända vattensystem för paddling,
ett område som lockar besökare från hela världen. Enklast är
att börja turen i Kärringsjön. Har du inte egen kanot kan du hyra
från Topsport som också hjälper till med logistik och turförslag.
För att ge dig ut på Rogen bör du vara en ganska van paddlare
som har koll på både teknik, säkerhet och navigation.
– Det är en utmanande men också fantastiskt vacker
plats, ett av våra verkliga guldkorn.

Guiden och äventyraren Louise Östberg älskar att tillbringa en dag
i kanot på Ljusnan.
– En vacker och upplevelserik tur, säger hon.
Finns det något ljuvare än att ta sig fram genom vattnet med
långa, lugna paddeltag? Längs stränderna finns fina vindskydd och
grillplatser.
BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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Minis maximusanis dolore vendis doluptaquam,
omnim lit quam fuga. Et ut dia dus, comnitas alis
reces sam dolestiam escitatur soluptur soluptas
acieni bla volut evellaborat.

På Svansjön kan du paddla längre eller
kortare turer beroende på sällskap och
paddelvana. Känslan är magnifik oavsett.

VANDRA
Marie Klockervold äger en stugby i området och
är en hängiven vandrare. Hon har många favoritställen som hon ofta vandrar till. Ett av dem,
som är lättillgängligt även för den som har riktigt
korta ben, är en tur som kallas Bruksturen. Den

När man hör vattnets brus
kan man gå lite närmare och
få njuta av små vattenfall och
häftiga forsar i ravinen.

utgår från parkeringen vid Ljusnedals
kyrka och är bara 800 meter lång.
– Men det är fina 800 meter med fantastisk
utsikt över Ljusnan och Ljusnedalssjön. Sträckan
kan lätt ta en timme att gå om man stannar och
läser på informationsskyltar om Ljusnedals
historia, doppar tårna i Ljusnan och tittar på
sevärdheterna längs vägen.
En annan tur som ger mycket fjällkänsla med
relativ liten ansträngning är att ta bilen upp till
fjällparkeringen som du hittar från väg 84 om du
svänger höger cirka 300 meter väster om skidstadion. Där kan du ta den fina och lättvandrade
leden mot Andersborgsstugan, en fin våffelstuga
som har öppet även på sommaren.
Vill man göra en mer rejäl dagsvandring
8
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Oavsett om du
paddlar, cyklar eller
vandrar, så är det
alltid kul att vara
ute på äventyr i
Funäsfjällen.

Bruksturen är en av Marie Klockervolds favoritvandringar och passar även barn.

TIPS FRÅN ”LOCALS”

EN GENVÄG!
Vill du snabbt komma upp på
fjället: Ta liften! Du möts av en
vidunderlig utsikt och kan välja
mellan ett stort antal cykel- och
vandringsleder.

Gör som Viktor Göransson,
mountainbike-guide i
Ramundberget, och ta liften till
toppen och glid nerför backarna.
Enkelt, kul och en upplevelse
för hela familjen.

går man Guldtur nr 2, Röstvålen som börjar i
Ramundberget och går längs Ljusnan på vägen till Klinken, vidare längs Sveån och upp på
Röstvålen.
– Stigen går bitvis invid ån. När man hör
vattnets brus kan man gå lite närmare och få
njuta av små vattenfall och häftiga forsar i ravinen. Längst med stigen, som nästan är en mil
lång, finns en lite rastplats där tidigare vandrare
byggt en eldstad och ett nybyggt vindskydd.
Väl framme på Röstvålens topp är vyn över
Skarsfjället och Helagsmassivet magnifik.

Skön och rolig cykling med
väldigt vackra vyer, och
som funkar för alla som
kan bromsa och svänga.

CYKLA
Victor Göransson är mountainbike-guide i Ramundberget, ett fint område för cykling.
– Ett bra sätt att börja är att ta liften upp till
Ramundbergets fina gröna flowtrail, säger han.
Den bjuder på skön och rolig cykling med väldigt
vackra vyer, och funkar för alla som kan bromsa
och svänga.

Den som vill cykla uteslutande på stigar
tycker Victor ska bege sig till Djupdalsvallen
ovanför Ramundberget och Bruksvallarna. Här
startar den fina Fäbodturen som går på relativt
enkla men lite kuperade stigar, en tur som man
kan variera med egna avstickare på kalfjället.
– Det är en jättefin led som går att bygga på

med egna små utflykter. Ett riktigt guldkorn!
För den som cyklat mycket och vill ut på
fjället rekommenderar Victor att ge sig av från
Ramundberget upp mot Svaletjakke vindskydd.
Efter knappt 2 km på Klinkenleden svänger du
höger på den stig som kallas Slänggungan, när du
når kalfjället fortsätter du mot Fältjägarstugan.
– Här handlar det för de flesta om att leda cykeln uppför i rätt långa partier, säger Victor. Men
det får sin belöning.
När du når fram till Svaletjakke svänger du
tillbaka ner mot Ramundberget. Då håller du span
efter det andra vattendraget du passerar, strax
efter det svänger du vänster in på Pilgrimsleden,
en stig som det inte är alldeles enkelt att se. Lite
senare korsar du samma vattendrag igen och
efter det blir stigen tydlig och väl skyltad igen
då den letar sig ner tillbaka till andra delen av
Klinkenspåret.
– En ganska utmanande och men vansinnigt
vacker tur med mycket fjäll och vidder.
BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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MÅN: VANDRING

425:- för personer över 12 år.
200:- för 11 år och yngre.
2-rätters lunch ingår.
TIS: KANOTSAFARI

MED HJÄRTA
MED HJÄRTA
I FUNÄSFJÄLLEN
I FUNÄSFJÄLLEN

495:- för personer över 12 år
inkl. 2-rätters lunch.
200:- för 11 år och yngre inkl.
enklare 2-rätters lunch.

ONS: GUIDAD

MTB-Tur

895:- inklusive cykel,
hjälm och guide.

TORS: KLIPPKLÄTTRING

895:- inklusive guide och
klätterutrustning.

FRE: FORSPADDLING

895:- inklusive guide
och paddelutrustning.

 MTB-uthyrning
 Kanotuthyrning

Drömfiske

med övernattning. Harr, Öring eller Röding.

0684-21121, 070-3730966
www.strapatser.nu

Vackraste Lunchstället!
Vällagad lunch och gott
fika serveras i vacker
miljö med otrolig utsikt.

Öppet v.28-31
Tisdag - Fredag

11.30 -15.00
Rörosvägen 7, Funäsdalen

070 751 05 16

lindbergetmakleri.se

Bruksvallarna

•

Tel: 070-17 32 320

•

www.fjallbacken.se

Välkommen till oss på

XL-BYGG FRESKS
Vi hjälper dig med allt inom bygg, färg och interiör
- en riktig bygghandel helt enkelt!
Rörosvägen 80 • 0684-66 87 80 • mån-fre 6.45-17, lör 9-13 • fresks.se

Snabbaste vägen mellan
Härjedalen och Stockholm
Kampanjbiljetter från 595 SEK
bokning.airport@herjedalen.se
0680-100 95 eller
direktflyg.com, 0770-790 700
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Riktig cykling
Njut av vackra stigar i högfjällsmiljö där
du enkelt och snabbt kommer upp över
trädgränsen med milsvid utsikt.
Välkommen till navet i Funäsfjällen.

Boka innan 20 juni och få 10% rabatt på
Hotell Funäsdalen. Ange kod ”cykla19”.
www.funasdalenberghotell.se

funasberget

funasdalsberget

BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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VI FLYGER I FUNÄSDALSFJÄLLEN
ONSDAGAR OCH LÖRDAGAR
UNDER SOMMARMÅNADERNA.
INFORMATION PÅ
WWW.STORMHELIWORKS.SE

063 - 51 09 09
info@stormheli.se

ATV • GRÄSKLIPPARE • ALLT TILL SKOG & TRÄDGÅRD
SLÄPVAGNAR SAMT MÅNGA BRA BEGAGNADE SKOTRAR
®TM och BRP-logotypen är varumärken som tillhör Bombardier Recreational Products Inc. eller dess dotterbolag.
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NJUTVANDRA I FNÄSFJÄLLEN

VANDRA

NJUT

Allt fler väljer att krydda vandrandet med att njuta. Äta en trerätters istället för frystorkat,
sova mellan lakan istället för i tält, och umgås med sina vänner. Här de bästa njutvandrartipsen
för dig som besöker Funäsfjällen i sommar.
TEXT: LOTTA BYQVIST

T

idningsdrottningen Amelia Adamo och
jag upptäckte av vi båda gillar njutningsfulla vandringar. Så vi skrev en bok
om vår passion. Vandra & njut heter den och vi
kan konstatera att intresset för icke-asketiska
vandringar bara växer. Allt fler vill dra på sig kängorna och ge sig ut i naturen för att sedan njuta av
en god måltid i slutet av dagen tillsammans med
den vandringsgrupp man själv satt ihop. Vandring
är så välgörande för både kropp och knopp att
det förtjänar att bli en massrörelse. Allt fler
forskningsstudier visar att vi är gjorda för att röra
på oss och att vistas i naturen. Inte för att sitta på
rumpan och stirra ner i en skärm. Funäsfjällen är
ett eldorado för njutvandrare, och många av våra
tips i boken går att tillämpa på vandringar i denna
sköna del av Sverige. Här finns många härliga
leder för den som vill vandra lagom långt i lagom
tempo och sedan komma tillbaka till hotellet eller
pensionatet på kvällen.

BO & ÄTA
TÄNNÄSKRÖKET Stugor och lägenheter för uthyrning. Här finns också en spa-kåta med bastu,
jacuzzi och relax. Restaurangen och receptionen
är öppen varje dag för fika och lunch, kanske man
vill ha ett glas vin eller öl från lokala bryggeriet i
Tännäs. | www.tannaskroket.se

FUNÄSDALEN
BERGSTUREN, LED NR 5
LÄNGD: 9 KM.
Trots den korta och centralt belägna sträckningen
ger vandringen en riktig högfjällsupplevelse de
två kilometer som går längs toppryggen. Mäktiga
fjäll, storslagna vyer och med vattenspeglar i tjärnarna. Högst uppe på toppen finns en utkiksplats
med vidunderlig utsikt över Funäsfjällen.
SVÅRIGHETSGRAD: 2.

BO & ÄTA
FUNÄSDALEN BERG & HOTELL Här bor
du mitt i Funäsdalen by med nära avstånd till
Funäsgondolen, affärer, Fjällmuseet och övriga
aktiviteter i området. I restaurangen med terrass i
soligt läge, njuter du av vällagad mat och utsikt över
Funäsdalssjön. | www.funasdalenberghotell.se
ERIKSGÅRDENS FJÄLLHOTELL Mysiga och
fräscha rum med utsikt över Funäsdalsberget
och Funäsdalssjön med närhet till byn och berget. Stor spaavdelning med pool, jacuzzi, olika
bastur och relax. Middagen intas på Eriks kök o
bar. | www.eriksgarden.se
SKOOGS KROG OCH LOGI Familjeägt boende
med stugor och lägenheter. Bara några minuters
promenad från sjön, gondolbanan, byns butiker

SKÖNA LEDER FÖR LIVSNJUTARE
Här är några exempel sköna dagsvandringar i
Funäsfjällen och förslag på boende. Ring eller
maila alltid innan och boka så att du säkert
vet att hotellet och restaurangen har öppet.
Svårighetsgraden på lederna varierar mellan 1 och
5, där 1 är lättast och 5 mest utmanande.

TÄNNÄS
KÄRINGSJÖN-ROGEN, LED NR 21
LÄNGD: 10 KM.
Leden går i den speciella karga och steniga naturtypen som finns runt Rogens naturreservat,
med flera mindre sjöar. Den glesa skogen, med sin
karga skönhet är en fin naturupplevelse. Fokusera
uppmärksamheten på det rika djurlivet, till exempel fågeln lappmes, älg, ren, och ripor. Här finns
också fina fiskevatten.
SVÅRIGHETSGRAD: 2.

Toppstugan på Funäsdalsberget öppnar för sommarens gäster den 1 juli. Perfekt utflyktsmål för en
njutvandrare. FOTO: Jocke Lagercrantz
BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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TIPS FÖR BRA
NJUTVANDRING

1. Välplanerade dagsvandringar. Du kommer
tillbaka till hotellet på kvällen och slipper därför
släpa på tung packning.

5. Pratglad grupp med fallenhet för vandringsmingel, det vill säga som gillar att småprata
medan man går.

2. God mat som någon annan lagar.

6. Mer njutning än ansträngning vad gäller val
av vandringsled, men det ska ändå kännas i
benen på kvällen.

3. Sömn på ett mysigt bed- and breakfastliknande ställe, helst med nymanglade lakan.
4. Gärna en lokal guide för kunskapsinhämtning.

Journalisten Lotta Byqvist och tidningsdrottningen
Amelia Adamo är båda livsnjutare och älskar att
sätta guldkant på sina vandringar. Deras tips
går alldeles utmärkt att tillämpa på vandringar i
Funäsfjällen. FOTO: Marianne Brandt
14
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7. Vacker natur.
8. Bra kläder och sköna skor.

NJUTVANDRA I FNÄSFJÄLLEN

och restauranger. Alla lägenheter har utsikt över
sjön och fjällen. Bastu och relaxavdelning finns.
Middagen äter ni Skoogs Krog, som fått omdömet ”mycket god klass” i White Guide. Kom ihåg
att boka bord. | www.skoogs.bertilssons.se

TÄNNDALEN
ANDERSSJÖARNA RUNT, LED NR 12
LÄNGD: 23 KM.
För den som vill ha en längre dagstur. Du vandrar bland blomsterfjäll med vackert sjösystem
längs en småkuperad led i storslagen fjällmiljö.
Här finns 400 växtarter noterade, bland annat
sällsynta orkidéer samt fjällnycklar, grönkulla,
gullspira, lappspira, purpurbräcka, tibast, fjällviol
och fjällgentiana.
SVÅRIGHETSGRAD: 3-4.
FÖR DIG SOM INTE VILL GÅ SÅ LÅNGT
SVANSJÖN-VÄTTAFJÄLL, LED NR 10
Hela turen går i högfjällsterräng med fantastisk
utsikt mot de norska gränsfjällen och Storvigeln
som är 1565 möh. Du kan även se det området
som myskoxarna använder som betesmarker
under delar av sommaren.
SVÅRIGHETSGRAD: 2.
BO & ÄTA
SKARVRUETS HÖGFJÄLLSHOTELL En samlingsplats för fjällälskare och ”fjällrävar” men
passar lika bra för gäster i alla åldrar som söker
lugn och avkopplande fjällupplevelse. Till middag
serveras hotellets trerättersmeny. Boka i förväg. |
www.skarvruet.com

FJÄLLNÄS
NEDALSHYTTA I NORGE
LÄNGD: 5 KM, med möjlighet att vandra längre.😊
För denna vandring krävs bil till Nedalshytta och
Sylsjön i Norge. Från Nedalshytta kan man vandra
en kort dagstur och komma Sylarna riktigt nära.
SVÅRIGHETSGRAD: 2-3.
BO & ÄTA
FJÄLLNÄS EST. 1882 Sveriges äldsta fjällhotell
ligger på gränsen till Norge och passar den som
vill kosta på sig njutning i lyxklass. Enligt resemagasinet Condé Nast Traveller en av världens mest
romantiska platser. Exklusivt spa med ett flertal
behandlingar. Restaurangen serverar mat av hög
klass lagad på lokala råvaror. | www.fjallnas.se

BRUKSVALLARNA
KARIKNALLEN, LED NR 18
LÄNGD: 7 KM.
Vandringen går genom björkskogen på vägen upp
mot toppen till Kariknallens toppstuga där du
kan avnjuta en våffla (kolla öppettiderna innan).
Historien kring denna stuga började 1957, då ett
gammalt ”fjös” (ladugård) flyttades upp på fjället. Vill man sedan fortsätta att vandra kan man
ströva runt på fjället innan man går tillbaka mot
Bruksvallarna.
SVÅRIGHETSGRAD: 2-3.
BO & ÄTA
BRUKSVALLSLIDEN HOTELL & STUGBY
Här kan man välja mellan stuga och hotell. I den
stora gillestugan med bar och möjlighet till aktiviteter kan man ta ett glas med sin vandringsgrupp

före middagen, som består av trerätters fjällbuffé
med specialiteter från Härjedalen. |
www.bruksvallsliden.se
BRUKSVALLARNAS FJÄLLHOTELL Här bor
längåkningseliten under försäsong. På sommaren passar detta hotell utmärkt för njutvandrare.
Buffémiddag med vällagad husmanskost. |
www.bruksvallarnas-fjallhotell.se

RAMUNDBERGET
TVÄRÅN, LED NR 19
LÄNGD: 16 KM.
Vandringen börjar längs med Ljusnans blomsterprakt fram till Tväråns vattenfall.
Under blomningstid; juli och första hälften
av augusti kan du hitta flera sällsynta orkidéer. Vandringen fortsätter längs Tvärån mot
Skarsfjället. En bit upp på fjället finns en trevlig
rasplats för fika och återhämtning innan det är
dags att gå ner igen.
SVÅRIGHETSGRAD: 3-4.
BO & ÄTA
RAMUNDBERGETS FJÄLLGÅRD Klassiskt fjällhotell med anor från 1936. Gamla fotografier
på väggarna, mysiga samlingsrum, gym och
pool. I restaurangen, Mor Britas, serveras mat
lagad på lokala råvaror. Ambitiös vinkällare. |
www.ramundberget.se

OM ARTIKELFÖRFATTAREN
Lotta Byqvist är journalist, författare och hängiven vandrare. Hon medverkar regelbundet i
Din guide till Funäsfjällen.

VANDRA
NJUT
AMELIA ADAMO & LOTTA BYQVIST

&
&
Leden upp till Kariknallen
är lättvandrad, och passar
alla åldrar. Här får man både
utsikt och man kan köpa en
frasig våffla med hjortron.
FOTO: Jocke Lagercrantz

LAVA FÖRLAG

I Vandra & njut (Lava Förlag) berättar Amelia
Adamo & Lotta Byqvist bland annat vad som
händer i kroppen och knoppen när vi vandrar.
BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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CYKELMAGI

Cykelmagi

MOUNTAINBIKE
PÅ FJÄLLET
Drömmer du om att cykla på nya stigar och med vidunderlig utsikt?
I Funäsfjällen finns cykling för alla nivåer av nyfikenhet och tekniskt kunnande.
Här bästa tipsen för dig som vill ta dig ut.
TEXT: CAJSA RÄNNAR FOTO: JOCKE LAGERCRANTZ
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CYKELMAGI

På fjället cyklar du på naturens villkor. Det räcker med
att du kan bromsa och hålla balansen för att du ska
våga ge dig ut. Och du kan cykla länge, länge. Det finns
liksom ingen anledning att ta sig hem.

BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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CYKELMAGI

K

an du bromsa och hålla balansen på två
hjul är du tillräckligt skicklig cyklist för att
cykla i fjällen. Det menar Henrik Svetsnoff
som kan områdets cykelstigar som sin egen ficka.
– Här finns väldigt lite som är tillgjort eller
tillrättalagt utan vi cyklar efter naturens spel-

Vatten behöver du
inte släpa med dig, det
kan du dricka ur bäckarna
du passerar.

regler. Men det betyder inte att all cykling här är
jättesvår. Här finns ett fantastiskt ledområde där
man kan mjukstarta, med fina stigar och tydlig
skyltning. Vågar och orkar man mer finns sedan
hela fjället att tillgå. Och det är magiskt, säger
Henrik.
Han vill verkligen rekommendera alla att våga
prova. Och våga ta det lugnt.
– På fjället är det resan som är målet. Packa

med lite fika i en ryggsäck, ta pauser och ta in
naturen du har runt dig. Här har vi inte bråttom
någonstans.
En heldämpad cykel är inget måste enligt
Henrik, men gör cyklingen bekvämare.
– En cykel som har dämpning både fram
och bak sväljer naturens ojämnheter bättre och
gör att det blir lite lättare och mindre stötigt att
cykla. Men har du bara dämpning fram, låt det
inte stoppa dig. Det funkar utmärkt det med,
särskilt på enklare stigar. Vill du sedan utveckla
din cykling kan du prova att hyra en heldämpad
cykel för att känna på skillnaden.
Att ha med barn på turen ser Henrik inga
hinder med.
– Men ha ännu mindre fokus på distansen
och ännu mer fokus på upplevelsen om du cyklar
med barn, tipsar Henrik. Ta med mycket fika och
pausa och titta på saker längs vägen.
Att ta liften upp kan vara ett skönt sätt att
starta turen på.
– Det ger lite starthjälp och vackra vyer
snabbt. Man behöver inte åka brant ner, utan
slingra sig runt fjället på lagom lutande stigar.
Det är ett väldigt härligt sätt att prova på och få
en lagom utmanande start.
Men var uppmärksam på att vädret på fjället
kan slå om snabbt.
– Ha alltid med något varmt plagg, till exempel
en vindtät jacka, i en ryggsäck.
Hjälm och handskar får du inte heller glömma,
säger Henrik.

– Men vatten behöver du inte släpa med
dig, det kan du dricka ur bäckarna du passerar.
Det är en av alla fantastiska saker med att cykla
på fjället.

HENRIK
SVETSNOFF
ÅLDER: 46
FAMILJ: Fru och barnen
Martin och Nellie.
BOR: Funäsdalen.
GÖR: Säljer och hyr ut
cyklar i Funäsfjällen, samt
arrangerar guidade
cykelturer i området.
Foto: Privat

HÄR KAN DU HYRA CYKEL I FUNÄSFJÄLLEN
FUNÄSDALENS HHF | Vintergatan, Funäsdalen
070-5394326 | funasdalenshhf.se
FJÄLLSPORT | Hotell Funäsdalen | 0684-21181
funasdalenberghotell.se
STRAPATSER | Funäsdalen & Bruksvallarna | 0684-21121
070-3730966 | strapatser.nu
TOPSPORT | 0684-21435 | topsport.se
SKI LODGE TÄNNDALEN | 0684-15500 | tanndalen.com
TÄNNÄSKRÖKET & SPORTLADAN I 0684-24000
tannaskroket.se
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CYKELMAGI

En dag på fjället med vännerna. Glöm inte att
packa ner fika i ryggsäcken för mysiga pauser.

CYKLA
UPPMÄRKSAMT
När du cyklar på fjället är det viktigt
att du kommer ihåg att du inte är
ensam. Du kan möta både vandrare
och ryttare. Håll koll och bromsa
in så du inte riskerar att skrämma
någon, vare sig människa, ren eller
häst. Var också uppmärksam på
naturen omkring dig. Är det väldigt
blött i marken lämnar cykeln djupa
spår och då kan det vara klokt att
cykla någon annanstans. Finns det
spång, cykla på den. Man får cykla
överallt på fjället, men inte alltid.

Martin och Nellie följer gärna med sin pappa
Henrik Svetsnoff på cykeltur.

Sveriges vackraste cykellopp

SVERIGES VACKRASTE CYKELLOPP
Längs Ljusnans vatten finner du en fin flytstig,
utmärkt för både cykel och vandring.

Den 11-13 juli 2019 går Fjällturen av stapeln - härlig cykling för alla, med
äventyr, inspiration och glädje för stora och små. En av sommarens absoluta höjdpunkter för alla som gillar att cykla i magiskt vacker fjällmiljö!
Se www.fjallturen.se för mer info. FOTO: Fjällturen.
BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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BRITA OCH KALLE TÄVLAR MOT VARANDRA

– Det är kul att vara i Funäsfjällen,
säger Brita Zackari och Kalle Zackari
Wahlström. FOTO: Emil Segel

”MYSKOXARNA VAR SJUKT LÄSKIGA”
Vad händer om man låter paret Brita Zackari och Kalle Zackari Wahlström tävla mot varandra
i grenar som flugfiske, myskoxematning och klättring i Funäsfjällen? Jo, de går all-in och visar sig både vara dåliga
vinnare och bra förlorare.
–Jag gör gärna om alltihop igen utom myskoxarna, säger Kalle Zackari Wahlström.
TEXT: LOTTA BYQVIST

D

e flesta vet vad man gör i Funäsfjällen
när det finns snö. Åker skidor, så klart.
På längden och utför, bland ett närmast
oändligt antal spår och pister. Men på sommaren? Fortfarande är det okänt för många
besökare att denna årstid är minst lika späckad
med aktiviteter som vintern är.
Med hjälp av programledarna och manusförfattarna Brita Zackari och Kalle Zackari
Wahlström, vill Destination Funäsfjällen nu ändra
på det. Under sommaren släpps fyra filmer på
Destinations Funäsfjällens hemsida där paret
Zackari-Wahlström tar oss med på ett urval av de
aktiviteter och upplevelser som finns tillgängliga i
Funäsfjällen. Men Brita Zackari och Kalle Zackari
Wahlström vill inte bara uppleva. De vill tävla. Mot
varandra.
Under lika delar skämt som allvar tar de sig an
de mest skilda utmaningar. Ibland är de förloraren
som surar, ibland är det vinnaren som har svårt
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att hålla humöret uppe. Men de hjälper alltid varandra att bli glada igen. I ett avsnitt tävlar de om
vem som snabbast kommer upp på Funäsberget.
I ett annat handlar det om att ta kurvorna bäst
med mountainbike. Att kasta längst med kastspö

Jag vill visa Funäsfjällen
för mina barn.

är ett ytterligare tävlingsmoment. Men frågan är
om inte avsnittet där de ska våga mata myskoxar
gjorde störst intryck på dem.
–Myskoxarna var sjukt läskiga, konstaterar

Kalle Zackari Wahlström. Jag gör gärna om alltihop igen utom momentet att mata myskoxar.
Men jag har en smygande känsla av att guiden
lurade oss lite. Jag tror inte att de är så farliga som
han försökte ge sken av.
Vad tycker då Kalle Zackari Wahlström var
roligast?
–Roligast var kombinationen av allt. Det är
kul att vara i Funäsfjällen. Jag gillar fjällen, men
hade inte varit där på sommaren tidigare. Jag var
förvånad över att det är så enkelt att ta sig ut, det
är bara att bestämma sig för vad man vill göra och
göra det. Tidigare har jag till exempel inte satt
ihop fjällen med att cykla mountainbike.
Blir det något återbesök?
–Ja, jag vill komma tillbaka till Funäsfjällen på
sommaren och visa det för mina barn.
Du som är nyfiken på filmerna, gå in på
www.funasfjallen.se

VÄXBO
Ett stopp på vägen

God mat och dryck, hemgjord glass, bageri och café, fabrik med linnetillverkning
och fabriksbutik, hantverk, smedja och aktiviteter för barnen.

Öppet dagligen hela sommaren!

Växbo Krog 0278 - 66 61 85 • www.vaxbokrog.se

Växbo Lin 0278 - 66 62 00 • www.vaxbolin.se

BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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Magisk konferensmiljö
vid vägs ände
Kick-off, konferens eller styrelsemöte? Åk till Ramundberget
och låt naturen inspirera till storslagna ting. Här väntar ett perfekt flyt
i den nya flowtrailen, vida vyer och en helt ny mötesanläggning
för små och stora sällskap som söker det lilla extra.
Där vägen tar slut, mitt bland Härjedalens vackra
fjäll, ligger en konferensanläggning av ett slag du
sällan möter i Sverige. I Ramundberget har man,
med omsorg om detaljer och i samklang med natur
en, skapat lokaler för stora möten, stora tankar och
stora upplevelser, för såväl stora som små sällskap.
– Storheten med Ramundberget ligger i vår liten
het, säger Philip Flacké, som är ägare och VD.
– Här finns allting samlat under ett tak, bildligt
talat. Vi erbjuder mat, aktiviteter och inspirerande
och funktionella lokaler precis på det sätt som be
hövs för att man ska få det mesta ur sitt möte, sin
fest eller sitt event.
Den nya, vackra konferensanläggningen kom
till ur en efterfrågan på en riktigt stor och modern
möteslokal i fjällvärlden.
– Tidigare kunde vi inte ta emot stora föreläsning
ar, konferenser och bröllop. Nu har vi kapacitet och
fina lokaler för från tio till 150 personer, berättar
Philip Flacké, påtagligt stolt över satsningen.
I den stora mötessalen går fönstren från golv till

tak och ger känslan att man sitter mitt i fjällvärlden.
Till lunch serveras förstås lokalproducerad mat
där säsongen får styra. Anläggningen ligger mitt
i cykelparken, mitt i skidbacken, precis invid skid
spåren, vandringsleder, skyttevall och mycket annat.
– Det kan vara en bit att åka till oss, vi ligger ju
trots allt vid vägs ände, säger Philip Flacké.
– Men när man väl är här är allt så enkelt. Allt är
nära, boende, möteslokaler, mat och aktiviteter.
Just närheten till allt och enkelheten det skapar
är det som Philip tror lockar konferensgäster till
Ramundberget.
– Det här är verkligen inte vilken konferensan
läggning som helst. Här får man ro och avskildhet,
men också möjligheter till gemensamma upplevelser
och en verkligt inspirerande miljö. Varför inte börja
dagen med en frukost på topprestaurang Tusen med
magisk utsikt? Eller ta några orörda morgonåk i pist
en med Fjällgårdsbanan helt för er själva? Jag vågar
nog påstå att Ramundberget kan erbjuda varje möte,
event eller fest något unikt, avslutar Philip Flacké.

www.ramundberget.se, tel. 0684–66 88 88
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SKARSFJÄLLET 1594 m.ö.h
MITTÅKLÄPPEN

1212 m.ö.h

Giertebåvnestugan

RIPJAKT på naturens villkor med
skickliga ledare och stor gemenskap.

Fältjägarstugan

Svaaletjahke

Djupdalsvallen
våffelstuga

RESTAURANG TUSEN är den perfekta

Ösjöstugan

utflykten för vida vyer, fika och enklare
luncher. Vandra eller ta liften upp.
RIDNING i den storslagna fjällmiljön. Upplev

naturen och vyerna från hästens rygg.

RAMUNDBERGETS CYKELPARK!

RAMUNDBERGETS TOPP

Känn det perfekta flytet i flowtrailen, kör pumptracken
och teknikområdet. Passar alla åldrar och nivåer.
Butik och uthyrning vid Fjällgårdstorget.

FJÄL

LGÅ

RDSB

Gruvorna

MICKELINAS VÄRLD är fjällvärldens lekland med skattjakt,
orientering, familjevandring, linbana & Källar’ns miniatyrvärld.

ANA

N

GOLF i fjällmiljö och med Ljusnan som hinder.
Spela Sveriges kanske klurigaste niohålsgolfbana.
VANDRING i en till synes orörd natur med

varierande och lättillgängliga leder hela familjen.

Frihet

FISKE i fjällsjöar och strömmande vatten. Finn
lugnet och fiskelyckan hos oss. Vi har fiskekort.

Rullskidbana

Upplev friheten på fjället och variera turerna utifrån lust
och dagsform. Cykla, paddla, vandra, golfa, fiska, rid,
spring eller träna på utegym. Mickelinas värld väntar både
ute och inne med bus för barnen. I Ramundberget har du
nära till allt. Sommaren är som bäst i det fria!

www.ramundberget.se, tel. 0684–66 88 88

SÄKRA ÄVENTYRET
Hyr din kanot, årets cykelmodell, klätterutrustning
och mycket mer hos oss. Du hittar vår uthyrning och
sportbutik i Funäsdalen och Ramundberget i sommar.

MER INFO: www.topsport.se,
www.ramundberget.se, ring 0684– 214 35
eller mejla bokning@ramundberget.se.
BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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PRYLGUIDE

Rätt prylar på
vandringen

Egentligen är det bara att snöra på sig skorna och ge sig iväg,
men vandringen blir så mycket härligare om du pimpar den
med rätt saker. Här är redaktionens val av prylar som du köper
på plats här i Funäsfjällen.

FJÄLLVANDRA I HÄRJEDALEN
Boken du inte klarar dig utan. Utöver de femtio turförslagen kan du läsa om natur och fjällväxter, kultur och
historia. Du får också tips på många kortare promenader
och förslag på spännande, lite längre utflykter i Norge.
Pris från 299 kr. (Calazo förlag)

WILDOKÅSA
Vikbar kåsa i mjukplast, perfekt att ta
med i fickan för att sörpla fjällvatten i
bäckarna. Pris från 25 kr.
24
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Vandring är ingen prylsport, men visst förhöjs
känslan en smula när man har rätt grejer med sig.
FOTO: Jocke Lagercrantz

PRYLGUIDE

BRUNTON KOMPASS

FJÄLLKARTA FUNÄSFJÄLLEN

Smidig och lättanvänd kompass, ett
måste i varje ryggsäck. Pris från 179 kr.

Fjällkarta i supermaterialet tyvek (i skala
1:50 000) som har en sommar- och
vintersida. På sommarsidan finns
Funäsfjällens ”Guldturer” och cykelleder
utmarkerade, utöver de vanliga sommarlederna på fjället. På vintersidan ser du
enkelt områdets preparerade skoterleder
och de många milen längdskidspår.
Pris från 160 kr.

Med karta,
kompass och varm
dricka i säcken
går turen som
en lek

MINSTA BOKEN OM
FJÄLLVANDRING
En pekbok för de allra minsta, eller kanske
snarare för hängivna friluftsföräldrar som på
ett tidigt stadium vill indoktrinera sina barn
till ett intresse för fjällen. Pris från 119kr.

TERMOS THERMOS
Ståltermos av absolut högsta
kvalitet. Tillverkad i rostfritt
fjäderstål med unik patenterad
vakumiseringsteknik.
Pris från 299 kr.

KUPLIKA KÅSA

MORAKNIV
COMPANION

Härlig kåsa som är gjord av 50 procent
träfiber och 50 procent plast, vilket ger
en hårdare och stabilare känsla än enbart
plast, samt att den inte drar inte åt sig
lukt och fläckar som produkter tillverkade i
enbart trä kan göra. Pris från 165 kr.

En kniv är alltid bra
att ha med sig. Denna
robusta och prisvärda
kniv från Dalarna finns i
flera roliga färger.
Pris från 119 kr.

TRANGIA GASKÖK
Maten smakar bäst när den äts på fjället. Klassiskt stormkök
som drivs av gas istället för T-sprit. Pris från 1099 kr.

Köpställen: Turistbyrån, Hamra Sportshop, Topsport
Funäsdalen och Fjällsport. Observera att sortimentet kan
variera mellan butikerna.
BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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VILDMARKSBYN

TÄNNÄS

Camping
Drop-in 275 kr/dygn
El, dusch & bastu ingår
Tännäskrökets camping har alla bekvämligheter man kan
behöva och är ett populärt alternativ för dig som vill bo så
nära vildmarken som möjligt.

Fjällstugor
med bastu & kamin

4 bäddar - 990 kr/dygn
6-8 bäddar - fr 1190 kr/dygn

LägeNheter
med kök & badrum

2 bäddar - 590 kr/dygn
4 bäddar - 890 kr/dygn
Varva ner i en lyxig fjällstuga eller i en modern lägenhet
med Rogens naturreservat runt knuten.

NJUt i SPAKÅTAn

´
Restaurang arran

Fiskelycka!

MEd bastu, relax
och jaccuzzi efter
en dag på fjället.

njut av god mat & dryck
i en härlig miljö. Missa
inte vår populära
pizzabuffé, fredagar.

Har du fått napp? Vi
har både rensbord
och rök.

Mattestigen

countryfestival

Aktivitetsbana för
barnen. 2 km bana i
skogen fylld med
lek & skoj.

dra på dig cowboybootsen & hatten
och boka in
helgen v 33.

cykelvecka &
cykeluthyrning
v 28. aktiviteter & lopp för alla
cykelfantaster. hyr cykel hela
sommaren i vår nya cykeluthyrning!

Välkomna till oss i sommar!
boka på bokning@tannaskroket.se eller tel 0684-240 00 • Karl Johans väg 1, Tännäs • www.tannaskroket.se

Köp ditt eget fjällhus
Vackra liftnära fjällhus i sydvästligt läge, med storslagen utsikt mot fjällkedjan.
Här i Funäsfjällens naturskönaste område kan du njuta av fjällkänslan såväl
inomhus som utomhus, med påkostade materialval och en färgsättning i
samklang med naturen. Gångavstånd till liftar, längd- och skoterspår,
restaurang och centrumbyggnad. Vissa tomter med ski-in ski-out placering.
Tännäskröket är en del av Funäsfjällen med sex alpina områden, 300 km
längdspår, 610 km skoterleder, samt gemensamma cykel- & vandringsleder.
Finansiera ditt husköp genom att teckna uthyrningsavtal med Tännäskröket
i ett av fjällvärldens mest expansiva områden. Prisexempel: fr. 3 100 000 kr
www.tannaskroket.se // fjallhus@tannaskroket.se // tel 0735-524 921
26
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VILDMARKSBYN

TÄNNÄS

Guidade visningar
till myskoxhägnet
varje dag.
Boka på tel 0684-155 80
eller www.funasfjallen.se
www.myskoxcentrum.se

BUTIK MED FISKEKORT,
FISKEUTRUSTNING,
MINILIVS
GUIDADE TURER,
AKTIVITETER
UTHYRNING AV CYKLAR,
FISKEUTRUSTNING
Bröllop & konferens i storslagen fjällmiljö
www.tannaskroket.se // Tel 0684-240 00

vildmarksbutik

fiskekort

INFOPOINT

cykeluthyrning

FÖLJ OSS PÅ FB & INSTAGRAM
TEL 0684-242 00
INFO@TANNASFISKECENTRUM.SE
WWW.TANNASFISKECENTRUM.SE

infopoint

NYTT MÄRKE!

NORTH BEND

aktiviteter

HYR DIN CYKEL OCH BOKA MYSKOXGUIDNING
HÄR! VI TIPSAR ÄVEN OM ANDRA AKTIVITETER I
OMRÅDET. VÄLKOMNA IN!

nyheter

Svenskt varumärke, grundat i Lappland
1987. I bergsmiljön, där du är mer utsatt
för naturens krafter, växte en passion
för funktionella kläder. Material,
kvalitet och passform är alltid en
prioritet i våra plagg!

ALLTID AKTUELLA NYHETER & KAMPANJER I
BUTIKEN. ALLT FÖR ATT DU SKA FÅ EN LYCKAD
FJÄLLSEMESTER!

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK & INSTAGRAM FÖR AKTUELLA KAMPANJER (WEEKEND DEALS HELA
SOMMAREN) OCH AKTUELLA ÖPPETTIDER. NI HITTAR OSS I TÄNNÄS, DÄR VÄG 311 & 84 MÖTS.

ADRESS BYGATAN 2, 840 94 TÄNNÄS / WEB WWW.SPORTLADAN.SE / TEL 0684-240 10 / MAIL INFO@SPORTLADAN.SE
BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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ANNONS

* Vandrings- och cykelleder direkt från stugan
* 150 m till Ljusnan, ingår i Fiskepasset
* 18-håls golfbana, 1 km
* Naturskönt Bruksområde
Sörmovägen 212 · 840 96 Ljusnedal · Tel. +46 (0)70 511 36 00
sormonsstugby
sormons.stugby@telia.com · sormonsstugby.z.se
Välkomna!
Ida & Marie Klockervold

SPÅR & LEDER
Att besöka vår vackra fjällvärld fortsätter vara populärt, året om.
Därför driver vi i Funäsfjällen projekt Affärsdrivande Multiarena.
Namnet kommer av att områdets totala spår- och ledsystem, det
lokala infrastruktursystemet, ca 1700 km lång, är vår multiarena.
Affärsdrivande - för att vi vill skapa möjligheter för barn- och
barnbarn att också kunna njuta av vår unika fjällvärld i framtiden.
Ett långsiktigt synsätt som vi kallar ”60-årsperspektivet”.
Därför tar vi hand om och utvecklar spår- och ledsystemet i
Funäsfjällen. Så att ledsystemet håller för den belastning vi
utsätter det för.
I SOMMAR KOMMER VI:
Skapa hållbara vandringsleder
Arbeta fram ett gemensamt skyltsystem
Bygga Funäsfjällens framtida cykelarena
Tillsammans skapa erbjudanden och tjänster kring ledsystemet
som efterfrågas av våra gäster
Bjuda in till möten för att samverka i syfte att skapa bästa
möjliga förutsättning att kunna bo, leva och njuta i Funäsfjällen
- även om 60 år.

Djupdalsvallen
Välkomna till Djupdalsvallen
Fäbodvall vid Mittåkläppens fot!
Våfflor, smörgåsar och något att dricka säljs i
vår kaffestuga. Tips! Ta med vandringskängor/
cykel och pröva fina stigar och leder.

Åk till Bruksvallarna, sväng höger mot Mittåkläppen.
Öppet alla dagar
25/6 till 21/9 | 11.00-16.00
Tel: 010-402 93 48 | 070-331 61 36
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Öppet alla dagar

8–20

Rörosvägen 13 A,
84095 Funäsdalen
Telefon +46 684 21007

WAGENIUS

WAGENIUS
WAGENIUS

TIMMERHUS

LOKALPRODUCERADE TIMMERHUS FRÅN HÄRJEDALEN

Vi levererar betong!

Och om du vill - färdig gjuten och utlagd i västre Härjedalen

TIMM
E R H U S g.com
wageniusbyg

LOKALPRODUCERADE TIMMERHUS www.wageniusbygg.com
FRÅN HÄRJEDALEN

Patrik Wagenius 070-3454373

www.wageniusbygg.com
Patrik Wagenius 070-3454373

Följ oss
påpå
Instagram
@wb_timmerhus
Följ gärna
Instagram @wb_timmerhus
.com
T I MFölj
Mwageniusbygg
Egärna
RH
Soss gärna
oss
påU
Instagram
@wb_timmerhus

LOKALPRODUCERADE TIMMERHUS FRÅN HÄRJEDALEN

www.wageniusbygg.com
Följ070-3454373
oss gärna
Patrik Wagenius

på Instagram @wb_timmerhus

wageniusbygg.com

BETONGFABRIKK

Sundveien 100, N-7374 Røros

tlf: (+47) 72 41 48 88

www.kjellmark.no

Följ oss
påpå
Instagram
@wb_timmerhus
Följ gärna
oss gärna
Instagram @wb_timmerhus

Här finner ni den utrustning ni önskar och behöver
för er vistelse hos oss i Funäsfjällen

www.funasdalenberghotell.se

FISKEDRAGET
Rörosvägen 36, 840 95 FUNÄSDALEN Telefon 0684-291 00

Röstbergets Stugby

070-2383929
info@rostberget.se · www.rostberget.se
Mysiga stugor med högt läge i Funäsdalen
nära Funäsberget och Nordic Ski Center.

www.funasfjallen.se
Stugor i alla storlekar,
för alla årstider.
Bokning 0684-155 80
Lullen 070-20 49 000
www.lullen.nu

Funäsdalen Bowling
Golf & Sportsimulator

55mm x 20mm

0684-25025 / 070-6885050 | funasdalenbowling.se

BOVTSENBEARKA

ÅARJELSAEPMESTE

Jillie Ren & Vilt
INFO@JILLIE.SE

FUNÄSDALEN

Rörosvägen 17 Funäsdalen
0684-215 15
BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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Stadsnätet i fjällvärlden

Tillsammans kan
vi hålla hela
Sverige levande!
SE ALLA VÅRA STATIONER PÅ:
WWW.QSTAR.SE/STATIONER

Ett modernt kommunikationsnät ökar förutsättningarna att bo och verka i fjällvärlden, oavsett om du
ägnar dig åt studier, distansarbete eller nöjen. Fungerande tjänster inom e-hälsa och trygghetslarm inom
äldrevården är ofta livsviktiga, speciellt på landsbygden.

Jämtland

Fönster & dörrar - Monterat & klart!
www.fonsterhusetostersund.se
063-13 37 70

Härjeåns har byggt upp fibernätet i Härjedalen och
har sedan starten anslutit 5 000 kunder. Under 2019
planeras för minst 500 nyanslutningar.
– Härjeåns fibernät ger våra kunder tillgång till ett
snabbt och säkert bredband och tjänster för internet,
telefoni och TV säger Mikael Råstedt, nätmarknadschef
hos Härjeåns Nät AB.
Härjeåns fibernät är ett öppet fibernät med ett brett
utbud av tjänsteleverantörer att välja mellan. På
zmarket.se kan du se vilka tjänster som går att beställa
när anslutningen är klar.
Är du intresserad av att ansluta din fastighet till
Härjeåns fibernät?
En fiberanslutning är en investering för framtiden
som gör fastigheten mer intressant vid en framtida
försäljning. På harjeans.se kan du läsa mer om hur
en fiberanslutning går till och anmäla intresse för
anslutning.

Tomter för rejäla hus och många lägenheter.
Villor, fritidshus, bostadsrätter m.m.
För hela vårt utbud i Funäsfjällen, besök

www.fjallviddens.se

VÄLKOMMEN TILL EN
ERFAREN MÄKLARE!
Om Härjeåns

Härjeåns nät säkerställer 27 000 elkunders behov av
kraft, ljus och värme. Man har byggt upp fibernätet
i Härjedalen och har sedan starten anslutit 5 000
kunder. Härjeåns nät äger och förvaltar 600 mil
elnät och 130 mil fibernät.
Information om dina konsumenträttigheter, vår klagomålshantering och hjälp
med tvistlösning, finner du på www.harjeans.se
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Professionellt och seriöst, kvalitet före
kvantitet, en rejäl dos affärsmässighet
kryddat med glädje och tempo.
Så arbetade jag som mäklare i
Stockholm och så arbetar jag här
i Funäsfjällen!
Åsa Rutfjäll, Reg. Fastighetsmäklare

Rörosvägen 25, Funäsdalen. Tel: 070-298 27 28

EVENT OCH ARRANGEMANG

DET HÄNDER

I FUNÄSFJÄLLEN

FUNÄSDALEN

ONSDAGAR
KL. 10-16 MARKNAD PÅ
RISNÄSET i Funäsdalen med knallar från när och fjärran, 3/7-14/8.

11-13 JULI FJÄLLTUREN
Cykeltävlingen för såväl elit som
ungdom och motionärer.
fjallturen.se

KL. 12 LUNCHMUSIK i
Funäsdalens kyrka, 3/7-7/8.

FREDAG 19 JULI KL. 19.30
KONSERT med Jammamemamma

KL. 10 GUIDADE VANDRINGSTURER till fjälls med Guidebyrån,
1/7-17/9. Info & bokning tel:
0684-155 15, tanndalen.com

KL 10-17 VIA FERRATA på
klättringsled med fantastisk utsikt.
Med Topsports experter klättrar du
enkelt och säkert upp på bergets
topp, 21/6-30/9. topsport.se

MOUNTAINBIKETUR Guldkornen
kan vara svåra att hitta men vi visar
väg, 10/7-14/8. Bokning eller frågor
Jon Wagenius 070- 373 09 66,
info@strapatser.nu

LÖRDAG 20 JULI KL. 9.30-20
TRÄNINGSREVOLUTION TOUR
Funäsdalen En heldag med föreläsning, yoga, vandring och fantastisk
fjällmiljö. Mat ingår. mikaelas.se

GUIDBYRÅN TÄNNDALENKLÄTTERVÄGG Testa på
klättervägg utomhus, med eller utan
instruktör, 1/7-16/9 Info & bokning
tel: 0684-155 00, tanndalen.com

PADDLA PÅ ROGEN Välj en tur
som passar dig utifrån dagar och
svårighetsgrad. topsport.se

CHAMPANGEPROVNING hos
Fjällkällan, 19/6-25/9.
fjallkallan.se/mat-noje

FREDAG 2 AUGUSTI KL. 19.30
KONSERT med RÖK

MINI-FLOWTRAIL Mellan Hotell
Funäsdalen och Sjön, 1/7-30/9.
Cykel kan hyras på Fjällsport!
funasdalenberghotell.se

ONSDAG-SÖNDAG
KL. 10-15 GONDOL PÅ
FUNÄSBERGET Kom upp och
att ta del av utsikten, 2/9-22/9.
Hundar är välkomna.
funasdalenberghotell.se

MTB MED GUIDBYRÅN Våra
guider tar dig med på en cykeltur
i fjällterräng och genom dalgångar. 1/7-30/9. Info & bokning tel:
0684-155 00, tanndalen.com

ALLA DAGAR
KL. 10-15 GONDOL PÅ
FUNÄSBERGET Kom upp och att
ta del av utsikten, 1/7-1/9. Hundar
är välkomna.

KL. 15-20 SPA ERIKSGÅRDEN
250 kvm spa med simbassäng,
bubbelpool, bastu, angbastu och
massage, 1/7-30/9. eriksgarden.se
MÅNDAGAR
VANDRING MED UTELUNCH
på något av områdets otaliga fjäll,
8/7-12/8. Bokning eller frågor
Jon Wagenius 070- 373 09 66,
info@strapatser.nu
MÅNDAG - FREDAG
KL. 9 PADDLING PÅ LJUSNAN
med Topsport. topsport.se
TISDAGAR
KANOTSAFARI MED UTELUNCH
Dagstur längs Ljusnan, 9/7-13/8.
Bokning eller frågor Jon Wagenius
070- 373 09 66, info@strapatser.nu
SLÖJDARE I FORNMINNESPARKEN Lokala hantverkare med
passion för slöjd visar och säljer
lokalt konsthantverk, 9/7, 16/7
samt 23/7
FRÅN KL 17 RÄK & GRILLBUFFE
Eriksgårdens fjällhotell

TORSDAGAR
KLIPPKLÄTTRING Fokusera och
forcera- spänning på ett säkert sätt.
Från ca 7 år och uppåt, 11/7-15/8.
Bokning eller frågor Jon Wagenius
070- 373 09 66, info@strapatser.nu
FREDAGAR
FORSPADDLING Skidåkarens
sommar substitut. Från ca 8 år. Vi
paddlar i Ljusnedalssjön/ Ljusnan,
12/7-16/8. Bokning eller frågor Jon
Wagenius 070- 373 09 66, info@
strapatser.nu
LÖRDAGAR
KL. 10 PADDLING PÅ LJUSNAN
med Topsport. topsport.se
TORSDAG 6 JUNI KL. 12-15
NATIONALDAGSFIRANDE i
Fornminnesparken Fjällmuseet
håller öppet kl.12-15
FREDAG 5 JULI KL. 19.30
ALLSÅNGSKONSERT Fjällfeeling
Kom och sjung tillsammans med
kören Fjällfeeling!

FREDAG 9 AUGUSTI KL.
19.30 KVÄLLSMUSIK med
Frälsningsarmens blåsorkester
SÖNDAG 11 AUGUSTI KL. 15
JEMTLANDS MESSSINGSSEXTETT spelar brunnsmusik i
Fornminnesparken
15-18 AUGUSTI
CYKELWEEKEND Paket med logi,
fullpension och guide. Eriksgådens
fjällhotell och Funäsdalens HHF.
Info Henrik.svetsnoff@telia.com,
070-5394326
FREDAG 23 AUGUSTI KL. 19.30
KVÄLLSMUSIK med Tord och
Evert
6-9 & 19-22 SEPTEMBER
CYKELWEEKEND med logi,
fullpension och guide. Eriksgådens
fjällhotell och Funäsdalens HHF.
Info Henrik.svetsnoff@telia.com,
070-5394326

TÄNNDALEN
ALLA DAGAR
KL. 10-14 BIKEPASS Ta sexstolsliften upp och njut av fjällcykelparken ner. Pris: 200 kr/vuxen och 100
kr/barn (0-13 år). Hamra linbana,
8/7-11/8. tanndalen.com

KL. 10-14 SEXSTOLSLIFTEN
Hamra linbana, 8/7-11/8

GUIDAD KAJAKTUR PÅ
SVANSJÖN med Guidebyrån,
24/6-30/9. Info & bokning tel:
0684-155 15, tanndalen.com
GUIDADE FISKETURER &
FLUGFISKEKURSER Följ med
och få tips på vart och hur du ska
flugfiska, 1/6-29/9. För info och
anmälan: elias@joti.se
MÅNDAGAR
KL. 10 UTEANDAKT vid Andersåfallet, 1/7-16/9
TISDAGAR
KL. 18-19.30 MOTIONSBINGO
Start vid Tänndalens bygdegård,
25/6-13/. Fika ingår
ONSDAGAR
KL. 10 GUIDAD TUR MEN
INGEMAR LIND i Tänndalens
natur- och blomsterstig, 10/7-31/7.
Avslutas med kaffe och våffla på
Tänndalens Bygdegård
KL. 19 NATURFILM Min vän
Fjällräven och kåseri med Ingemar
Lind, 10/7-25/9
LÖRDAG 31 AUGUSTI
MATMÄSSA Lokala mat- och
dryckesutställare, konst, samiska
BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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RAMUNDBERGET
ALLA DAGAR
KL. 10-16 FJÄLLGÅRDSBANAN.
Ta linbanan till toppen för vandring
eller cykel. Förlängt öppet till kl. 19
på fredagar, 5/7-11/8.
NATURBIBLIOTEK
Ramundbergets nya bibliotek.
Utflyktstips, aktiviteter, utrustning
att låna för en minnesvärd upplevelse, 5/7-15/9. ramundberget.se
1000-meters jakten är kul för både stora och små. Läs mer om den och vart du
kan hämta toppkorten på funasfjallen.se.

inslag och närproducerade måltider.
Info & bokning tel: 0684-155 00,
tanndalen.com
SÖNDAG 1 SEPTEMBER
KL. 13-16 HÖSTMARKAND på
Tänndalens bygdegård. Lokala
försäljare

LJUSNEDAL
MIDSOMMARAFTON 21 JUNI
KL. 12 MIDSOMMARFIRANDE
Tradionellt midsommarfirande i
Ljusnedal. Fri entré.
LÖRDAG 22 JUNI KL. 17-20
Midsommarscramble, golftävlig.
funasfjallengolf.se
SÖNDAG 14 JULI KL. 9-16
Tailor Golf tour 2019, golftävling.
funasfjallengolf.se
TORSDAG 18 JULI KL. 12:30
TEAM DUBBEL BOGEY 4-manna
scramble, början av Mellby gård cup.
Golftävling
19-20 JULI MELLBY GÅRD CUP
2 dagars eclectic, golftävling
ONSDAG 24 AUGUSTI FJÄLL
OPEN Golftävling
7-8 SEPTEMBER GYLLENE
BOCKEN CUP Golftävling

TÄNNÄS
ALLA DAGAR
KL 10-11:30 & KL 12-13:30
GUIDNING I DET UNIKA
MYSKOXHÄGNET utanför Tännäs
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i Funäsfjällen. Här vistas myskoxar i
sin naturliga miljö
UTHYRNING AV MTB-CYKLAR
på Tännäskröket och Sportladan.
tannaskroket.se
DRÖMFISKE Här får du vara med
och fiska på annars stängda vatten.
Info strapatser.nu
TORSDAGAR
KL. 19-22 BÄVERSAFARI
Spännande guidad safari i Tännäs.
tannaskroket.se
FREDAGAR
KL 16-19 AFTER WORK
Härjebrygg. Stängt endast
midsommarafton.
5-7 JULI TÄNNÄSDAGARNA
Många aktiviteter och underhållning/artister
SÖNDAG 7 JULI BILBINGO på
Tännäskröket
8-14 JULI CYKELVECKA
En vecka med massa aktiviteter i
Funäsfjällen
TORSDAG 11 JULI ”VÄRLDENS
BÄSTA MIG Gratis föreläsning
med Emma Johansson,
OS- medaljör och världsetta på
landsvägscykling. Info och anmälan,
fjallturen.se, tannaskroket.se
eller funasfjallen.se. Boka plats tel
0684-24 000
16-18 AUGUSTI WESTRA
FJELLENS COUNTRY FESTIVAL
Musik, dans, god mat och nybryggt
öl från Härjebrygg i Tännäskröket
tannaskroket.se

DIN GUIDE TILL FUNÄSFJÄLLEN

TISDAGAR & TORSDAGAR
KL. 10-12 INTRODUKTION TILL
FLOW TRAIL är för dig som vill lära
dig grunderna i terrängcykling. Inga
förkunskaper behövs, 28/6-9/8.
Boka på bokning@ramundberget.se
eller 0684-66 88 88.
TISDAG, TORSDAG & LÖRDAG
KL. 14 MICKELINAS VÄRLD
för barnen, 5/7-11/8. Utanför
Fjällgården.
TISDAG & LÖRDAG
KL. 15 MICKELINAS VATTENRUTSCHKANA i backen
TORSDAGAR
KL. 15 BARNENS DISCOCYKLING i pumptracken med musik och popcorn. För mer information
besök ramundberget.se
FREDAG - SÖNDAG
KL. 10-16 FJÄLLGÅRDSBANAN.
Ta linbanan till toppen för vandring
eller cykel. Förlängt öppet till kl. 19
på fredagar
19-21 JULI FAMILJELÄGER
MED LÖPNING Fantastisk löpning
i fjället tillsammans med familjen.
För vuxna med barn i åldrarna 9-15
år. Boka på bokning@ramundberget.se eller 0684-66 88 88
20 JULI RAMUNDBERGET
TRAIL Löptävling i fantastisk
fjälltärreng. Boka på
bokning@ramundberget.se eller
0684-66 88 88.
21-25 JULI MTB FAMILJELÄGER för vuxna med barn i
åldrarna 9-15 år. Både till dig som
nyss börjat cykla MTB och vill
utveckla dina färdigheter, såväl som
till dig med större cykelvana. Boka
på bokning@ramundberget.se eller
0684-66 88 88

8-11 AUGUSTI VANDRING &
YOGA En helg i vandringskängorna
med magnifika fjällvyer, återhämtning och inspiration. mikaelas.se
4-8 SEPTEMBER MTB-CAMP
FÖR TJEJER Både till dig som
nyss börjat cykla MTB och vill
utveckla dina färdigheter, såväl som
till dig med större cykelvana.Boka
på bokning@ramundberget.se eller
0684-66 88 88.

BRUKSVALLARNA
ALLA DAGAR
STALL M RIDNING på islandshästar. Info och bokning:
070-3263422
TORSDAGAR
KL. 11-15 GRUVDAGAR
Bruksvallarna byalag bjuder in till
natur, kultur och historia i de gamla
järnmalmsgruvorna. Det serveras
kolbullar vid gruvstugan
29 AUGUSTI - 1 SEPTEMBER
MÅ BRA HELG fyllt med hälsoaktiviteter som medicinsk yoga,
guidad spa-vandring, föreläsningar,
god vällagad mat mycket mer!
bruksvallarnas-fjallhotell.se
29 AUGUSTI - 1 SEPTEMBER
YOGA &VANDRINGSLÄGER
Vi loggar ut från alla måsten och
prestationer och loggar in till oss
själva. Upptäck fjällen och hitta
lugnet! bruksvallsliden.se
15-22 SEPTEMBER
NATURFOTO I HÖSTGLÖD
fotokurs med dagliga fotoutflykter
på fjället och teoripass på kvällarna.
bruksvallsliden.se
19-22 SEPTEMBER
FJÄLLVANDRARWEEKEND
Härlig weekend i fjällvandringens
tecken med god mat och skön sömn
och inspirerande färdledare som tar
er med till de vackraste platserna.
bruksvallsliden.se

För mer information
kan ni alltid se vår hemsida:

funasfjallen.se

FLYTTA TILL FJÄLLEN?

ÖPPET DYNGET RUNT

Livsmedel • Biltvätt • Släpvagnsuthyrning
VI SÖKER CERTIFIERAD VVS-MONTÖR
Du skall ha ambition att vilja utveckla dina kunskaper och lätt för att kommunicera. Du sätter kunden i fokus och har god samarbetsförmåga. Tjänsten kräver
att du har hög servicekänsla, är positiv, ansvarstagande och har förmåga att lösa
problem. B-körkort och viss datorvana är ett krav för tjänsten.

Circle K Sveg, Vallarvägen 10, 842 33 Sveg
0680-711588

För information och ansökan vänligen kontakta;
Mattias Hoflin på 070-7302621 eller bruksvallarnasvvs@gmail.com

STOR EFTERFRÅGAN
PÅ FJÄLLBOENDE!
Funderar du på att sälja så är det rätt läge nu!
Hör av dig till oss så gör vi en kostnadsfri värdering inför en ev. försäljning.

Funäsdalsfjällens Fastighetsbyrå - Vi finns där våra kunder finns.
Vi är din lokala fastighetsmäklare, vi kan funäsdalen med omnejd på våra fem
fingrar. Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Nina

Malin

Aktuella objekt finns på www.funasdalenfastighet.se Mob 0705-88 61 27 info@funasdalenfastighet.se

Lev din dröm – jobba i fjällen

Vi behöver vårdbiträden och undersköterskor året runt i Härjedalen. Här
lever du mitt i fjällvärlden och den vackra naturen med fiske och skidåkning
runt knuten.
Kontakta områdeschef för att få veta mer.
Eva-Lotta Lundin 070-361 86 34
herjedalen.se
BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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Fjällturen 11–13 juli
För sjunde året i rad körs cykeleventet Fjällturen i vackra Funäsfjällen med mässa, clinics
och målgång i Ramundberget. Delta i Sveriges vackraste cykeltävling med MTB-lopp över fjället,
landsvägslopp genom dalgången från norska gränsen och Mickelinas race för de allra minsta.
Njut av liftburen flow trail, skönt cykelhäng och afterbike med live musik vid vägs ände.
Boka boende hos oss och få 15 % på startavgiften. Läs mer på www.ramundberget.se.

www.ramundberget.se, tel. 0684–66 88 88

Ramundberget Trail 20 juli
Kombinera det bästa av två världar, aktiva sommarupplevelser och riktiga fjäll i Ramundberget.
Ramundberget Trail är en löparhelg för hela familjen, eller kompisgänget, på historisk mark.
Upplev fjällvärlden med en löprunda från Ramundbergets dalgång, via Djupdalsvallen,
Mittåkläppens topp, vidare längs Säterturen, de gamla gruvorna och ner till Ramundberget igen.
Spring eller jogga 22 km, 11 km samt barnens populära trailen i Mickelina Värld.
Läs mer på www.ramundberget.se

TRAIL GIEJE

Bo 4 dygn
för 3

gäller på
Fjällgård
en och
i lägenhe
ter med
självhush
fram till
åll
15 septe
mber.

www.ramundberget.se, tel. 0684–66 88 88
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Storslagna
sommarupplevelser
En sommar i Ramundberget har så mycket att erbjuda.
Vid vägs ände, mitt bland riktiga fjäll, möts du av vida vyer,
nära upplevelser och glass på torget. Här finns stora och små äventyr,
för både erfarna och nya äventyrare, precis som det ska vara.
När snön smälter och skidorna ställs undan efter vintern tar
en ny lika härlig tid vid i Ramundberget. Sommaren bjuder
på ändlösa möjligheter till cykling, vandring, löpning och
paddling, för att bara nämna några av alla sommarupplevelser.
Runt Ramundberget är fjällvärlden som gjort för att
cykla, med både varierande terräng och lutning. Här finns
helt enkelt cykling för alla smaker.
Utöver det vidsträckta fjället finns här också en fyra kilometer liftburen grön flowtrail, en skön maskingrävd led,
ända från toppen av fjället och hela vägen ner. Flowtrailen
bjuder på ett perfekt flyt och pirr i magen, men är verkligen inte bara för cykelexperter. Kan man bara bromsa med
handbroms och svänga så kan man cykla flowtrail. De som
har god vana på cykeln hinner fler och snabbare åk under
en dag, medan de som cyklar utför för första gången, eller
har kortare cykelben, hinner njuta lite mer av varje åk och
utsikten nerför fjället.
För den som vill komma längre ut på fjället rekommenderas att trampa ut på någon av alla vackra stigar och cykelleder som finns i varierande svårighetsgrad. I Ramundberget, som är en del av Funäsfjällen, finns det mer än 400 km
cykelleder att upptäcka.
Nere i dalen vid Fjällgårdstorget finns det också en po-

pulär pumptrack och en teknikbana där alla kan ha kul
och öva sina färdigheter.
Att upptäcka fjällen till fots ger en annan känsla av frihet
och är något många kommer till vägs ände för. Även vandraren kan lifta upp med Fjällgårdsbanan och enkelt få mycket
fjällkänsla och vida vyer. I området omkring Ramundberget
erbjuds 600 km lättillgängliga och fina leder som tar vandraren, eller löparen, på både storslagna och lagom spännande turer. Upp på toppar eller i blomstrande dalgångar, det är
bara att välja. Möjligheterna är många i området med hela
60 toppar som sträcker sig över 1000 meter över havet. Se
till att packa ryggsäcken med både fika, varma kläder och
gott om tid att njuta av både sällskap och omgivningar.
Som variation, om du vill vila vandringsfötterna och cykelbenen en dag, hyr du en kanot och tar dig nedför den vackra
Ljusnan som slingrar sig genom dalgången Ramundberget
och Bruksvallarna mot Funäsdalen. Ett lättillgängligt äventyr
för hela familjen där du får hjälp med både kanot och logistik,
och blir en stor upplevelse med fjällen omkring dig.
Oavsett vad du är nyfiken på att göra och uppleva under
en fjällsommar har Ramundberget något för dig. Smått
eller stort, nära eller långt bort. Strapatsrikt eller ganska
lugnt och mysigt. Här finns alltihop, det är bara att välja
efter lust och dagsform. Välkommen till oss vid vägs ände!

www.ramundberget.se, tel. 0684–66 88 88
BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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Fjället som

Lekpark
Funäsfjällen är som en lekpark för hela familjen på sommaren.
Här är tipsen som passar både stora och små.
ILLUSTRATION: ULRIKA WESTER
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TÄNNDALEN

SJU TOPPAR Bestig världens sju högsta

toppar i miniformat.
SITTLIFTEN Ta Hamra komfort upp på fjället,
alla dagar kl 10-14, 8 juli–11 augusti.
KLÄTTERTORNET Utmana dig själv i
klättertornet.
PUMP TRACK/ TEKNIKBANA Hitta flytet och
tekniken på pumptrack- & teknikbanan.

FUNÄSDALEN

BÄVERSTIGEN En äventyrsstig för de minsta.
Utgår från Risnäset.
MINI FLOW TRAIL Cykelbana med kul utmaning.
Bakom hotell Funäsdalen ner mot sjön.
FJÄLLMUSEET Klättra genom museets
hemliga gång och småfolkets värld. Här
finns kor att mjölka, en sjö där det alltid
nappar, och en eld att hålla vid liv.
VIA FERRATA Spännande klätterstig för
stora och små som tar dig från byn upp
till Funäsdalsbergets topp.
GONDOLEN Ta gondolen till toppen för att
där gå en kort promenad till utsiktsplatsen.
LOPME LAANTE Den samiska parken där
du får träffa renar och veta mer om den
samiska kulturen.
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P

RAMUNDBERGET / BRUKSVALLARNA

KANOT PÅ LJUSNAN En enkel dagstur på lätt

strömmande vatten. Boka hos Strapatser
senast kl 16 dagen innan. Eller hyr kanot hos
Topsport för egna paddeläventyr.
MICKELINAS VÄRLD - KÄLLAREN Öppet för lek
och spel varje dag. Hälsa på i Mickelinas gryt,
kör lift, testa att vara lanthandlare eller klättra
på en pistmaskin.
MICKELINAS VANDRINGSLED Ta Fjällgårdsbanan till toppen och gå ner ca 2 km. En
vandring förbi vattenfall och Mickelinas hus.

TÄNNÄS

Q

TRÄFFA MYSKOXAR Se dess urtidsdjur på

R

TÄNNÄS FISKECENTRUM Prova fiskelyckan i

S
T

U

CYKLA PUMP TRACK/ SKILLS AREA/
FLOW TRAIL Cykla på teknikbana. En kul

nära håll. Guidade turer alla dagar.

put and take öppen varje dag. Familjefisketur
tisdagar kl 10-14.
PUMP TRACK/ LEKPARK Cykla och lek i den
nya pumptracken för barn.
MATTES FÄBOLAND Träffa de djur som finns
på anläggningen hela året.
MATTE MYSKOXE-STIGEN Äventyrsstig
med frågor om djur & natur. Ta med fika.
Möjlighet att grilla.

utmaning för ben och balans. Banan passar
både stora och små cyklister.

BADPLATS Ta ett dopp i en härlig fjällsjö

KAPPRUET

FISKA Prova fiskelyckan. Fiskekort finns att

RÄVEN RASKARS RUNDA En lekfull liten

slinga för de minsta, kantad med träddjur,
utmaningar och klurigheter.
HÄLSA PÅ DJUR Efter midsommar kommer en
dvärgvädur och fjällkokalvar på sommarkollo.
Hönorna finns här hela året.

köpa på www.funasfjallen.se

HÄLSA PÅ VÅRA MASKOTAR

1
2
3

BÄRRA BLÅBÄR
LILLA LO
MICKELINA

4
5
6

GO’KNULEN
RASKAR RÄV
MATTE MYSKOXE

BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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Välkommen till Eriksgårdens Fjällhotell!

Eriksgårdens Fjällhotell & Eriks Kök & Bar | +46(0)684-210 06
Vintergatan 3 | 840 95 Funäsdalen | info@eriksgarden.se | www.eriksgarden.se

Tillbringa underbara dagar i ett familjärt hotell med anor.
Fräscha rum och en helt nybyggd spa-avdelning höjer
fjällupplevelsen, därtill god och vällagad mat i hotellets egna
À la carte restaurang.
Hotellet ligger centralt i Funäsdalen nära till vandring och
cykling. Vid hotellet finns en cykelbutik med verkstad,
uthyrning och guidade turer.
Cykeltvätt och förråd finns för hotellets gäster.
À la carte restaurangen Eriks Kök & Bar är öppen dagligen
från kl. 17.00.
Hotellet och Eriks Kök & Bar öppnar 1 juli.

Erbjudande - Livsnjutarpaket

Bo 4 nätter 3200 kr.
del i dubbelrum, inkl. frukost & tvårrätters hotellmiddag.

Erbjudande - Fjäll-Cykelhelg

Torsdag till söndag 3495 kr.
del i dubbelrum, inkl. frukost & tvårrätters hotellmiddag.
Cykelguide 2 dagar inkl. lunchpaket
Datum: 15/8-18/8, 6/9-8/9, 19/9-22/9
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www.eriksgarden.se
DIN GUIDE
TILL FUNÄSFJÄLLEN

FUNÄSFJÄLLENS BÄSTA
CYKELAFFÄR | VERKSTAD | CYKELUTHYRNING

Vintergatan 3 i Funäsdalen bredvid Eriksgårdens Fjällhotell

1. Pantone 181 C

NYTT
EVENT!

2. Pantone 7544 C

FRILUFTSLIV • ÅTERBRUK • LOKAL MAT
MOTOR • KULTUR • ENTREPRENÖRSKAP
3. Pantone 871 C (guld)

DJUR & NATUR • VÔLLARGILLE • UNDERHÅLLNING OCH MYCKET MER...

4. Svart / Vit

fjallvarldenevent.se
2. Pantone 7708 C

2. Pantone 7708 C / 7542 C

Interiör, hantverk, design, cafe och konst

NY FJÄLLKROG I BRUKSVALLARNA

ÖPPET JULI - SEPTEMBER

BRASSERIEKERSTIN.SE

NYHETER TILL HUS OCH HEM I VÅR NYA BUTIK
VAVSTUGAN.NU

CAFÉ, LÄTTARE LUNCH SAMT À LA CARTE
För öppettider se

1050 m.ö.h
Bruksvallarnas toppstuga

Fika, lättare lunch och härliga frasvåfflor - även
gluten och laktosfria - med vacker utsikt.

Hotell med halvpension, B&B
ÖPPET JULI - SEPTEMBER

Öppet juli-september.
Se facebook & instagram för öppettider

Upplevelsesveckor: Fotovecka, Yoga& Vandringsläger, Fjällvandrarweekend m.m.

BRUKSVALLSLIDEN.SE/PACKAT-KLART

0684 - 201 80 • BRUKSVALLSLIDEN.SE
BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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Välkomna till Fjällnäs i sommar!
Hotell - Restaurang - Mii Gullo Spa - Fjällnäs Explore
Bokning och mer information på www.fjallnas.se
stay@fjallnas.se I 0684 -230 30

Nästa nummer ute vecka 30

