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en som reser till fjällen får alltid uppleva en riktig vit jul och ett gnistrande
nyår. Inte heller ett riktigt sportlov går
att misslyckas med. Vi som lever här tar det
för givet. Naturen har alltid levererat, år efter
år. Vi tar tillvara på de korta dagarna och låter
lyktor och marschaller lysa upp. Det bjuds på en
uppsjö av goda julbord och roliga aktiviteter att
njuta av tillsammans. De gäster som hamnar i
vårt område får uppleva miljölyx från gryning
till midnatt.
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Men även om naturen gör sitt och vi bybor gör
vårt så är julen ingenting utan alla gäster som
kommer hit. Vi som bor här får glädjen att dela
besökarnas förväntningar och julönskningar.
Det kanske är därför man är extra stolt att
bjuda på jul och nyår under stjärnorna mellan
fjälltopparna. Julkänslan finns här, men julkänslorna skapar vi tillsammans.
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Skandinaviens
bästa skidort för
andra året i rad
Fjällgästerna har sagt sitt och beskedet är solklart. Tänndalen är
den mest omtyckta skidorten i Skandinavien för andra året i rad,
enligt en färsk undersökning från analysinstitutet Nordic Bench.

tanndalen.com
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Missa inte detta när du besöker oss:
Turskidor runt Svansjön - äkta frihet i naturen.

Bestig ett fjäll med topptursutrustning.

Ät så många våfflor du orkar på Wärdshuset
Forbonden.

Raila på krokiga fjällbjörkar i Björkparken i
Freeride Paradise.

Krossa manchestern i Buskvallen.

Åk kvällsskidåking i Hamra.

Ge maskoten Bärra Blåbär en kram.

Att göra en puder8 i Freeride Paradise.

Hitta Tänndalens bästa kanelbulle.

Åk ett helt varv i sexstolsliften Hamra Komfort.

Utmana någon i femkamp - skicross, speed ski,
längdhopp, parallellslalom & self timer.

Hitta Tänndalens bästa burgare.

0684-155 00

BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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När man kliver in i Forbondens värme möts man av en fantastisk doft av nybakade bullar.
Just nu är allt tyst och lugnt. Vid smygpremiären under höstlovshelgen var det dock
andra bullar. Det kom 800 fikasugna besökare för att upptäcka ”nya Forbonden”.
Kanske en försmak på vad de fem damerna som driver restaurangen har att vänta
inför säsongsstarten den 20 december.

SVERIGES BÄSTA

F

orbonden i Tänndalen huserar i en vacker
gammal linlada. Väggarna är smyckade
med linspinnrockar, kopparkannor och
gamla bakverktyg. Klassiska furubord kläs
av hemvävda dukar. Hit har hungriga gäster
varit välkomna sedan 1968 för att få sig något
varmt att dricka och gott att äta. I år har de
fem fantastiska damerna Berit Svensson,
Britta Alexi, Anna Petterson, Anna Nordström
och Mona Röst tagit över driften av Forbonden.
MED HJÄRTA OCH RÖTTER I TÄNNDALEN
Det är en varm och sammansvetsad skara jag

möter. Det känns som att komma hem till ett
gäng vänner – trots att alla inte har jobbat ihop
särskilt länge. När idén att ta över Forbonden
kom upp var det Anna och Anna som först
hoppade på.
- Vi har jobbat ihop så länge, och älskar att
jobba ihop, det kändes superroligt att få göra
detta tillsammans, säger Anna Pettersson.
Berit, som drivit Buskvallens Café (och delvis
fortfarande kommer att göra), var given i
gänget och både Mona och Britta som länge
jobbat med turism var inte sena att ansluta.
- De verkade ju ha så roligt, så jag ville också

vara med, säger Britta och skrattar.
Alla drivs av sin kärlek till Tänndalen och till
Forbonden i sig.
- Jag har åkt skidor här i Tänndalen sedan
jag var liten, berättar Britta. På den tiden hade
man ju inga funktionskläder som höll en varm,
så man frös ofta. Lyckan var att få gå in på
Forbonden, köpa sig ett glas varm saft och
värma sig. Det var en fantastisk plats där alla
var välkomna.
DEN MAKALÖSA SMYGÖPPNINGEN För att
presentera sig och få ”provköra” Forbonden

SVERIGES BÄSTA

TOPPTURSOMRÅDE
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www.ramundberget.se, tel. 0684–66 88 88
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Forbonden är en plats för varma samtal, avslappning och återhämtning.
Ett besök fyller dig med energi och gör dig redo för nya äventyr.

Lämna gärna ditt avtryck och
en hälsning i den handgjorda
gästboken.

Allt som saknas för
att det ska bli en riktig
julstämning är gästerna.
Att se salarna fyllas av
glada människor.

”Att sitta vid elden och äta en nybakad
kanelbulle, det är healing” – Mona

bestämde de sig för att hålla öppet under
höstlovshelgen och bjuda på fika till alla som
ville komma förbi.
- Vi hade väntat oss ungefär 300 personer,
men det hade vi passerat med råge redan
första dagen, så Berit och Mona fick ställa
sig och baka nytt på kvällen så att de var redo
för alla fikasugna dagen efter, berättar Anna
Pettersson. Men full fart är något de alla är
vana vid.
- När vi, jag och Anna, jobbade på Närköp
kunde det ibland vara så lång köa att den
räckte utanför dörrarna. Men det var bara att
ta en kund i taget. Fanns inget annat att göra.
Att vara lugn och alltid erbjuda högsta service

Hemligheten är att
det ska få ta tid och
göras med omtanke
och kärlek. Då blir det
bra varje gång
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är viktigt.
Men det är inte bara servicen som
är viktig för gänget. Alla är överens om
vad Forbonden är och ska vara: en plats att
komma hem till.
- Det ska vara enkelt att komma hit, äta god
mat, får bra dryck och delikat fika. Inte svårare
än så. Ja, helt enkelt som att bli hembjuden till
en gammal god vän, berättar Mona innan hon
och Berit går tillbaka med köket för att baka
klart de sista av kanelbullarna.
FRÅN HEMMABAGARE TILL BYBAGARE
Berit rör sig i köket med van hand. Snurrar
bullar som hon inte gjort annat.
- Jag har nog alltid bakat. Det började med
tunnbröd när jag var liten. Jag har ingen egentlig bagarutbildning men kärleken till bakningen
har hållit i. För 10 år sedan drev jag ett eget
litet bageri. Och nu bakar jag här: och jag bakar
inte bara hit till Forbonden – bröd och fika
levereras dagsfärskt till både Buskvallens café
och Skilodge i Tänndalen.
Mona och Berit utgör ett välsmörat
maskineri. Här är det bara riktiga och rejäla
ingredienser som hamnar i de olika degarna:
rikligt med stött kardemumma i bulldegen,
grötbrödet ska ha hemkokt gröt från grunden.
Degarna arbetas och vilar tills de känns precis
rätt. Tillsammans lyfter de bort den tunga

Vid borden kommer koppelkrokar att fästas
och det kommer finnas ett särskilt avdelat
utrymme för hundarna som kanske behöver
sällskapsvila.
Hos forbonden är också
din bästa vän välkommen.

degen som långsamt ska få jäsa för att bli
morgondagens grötbröd.
- Hemligheten är att det ska få ta tid och
göras med omtanke och kärlek. Då blir det bra
varje gång, berättar Berit.
Hon står nu och vaktar bullarna som gräddas i ugnen. Äggklockan ringer och hon öppnar
försiktigt luckan för att granska bullarna. De
behöver några sekunder till i värmen.
- De är inte klara förrän jag ser att de är klara.
EN PLATS FÖR ALLA Ladan är stor och rymmer fler än 150 gäster. De allra flesta kommer
att vara tvåbenta matgäster, men det kommer
även att bjudas plats för fyrfota sällskap.
- Många som kommer hit har med sig sin
hund, men det är inte alla ställen de får komma in på. Varför ska hundarna få vara ute och
frysa? Forbonden är så stort – så vi kan verkligen göra plats för alla.
I fikasalen längst in skapar man därför en
plats där man även kan fika med sina hundar.

TILLSAMMANSTID OCH HÖGTIDSSTUNDER
Det är också tänkt att man ska kunna hyra
fikasalen för att exempelvis kunna använda som
festlokal för såväl bröllop som minnesstunder.
Forbonden har dessutom en enorm nedervåning med bar - som just nu inte används.
- Så småningom ska vi inreda här med. Vi vill
så mycket, säger Anna Petterson och berättar
om att de gärna vill se att Forbonden blir en plats
man umgås på i alla väder: såväl styggväder som
när man tar en paus från njutförsåkningen.
Julen kan också firas på Forbonden. Anna
Nordström har precis plockat fram dekorationerna och provar var de ska sitta. Girlanger, tomtar
och kransar. Det är lite mer än en månad kvar till
jul och det finns mycket att välja, göra och förbereda. Planen är att ha öppet till 14 på julafton.
- När man gjort sina julsvängar är man välkommen hit för att få en riktig julkänsla innan
det är dags att gå hem till Kalle Anka. Det kommer att finnas klassiskt julmums, varm glögg
och härlig stämning, berättar Anna.
SKIDÅKARMACKA HELA SÄSONGEN Ulla
som drev restaurangen tidigare har lämnat över

flera olika klassiska Forbonde-recept till gänget.
- Folk kommer inte bara att känna igen oss
eftersom vi jobbat i byn så länge, de kommer att fortsätta känna igen den klassiska
Forbonden.
- Vi kommer att driva det på vårt sätt, lägga
ner vårt hjärta i allt vi gör här. Det handlar om
att ta hand om det fina stället vi har och dess
historia, berättar Britta. Därför kommer de
fortsätta att servera klassiska skidåkarmackor,
dagens soppa och annat gott som man tidigare
kunnat beställa på Forbonden. Men ibland med
egen touch.
EN VÄLBEHÖVLIG PAUS Det har bakats,
pyntats, planerats och städats. Nu slår sig
alla ner för en välbehövlig lunchpaus med
bullar till efterrätt. Anna Nordström som glömt
matlådan – behöver inte gå hungrig. Alla delar
hjärtligt med sig av sin egen låda, trots att hon
protesterar lite lätt. Men här är det verkligen
som att komma hem, ingen ska behöva gå med
tom mage. När alla ätit klart och kaffet dukats
fram får vi äntligen smaka på dagens omgång
bullar. Och det är precis som att bita i en bit
av himlen. Frasigt pärlsocker och välgräddad
yta, en smörig smak av kanel och nästan lite
knäckig botten. Jag känner mig som fem år när
jag hugger in på min tredje bulle.
Det skrattas i kör och jag tänker att det är

det här Forbonden är: vänligt, varmt och välkomnande. Elden sprakar till och det läggs på
mer ved. Snart är det dags att fortsätta med
dagens bestyr.

När man gjort sina
julsvängar är man
välkommen hit för att
få en riktig julkänsla
innan det är dags att
gå hem till Kalle Anka

Jag vinkar och säger hej då, men tänker mer
på det tyska uttrycket auf wiedersehen – på
återseende. För jag längtar redan efter att
komma tillbaka. Att med vinterbitna kinder och
trötta skidåkarben få värma mig med en kopp
kaffe och äta dessa fantastiska kanelbullar.
Att få komma hem till Forbonden igen.
BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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SPÅR & LEDER

ÖPPETTIDER:
04:00 - 23:00
TA KONTAKT:
070 - 364 70 72

I vinter testar vi ett nytt gemensamt skyltsystem för flera
spårsystem. Det ska göra det lättare för dig som gäst att
planera dina aktiviteter och hitta rätt ute på fjället.
Alla leder kommer att ha ett unikt nummer, olika aktiviteter
har egen färgkod och symbol.

ADRESS:
VALLARVÄGEN 2

Först ut i vinter är vårt längdspår – Byslingan, som startar
på Risnäset och går 3 km runt Funäsdalsjön. Där kommer vi
sätta upp skyltar och kartor så att du kan uppleva
hur lätt det blir att hitta rätt och upptäcka nya äventyr.

KÖP DITT GYMKORT PÅ X-GYM.SE

VI VILL GÄRNA VETA VAD DU TYCKER!
Maila tankar till: susanne.durietz@funasfjallen.se.
Just nu och tre år framöver driver vi i Funäsfjällen projekt
Affärsdrivande Multiarena. Namnet kommer av att
områdets totala spår- och ledsystem, sommar som vinter,
det lokala infrastruktursystemet, ca 1 700 km långt – är
vår multiarena. Affärsdrivande för att vi vill skapa
möjligheten för barn- och barnbarn att också kunna
njuta av vår unika fjällvärld i framtiden.
Ett långsiktigt perspektiv som vi kallar ”60-årsperspektivet”.

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

Intresset för ett eget fjällboende är stort bland våra
kunder. Har du en bostad som du funderar på att sälja?
Vi hjälper dig gärna!
Kom in till oss på Rörosv 40 eller ring på 0684-210 00.

Vi har nytt namn men
är fortfarande lika
nära och engagerade.

k-bygg.se/fresks

Välkommen till oss i Funäsdalen!
Rörosvägen 80 • 840 95 Funäsdalen • +46 611 837 00
Öppettider mån-fre 6.45-17.00 • lör 10.00-13.00

Vi tar hand om, och utvecklar spår- och ledsystemet
i Funäsfjällen. Så att ledsystemet håller för den
belastning vi utsätter den för.
Gå med i vår Facebookgrupp:
Spår & leder i Funäsfjällen. Där hittar du de senaste
uppdateringarna om vad som händer just nu
på våra spår och leder.

Vi förmedlar bostäder i
hela Funäsfjällen.

Sveriges nya
bygghandel!

VÄLKOMMEN TILL EN
ERFAREN MÄKLARE!
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
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BÄSTA NATURSNÖN

Drömmer du om det där perfekta åket i orörd natursnö?
Dröm dig till Funäsfjällen i så fall. Här har vi vädermakterna på vår sida!

Här finns bästa natursnön

TEXT: YASEMIN BAYRAMOGLU FOTO: EMRIK JANSSON

E

tt av varje skiddags största spänningsmoment inträffar långt
innan du ens hunnit tänka på underställ och pjäxor.
Det är det där korta ögonblicket på morgonen när du just klivit upp
ur sängen. Du drar isär gardinerna för att spana in vädret. Visserligen
kollade ni väderprognosen senast i går kväll, men alla vet ju att fjällvädret
kan skifta snabbt. Så vad blir det? Drömscenariot säger så här: du drar
isär gardinerna och upptäcker att natten har bjudit på den allra bästa
av gåvor: ett orört lager av nysnö, lättare än en fjäder. Mer glimrande än
riksregalierna.
För en skidälskare finns nog inget bättre sätt att vakna på. Det är just
det här vi fantiserar om när hösten känns grå, tung och trist. Då kan
längtan efter den lätta pudersnön i fjällen bli hur stark som helst. För
sinnebilden av den perfekta skiddagen är nog för många just bilden av
det där orörda, glittriga. Ett tidigt första åk i manchester med det fjäderlätta som ett lätt täcke ovanpå – eller varför inte en repa i helt orörd snö
innan alla andra hunnit stiga upp? Skidor som liksom skär genom snön
på något slags autopilot, helt utan kamp. Allt blir enkelt. Allt blir lätt. Det

är sådana morgnar som det blir så där lätt att dra på all utrustning och
ge sig ut. Helst innan någon annan i fjällbyn har hunnit vakna dessutom.
Men var hittar man bästa förutsättningarna för det där orörda, fjäderlätta natursnön? (En sak är säker – den kommer inte ur en kanon.)
Vinden kommer allt som oftast västerifrån och blåser över
Golfströmmen. Det betyder att vinden samlar på sig fukt från Atlanten,
som sedan drivs in mot norska fjällen där den fuktiga luften får skjuts
uppåt. Högre upp i luftlagren kyls fukten av, där kondenserar den och
omvandlas till nederbörd. I bästa fall i form av det vita guldet. Snö.
Mycket av nederbörden i molnen faller ner när molnen färdas in över
land, österut. Norska fjällen drar alltså vinstlotten vintertid (sommartid
är det en helt annan femma!).
Tittar man då på hur de svenska fjällorterna är placerade så kan
man ju tänka att det är ungefär sak samma om man åker till Sälen eller
Funäsfjällen. Det är ju trots allt inte mer än 19 mil mellan orterna. Men
så enkelt är det faktiskt inte. Tittar man på genomsnittet av snödjupet

Är du ute efter underbar åkning i
natursnö? Funäsfjällens säsong börjar
i november och sträcker sig ända till
maj. Tack vare det skyddade, men ändå
centrala läget kan vi ha strålande sol
men kall snö. En dröm för alla åkare!
Solglädje och pudelycka! Missa inte årets
kanske bästa veckor i mitten av mars.
12
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BÄSTA NATURSNÖN

Det är inte bara utför som snömängden
spelar roll. Ju mer snö, ju tidigare kan du ta
härliga toppturer.

PHOTO

Hansi Heckmair

AWARD-WINNING
PROTECTION
ortovox.com

FREE RIDER 22 AVABAG

SHOVEL PRO LIGHT

FIRST AID ROLL DOC MINI

For this extremely light airbag system we have
developed a freerider backpack that provides the
highest level of protection. The redevelopment of
the SPS flex back protector is the main focus, which
combines the back system and protector into a flexible unit.

Progressive light shovel with sturdy
blade and telescoping shaft. It is
packfriendly and weights only 440g.

Compact first aid that can save lives in an emergency:
Whether it’s a rescue blanket, wound compresses,
disposable gloves, scissors, or other important first aid
utensils – the FIRST AID ROLL DOC MINI is perfectly
equipped for EMERGENCIES.

E-post: info@ultimatenordic.se | Tel: 08-410 515 80 | Hemsida: ultimatenordic.se

Skandinaviens största skidområde erbjuder varierad
åkning i sex olika alpina system. Allt på ett liftkort.

Perfekta temperaturer för äkta njutförsåkning. Oavsett om du väljer fluffig
offpist eller snabb manchester.

ALLT TILL SKOTER

FRITID

SNÖSKOTER ATV SKOG & FRITID SERVICE VERKSTAD

år för år de senaste tio åren så ser man att det är mer naturlig snö i
terrängen i Funäsfjällen än i Sälenområdet.
Det här förklaras dels av att det är en betydligt längre väg för molnen att färdas in över de norska landmassorna innan de når Sälen än
Funäsfjällen. Molnen som färdas i riktning mot Sälen hinner alltså släppa
ifrån sig mer snö än de moln färdas mot Funäsfjällen.
Kanske är det en förklaring till att man lät installera Sälens första
snökanon i Lindvallen redan 1977. Långt innan klimatdebatten hade
kommit igång.
I Ramundberget, den mest västerut belägna orten i Funäsfjällen,
väntade man med att installera snökanoner ända fram till 2013. Hela
36 år senare. Det hade helt enkelt inte varit nödvändigt innan dess. I
Ramundberget fick man snö så det räckte ändå. Att det likväl blev
snökanoner till slut handlade till stor del om att man då ville försäkra
sig om en snösäker försäsong. Tittar man på snittemperaturerna i
Sälen och Funäsfjällen så ser man också att snittemperaturen är lägre

i Funäsfjällen. Förutsättningen för att snön ska stanna på marken är
alltså bättre där.
Men blir det inte automatiskt bättre norrut då, kanske någon undrar.
Tja, om du åker till köldhålet Nikkaluokta blir det garanterat kallare. Men
inte om du åker ännu lite mer norrut, till Riksgränsen. Och åker du till Åre
är snittemperaturen faktiskt högre där än i Funäsfjällen också. Det här
hänger också ihop med golfströmmen. Det är vindarna från golfströmmen som gör att fjällorter som ligger i på breddgraderna kring Trondheim
får ett slags kustklimat där kylan är varm och värmen är sval.
Temperaturskillnaderna syns inte bara under vinterns kallaste månader, december–februari, utan även på vårkanten. Snön håller sig alltså
fräschare att åka i längre i Funäsfjällen.
Så vad vill vi ha sagt med det här? Jo, att vädermakterna står på
Funäsfjällens sida. Vi har gardiner som bara väntar på att dras isär för att
du ska kunna upptäcka att jo, det blir en fantastisk skiddag! Idag också.

NYA HYRSKOTRAR FRÅN SKI-DOO
MÅNGA BRA BEGAGNADE
MASKINER
VARMA SKOR, SNYGGA
KLÄDER & MASSOR
AV TILLBEHÖR

Since 1982

motorfritid.com
®TM och BRP-logotypen är varumärken som tillhör Bombardier Recreational Products Inc. eller dess dotterbolag.
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Save t
date!
Invigning
9
21/12-201

Ny livsmedelsbutik i tänndalen

VÄLKOMMEN TILL

Funäsdalens
hälsocentral
Öppen mottagning för akuta infektioner och olycksfall
Vardagar 08.30-11.00
13.00-15.00
Helger

10.00-16.00 Vecka 51-16 (Ej julafton)
Foto: Jonas Kullman

För tidbokning och rådgivning
Vardagar 08.30-15.00 Telefon 0684-160 60

För sjukvårdsrådgivning, ring 1177 – eller besök 1177.se
Vid livshotande lägen – ring 112

PRIS 1.495 KR

SNYGG BRUKSVALLSJACKA
Finns att köpa hos Bruksvallarnas Rökeri i
Bruksvallarna samt på Fjällvärlden Events kontor
på ”Macken” i Bruksvallarna, eller ring oss:
Per-Åke 070-639 72 21 | Michael 070-664 50 07

Hamra Livs är en toppmodern
livsmedelsbutik på 700 kvadratmeter.
invigning 21 dec
14.00-19.00
från 22 dec
09.00-19.00
julafton
09.00-15.00
Hamra Livs

REKORDFÖRSÄLJNING I FJÄLLEN!
Vi har haft en fantastisk start på säsongen och
efterfrågan har aldrig varit så stor som nu!
Detta har resulterat i snabba försäljningar och rekordhöga slutpriser.

Vi har många köpare som letar boende i området så
om du funderar på att sälja är nu ett bra tillfälle!
Vi är din lokala fastighetsmäklare, vi kan Funäsfjällen på våra fem
fingrar och ligger i topp när det gäller sålda objekt.

Vi ser fram emot att höra från dig!
Hör av dig till oss så gör vi en kostnadsfri värdering inför en ev försäljning.
På vår hemsida finner ni mer information om aktuella objekt till salu:
www.funasdalenfastighet.se
Mobiltelefon: 0705-88 61 27
info@funasdalenfastighet.se
Malin Nyström
Fastighetsmäklare

16
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Mäklarassistent
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Hamravägen 73
840 98 Tänndalen
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7708 C

7708 C / 7542 C

Nu kan du kolla elförbrukningen
när du har en stund över.
– Om du vill.

3-4 JANUARI 2020

FJÄLLKROG I BRUKSVALLARNA

FREDAG 3/1: Spännande lopp i skate
med start kl. 18:30 med pannlampa.

Seedningsgrundande inför
Vasaloppet,
Birkebeinerrennet
& Tjejvasan

LÖRDAG 4/1: Härligt klassiskt lopp
med start kl. 10:00.
Välj mellan 21 & 42 km. Bägge loppen
går i dalgången Ramundberget
och Bruksvallarna.
FÖR MER INFORMATION om anmälan,
logi och övriga frågor om loppet, besök

WWW.NORDICSKIMARATHON.SE
VARMT VÄLKOMNA TILL TVÅ
LÅNGLOPP SOM FÖRENAR
NYTTA MED NÖJE!

RESTAURANG, CAFÉ & BAR
Boka bord på 070-199 54 01
Meny och öppettider se www.brasseriekerstin.se eller facebook
Adress - Myhrsvängen 14, Bruksvallarna

Läs mer om appen
och våra elavtal på
www.fyrfasen.se

BRASSERIEKERSTIN.SE

1050 m.ö.h
Bruksvallarnas toppstuga
Fika, lunch och bästa
frasvåfflorna. Fantastisk utsikt.

VARMT VÄLKOMNA!
För bokning
av bandvagnsturer upp till
Knallen ring:
0684 - 200 30

MYSIG BUTIK MED PRESENTER,
INREDNING, HANTVERK, DESIGN
OCH CAFÉ
Myhrsvängen 14, Bruksvallarna | 070-199 54 01

ÖPPETTIDER SE FACEBOOK ELLER
WWW.VAVSTUGAN.NU

0684 - 201 80 • BRUKSVALLSLIDEN.SE
18
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BUFF ® is a registered trademark property of Original Buff, S.A. (Spain)

Öppettider se facebook eller
www.bruksvallsliden.se/knallen

L

Ultimate Nordic AS - 08-410 515 80 - info@ultimatenordic.se

www.buff.com
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DRÖMJUL I VINTERPARADISET

EN DRÖMJUL

i ett vinterparadis
Många drömmer om en perfekt jul: det vita fluffiga pudertäcket, glittrande
iskristaller och tillsammanstid med de man bryr sig om.
Familjen Rudin & Tybring hittade sin önskejul: ett nybyggt hus i Tännäskröket.
FOTO: FAMILJEN RUDIN & TYBRING

F

amiljen Rudin & Tybring önskade sig ett
hus nära naturen. De började med att leta
längs kusten nära Stockholm men ville ha
ett hus där de kunde njuta av årstiderna på riktigt
- både sommar och vinter.
Varför valde ni ett hus i fjällen?
- Calle gillar naturen och började tidigt med sin
införsäljning för att vi kanske skulle dra oss upp i
fjällvärlden, berättar Elin. Vi har båda varit i fjällen
mycket när vi var yngre så vi är uppvuxna med
riktiga vintersemestrar.
För min egen del så hade jag inte jag någon
erfarenhet av sommar i fjällen men Calle har åkt
upp och fjällvandrat med kompisar de senaste
åren. Jag älskar snön men fick verkligen upp ögonen för sommar i fjällen när vi var här på besök.
Det finns så mycket att utforska!

Familjen Rudin & Tybrings hus är inrett tillsammans med Norrgavel. Designmöbler
som formges och tillverkas med stor omsorg om detaljer, funktion och form.

Hur kommer det sig att ni valde just Tännäskröket?
- Jag hade varit inne på STFs hemsida och
upptäckt de vackra bilderna från Tännäskröket.
Det kändes som att vi behövde uppleva den här
platsen i verkligheten, berättar Calle. Väl här blev
de trollslagna av Funäsfjällen och bestämde att
det var här de ville ha sitt drömhus.
- Dagen vi kom upp var det ett underbart väder
med strålande sol och klarblå himmel. Vi blev helt
tagna av området, berättar Calle.
Men det är inte bara det vackra området i sig som
var avgörande för beslutet att investera i ett hus,
Ett fjällhus finns alltid julkänslan precis utanför dörren.
Med markägarens tillstånd finns till och med din julgran
växandes runt knuten.

FAMILJEN RUDIN &
TYBRING

Ett fjällhus är inte bara ett vinterparadis utan en plats att
njuta av året runt. Upptäck årets alla skiftningar och
naturens prakt. En vandring genom årstiderna.

BESTÅR AV:
Carl och Elin med barnen Axel 5 år,
Ilse 3 år, Nils 2 månader
BOR: I Stockholm
SEMESTERTIPS:
Vandring till våffelstugan i
Andersborg. I vinter ser vi fram
emot att ta skidorna.

20
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DRÖMJUL I VINTERPARADISET

DRÖMJUL I VINTERPARADISET

RUDIN &TYBRINGS
5 BÄSTA TIPS FÖR ATT
FIRA JUL I FJÄLLEN
Den stora vita skatten ”snö” gör att det blir så
härligt både ute och inne. Dagarna glittrar av
ljus och man samlar energi. Kring skymningen
blir hela världen blå för att till sist sänka sig
i ett mörker. Då sprider sig det gula vackra
ljuset från fönstren och både ljus och kaminen
inomhus.

1
2

LÅT NATUREN FLYTTA IN Att pynta
behöver inte vara så krångligt. Vi landar
ofta i att vi vill ha det enkelt. Skogen
har allt man behöver.
LJUS I ALLA DESS FORMER
Levande ljus, ljusslingor och adventsstjärnor. Det tar inte stor plats att
få med sig i bilen och dessutom så finns det
så mysiga butiker som vi brukar besöka när vi
kommer upp. Tänk bara på att alltid dubbelkolla att du släckt ljusen och se till att du har en
fungerande brandsläckare.

3

PYSSLA OCH PYNTA Ordet lagom
passar nog bra in på oss. Vi gör det
vi tycker är roligt och resten få vara.
Det är ju vi som ska trivas och vi prioriterar
att vi ska umgås och vara ute i snön. Använd
gärna materialet från skogen och bind en egen
julkrans till dörren!

4
5

Ingen jul utan skidåkning! Till och
med tomtemor och tomtefar är
redo för backen med pjäxorna på.

utan även de möjligheter och aktiviteter området erbjöd.
– Det är ett tryggt område för barnen, med gångavstånd till det mesta som vi behöver. Det finns massor att
göra på sommaren och vintern är verkligen helt perfekt för

JULAFTONSTRADITION Vi börjar
med skidåkning och sen julmiddag
på restaurang Árran. Därefter blir
det julaftonsmys hemma och tomten kommer
förhoppningsvis förbi.
FAMILJETID Det är lätt att spridas
ut under dagen när vissa vill åka
längd, andra utför eller bara leka
hemma i snön. Se till att samlas både under
dagen och kvällen, plocka fram pepparkakorna, koka glögg och ställ fram sällskapsspel.
Funkar alltid!

Norrgavel kombinerar traditionellt möbelsnickeri med
modern teknik och väljer hållbara och miljövänliga naturmaterial. Rena material som är hämtade från naturen,
och kan återvända dit som jord och mull när den tiden
kommer. De är valda för att kunna åldras vackert i takt
med huset och familjen som bor där.
22
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Vi ser fram emot att få njuta
av den vackra vintermagin, lugnet
och att få umgås.
Vi har redan bokat julbord på Árran. Även
om köket är stort och fantastiskt, så kan
vi släppa allt som har med matlagning att
göra jul och bara vara tillsammans.

oss som barnfamilj: mysiga värmestugor, eldningsplatser
där man kan grilla korv tillsammans och allt känns så personligt, fortsätter Elin. Ju mer vi är här – ju fler guldkorn
upptäcker vi. Och när vi inte är här, då är det lätt att hyra ut
så att fler får möjlighet att upptäcka Tännäskröket.
Ni hade hittat drömplatsen, men hur valde ni drömhuset?
- Vi ville ha ett stort hus så att vi fick plats med både familj
och vänner. Det kändes viktigt att det låg nära en anläggning
som är öppen både sommar och vinter. Med tre barn så var
det helt enkelt inte aktuellt att börja med en tidskrävande
renovering. Därför var det självklart att välja nybyggnation
med hög mysfaktor. Vi ville att det skulle vara bekvämt för
både för oss och för familj och vänner som vill komma och
hälsa på.
Till vardags bor familjen i Stockholm, men kommer regelbundet upp till sitt hus för att ha en aktiv semester. Och i år
blir andra julen de firar i sitt nya hus.
- Vi blir en stor skara på 13 personer som firar jul tillsammans i år. Det är båda våra familjer. Vi ser fram emot att få
njuta av den vackra vintermagin, lugnet och att få umgås.
Vi har redan bokat julbord på Árran. Även om köket är stort
och fantastiskt, så kan vi släppa allt som har med matlagning att göra jul och bara vara tillsammans.
BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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TÄNNÄS

NOTISER

VILDMARKSBYN

Oskrivet

T

Tännäskröket är skidanläggningen mitt i
den orörda vildmarken. Skida i myskoxarnas
hemtrakter bland uråldriga tallar. Här kan du
välja mellan manchester hela dagen
eller utforska fjällets egna hopp och drop.
Välkommen till Tännäskröket!
bokning@tannaskroket.se / tel 0684-240 00
www.tannaskroket.se

hyra - skidpass - shop - led/spårkort
BILLIGAST
SKIDHYRA!
HYR DIN UTRUSTNING
TILL FUNÄSFJÄLLENS
BÄSTA PRISER

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK & INSTAGRAM FÖR AKTUELLA KAMPANJER
& ÖPPETTIDER. NI HITTAR OSS I TÄNNÄS, DÄR VÄG 311 & 84 MÖTS.

BYGATAN 2, TÄNNÄS / TEL 0684-240 10 / INFO@SPORTLADAN.SE / WWW.SPORTLADAN.SE

En vintermorgon
hade snön
begravt alla spår
vinden hade mejslat
den nya dagens anletsdrag
livet väntade på oss
vitt och oskrivet

ännäs kyrka är Sveriges högst belägna kyrka, 648 m.ö.h.
Nuvarande kyrka uppfördes åren 1840-1855, och invigdes 10 oktober 1858.
Byggmästare var Johan Nordell från Los, men själva
byggandet utfördes av skattebönder som svarade för framforslingen och bearbetningen av nödvändiga trävaror.
Traditionen säger att det i Tännäs har funnits en kyrka
redan under 1400-talet. Första gången Tännäs förekommer
i urkunderna är 1407. Där berättas om en stavkyrka som
stått här. Ett kapell stod på den här platsen 1672. Samma
år invigde kyrkoherde Hinrik Olofsson-Drake en ny kyrka på
den här platsen, och när den nya kyrkan byggdes såldes den
gamla träkyrkan från 1672 som ved. Resterna av grunden finns
sannolikt bevarade under mark på kyrkogården, något söder om
den nuvarande kyrkan.

genuint &
avslappnat
se meny & öppettider på
www.tannaskroket.se

FOTO: JOACHIM LAGERCRANTZ

TÄNNÄS KYRKA
ÅTER ÖPPEN

ETT EGET
STÄLLE I FJÄLLEN

Månen tonade bort
som sista ackordet
i en sonat

Under denna paus
när klaviaturen
låg orörd
och vinden höll andan

Kyrkan har under de sista åren genomgått en större renovation
och blev åter öppnad i november. Det är en mycket vacker fjällkyrka, och har du möjligheten att besöka den kan du beundra
den unika altarmålningen och de fina gamla föremål från de två
tidigare kyrkorna som fortfarande finns i kyrkan.

- Bo Lundmark

NYGAMMALT BLOD
’afterski’ 15-19:00
alla Onsdagar (från v.2)
+’öppet hus’ i bryggeriet.
Fredags aw 15-19:00

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

FJÄLLVATTNETS
STUGBY

-MINILIVS -FISKEKORT
-LED & SPÅRKORT -INFOPOINT
-ROGENS NATURINFORMATION
-ARJONS SPORTFISKEMUSEUM
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www.myskoxcentrum.se

BUTIK MED ALLT FÖR DITT
VINTERFISKE & FRILUFTSLIV

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

tar plats i Tänndalen

Turskidåkning av bästa sort,
mysigt boende i timmerstugor.
Nära Tännäskröket.

Hyrskoter & skotersafari
Hyrskoter och skotersafari
i Funäsfjällen
i Funäsdalsfjällen
skoteriet.se,
0684-290 10
Skoteriet.se
0684-29010

Hyr eller köp andelar se hemsida.

www.fjallvattnet.se

Passionerad och
driven - med hjärtat i
Funäsfjällen.
FOTO: Emrik Jansson

u sker ett generationsskifte i Tänndalen. Anläggningschefen Peter
Jonasson kliver ner. Och Rasmus Bent, 27 år, axlar rollen.
– När jag fick frågan tackade jag ja omedelbart. Jag är ödmjuk inför utmaningen men också oerhört sugen på att ta tag i alla spännande projekt, säger
Rasmus Bent.
Tänndalen utsågs nyligen till Skandinaviens bästa skidort för andra året i rad i Nordic
Bench årliga undersökning. Nu blir det Rasmus tur att utveckla skidorten.
- Tänndalen är en uppstickare i skidvärlden. Rasmus kommer att fortsätta sätta Tänndalen
på skidkartan som en av Sveriges yngsta anläggningschefer på Skandinaviens bästa skidort,
säger Mari Tara, tillförordnad vd/koncernchef på Grönklittsgruppen.
Han är uppvuxen och bor i Funäsdalen tillsammans med sin fru Nike Bent och deras två barn. De
senaste åren har Rasmus jobbat som butikschef på Hamra Sportshop.
- Vi har styrkan av att vara en stor anläggning med många pister och vidsträckta vyer, som samtidigt
präglas av en väldigt personlig och gemytlig känsla där vi ser våra gäster och säger hej, säger Rasmus
om Tänndalen.
Rasmus tillträder sin tjänst som anläggningschef för Tänndalen den 12 december.
BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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NOTISER

Toppstugan 957 möh

ÅRETS FÖRSTA
TÄVLING

Pausa åkningen med 360° utsikt över fjällvidderna.
Välkommen till Funäsdalsbergets topp med
god mat, dryck och fika.

H
Flytande guld
och mörk magi

A

llt är inte guld som glimmar, men
en öl efter en dag i backen är guld
värd! Lagom till jul släpper det
lokala bryggeriet Härjebrygg två nya alkoholstarka sorter. En porter som heter
KORPEN KAFFE PORTER på 8,0 % och en
New England Ipa som heter JÄTTEN NEW
ENGLAND IPA på 6,5%.
Orkar du inte vänta eller vill ha en lite
lättare variant som du kan köra bil på? Då
hittar du GOLDEN ALE, en lättöl på 2,2%.
Den finns i butik redan nu.
Vad är PORTER och STOUT: Porter
och stout är mörka, överjästa öler som

ofta beskrivs med smaken kaffe och choklad. Traditionellt har man sagt att porter
är sött och stout torrt, men så är inte alltid
fallet. Smaken kan vara väldigt lika – allt
beror på bryggeri.
Vad är IPA? IPA, eller India Pale Ale, är
ett öl bryggt med extra mycket humle och
malt. Humlen gör ölet lagom beskt och ger
arom: både dess fantastiska doft och den
tydliga smaken. Malten ger fyllighet.
En tolkning av ipan är NEIPA - vilket står
för New England (eller North East) india
pale ale.

elgen den 16-17 november gick
Bruksvallsloppet av stapeln. Det
gör det till säsongens första längdtävling på svensk mark. Tack vare 25.000
kubikmeter sparad snö, en toppmodern
snökanonanläggning, den senaste tidens
nedfallande natursnö - och inte minst den
erfarna tävlingsorganisationen, kunde
Bruksvallsloppet återigen erbjuda alla nationella samt internationella längdskidåkare
en tävlingsarena av absolut världsklass.
Ungefär 600 åkare kom till start.
Allt från ungdom till elitseniorer från
bland annat Sverige, Norge, Irland,
Nederländerna,
Mongoliet
samt
Storbritannien. Även en av Sveriges
bästa skidåkare, OS-guldmedaljören
från Vancouver, Daniel Rickardsson, tog
chansen att få ett kvitto på sommarens
hårda träning, genom att starta tävlingssäsongen i Bruksvallarna.
- Det känns alltid bra att starta säsongen här, det är lite som ett andra hem för
mig säger Daniel. Att få starta tävlandet i
Bruksvallarna och dessutom få återvända
hit för att avsluta en lång spännande tävlingssäsong under Fjälltoppveckan i april
nästa år, blir ju en perfekt inramning av hela
min säsong avslutar Daniel.
Daniel slutade på en stark tredjeplats i
FOTO: JOACHIM LAGERCRANTZ

ÄNNU
MER
SKIDOR I
TÄNNDALEN

T

änndalen växer så det knakar. Fler och fler besökare hittar till skidpärlan i
Funäsfjällen. Det innebär ett ökat tryck på skiduthyrningen. Därför bygger
Tänndalens Skiduthyrning & Sportaffär ut och blir ännu större. Förutom att hyra allt
från utrustning för utförsåkning till toppturspaket och längdskidor kan du även få hjälp med
att köpa din utrustning.
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funasberget

lördagens lopp.

funasdalsberget

BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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DET HÄNDER I FUNÄSFJÄLLEN

DET HÄNDER I FUNÄSFJÄLLEN

DET HÄNDER I

FOTO: EMRIK JANSSON

ALLA DAGAR:
GUIDNING I DET UNIKA
MYSKOXHÄGNET I TÄNNÄS
Stå öga mot öga med ett urtidsdjur.
Varje dag, året runt. Boka på
myskoxcentrum.se.
SPAKÅTAN Slappna av och
njut i spakåtan i Tännäs. Boka på
tannaskroket.se.
BARNKALAS Ha barnkalaset i
Tännäs. Fira med kompisar, massor
av aktiviteter som testkörning av
miniskoter, lek & skoj i backen,
korvgrillning och självklart är
Matte Myskoxe med! Boka på
tannaskroket.se.
TISDAGAR & FREDAGAR
PROVA PÅ TOPPTUR Lär
dig grunderna kring utrustning,
åkteknik, gåteknik och fjällsäkerhet.
Ramundberget. Bokning och info:
0684 – 66 88 00
ONSDAGAR
GRATIS STICKCAFE Den första
onsdagen i månaden kl. 18 på Nya
Jonssons möts stickintresserade.
Alla är välkommna!
TORSDAGAR
PROVA SKIDSKYTTE prova på att
åka skidor och skjuta med luftgevär.

20 DECMBER öppnar alla liftarna i Funäsfjällen.

Ramundberget. Bokning & info:
0684 – 66 88 00
LÄNGDSKIDANS DAG en härlig
dag tillsammans i längdspåret,
anmälan på plats. v 7,8,9 & 10.
Bruksvallarna skidstadion
ONSDAGAR & FREDAGAR
SNÖSKOTUR utforska gruvhålens
mystiska mörker. Ramundberget.
Bokning & info: 0684 – 66 88 00
LILLA VÄRLDSCUP kval
9 januari 2020

FIS tävling 11-12 januari
UNGDOMS-SM kval,
17-19 & 24-26 januari 2020
NORDIC SKI MARATHON
3-4 januari 2020
FUNÄSDALENS RANDO RACE
1 februari. Upp för egen maskin
och glid ner på skidor. Finns både
motion- och tävlingsklasser.
Tänk på att du måste vara medlem i
en klätterklubb.
FJÄLLTOPPVECKAN
15-19 april 2020
JOHAN ERIKSSON
INVITATIONAL 24-26 april 2020.
Stadioncross mitt i skidbacken.
Skandinaviens bästa sköterförare
tävlar om 100 000 kr i prispengar.
1:A MAJ TROFÉN Klassisk
parallellslalomtävling och avslutning
på tävlingssäsongen i Sverige. 1-3
maj 2020.
1 FEBRUARI - Funäsdalen Rando
Race, för dig som gillar topptur,
svett och glädje.
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JULBORD PÅ ERIKSGÅRDEN
Kom och njut av härligt god julmat.
13 december.

LÄNGDSKIDANS DAG torsdagar v7, 8, 9 & 10.

FOTO: JOACHIM LAGERCRANTZ

FUNÄSFJÄLLEN

FÅ JULSTÄMNINGEN
Slipp julstresset och ät
julmiddagen ute, så kan ni
njuta tiden tillsammans.

randoné och köra fem-kamp.
Du kan även förboka både julbord
och nyårssupé!

17.00 & 19.30: Klassiskt julbord
på Ski Lodge Kök & Bar. Endast
bordsbokning. Tel: 0684-155 00.

JULBORD PÅ JULAFTON
Restaurang Àrran från kl 15.00.
Boka bord 0684- 24 000.
Tomten kommer och hälsar på
alla ban och vuxna kl 13.00 ute i
skidområdet på Tännäskröket.

PREMIÄR FÖR PIZZABUFFÉ på
Tännäskröket 26 december.

JUL I TÄNNDALEN
07.00-09.00: Frukostskidåkning
i Hamra med frukost i Ski Lodge
Tänndalen. 195 kr/vuxen. 95 kr/
barn upp till 12 år. Förbokas senast
23/12 kl. 15.00.
12.45: Dans kring julgranen i Hamra.
13.15: Tomten kommer med häst
och släde till Ski Lodge Tänndalen
med klappar till snälla barn.

MATTES SKIDTÄVLING i
Tännäskröket 27 december,
anmälan sker i receptionen.
NYÅRSMIDDAG 19.30 på Arrán
i Tännäskröket. Boka bord på
0684-24 000
NYÅR I TÄNNDALEN:
10.30: Vi bjuder på glögg &
pepparkakor utanför Ski Lodge
Tänndalen.
15.00: Afterski med Jens Persson
på Ski Lodge Kök & Bar.
18.00: 4-rätters nyårssupé på Ski

SKIDPREMIÄR 20 december.
öppnar liftarna för säsongen i hela
Funäsfjällen. Njut av underbar
åkning i alla våra sex alpina system.

Lodge Kök & Bar. Endast bordsbokning Tel: 0684-155 00.
21.00: 4-rätters nyårssupé på Ski
Lodge Kök & Bar. Endast bordsbokning. Tel: 0684-155 00.

VÅRSKIDLÄGER 2-5 april,
tillsammans med Hotell
Bruksvallsliden och Alewalds.

YOGA- OCH SKIDLÄGER
Med Mikaelas skidskola
9-12 januari, 6-9 februari och
5-8 mars 2020 på Bruksvallsliden.
LÖSSNÖHELG MED TOPPTUR I
RAMUNDBERGET
31 januari - 3 februari 2020 med
Friluftsfrämjandet. Bli bättre på
lössnöåkning och topptur med
erfarna ledare. Mer information:
www.friluftsframjandet.se.

PÅSKTRÄNING MED PINNENS
RACING Hör av er till: info@
pinnens.com. Där kan du även kan
boka både privata lektioner och
gruppbokningar i mån av tid.
SKOTERHELGEN I TÄNNDALEN
24-26 april 2020. Prova nästa
års skotermodeller, god mat,
skotertävling, underhållning samt
mycket mer.
För mer information
kan ni alltid se vår hemsida:

funasfjallen.se

HÖGFJÄLLSSPÅREN ÖPPNAR
3 februari öppnar våra älskade
högfjällsspår

TESTKÖR MINISKOTER i Tännäs
21 december.

KÖP DITT FJÄLLBOENDE I VINTER

PREMIÄR! SNOWKITE i
Tänndalen 22 december. Ta dig
fram på snowboard eller skidor med
hjälp av vinden. Kurser pågår hela
vintern.
TÄNNÄSKRÖKETS
JULMARKNAD 22 december,
kl. 11.00-14.00. Handla julklapparna från lokala hantverkare.

55mm x 20mm

Aktuella objekt - lindbergetmakleri.se

TÄNNÄSKRÖKETS
UPPESITTARKVÄLL
23 december, med underhållning
från Jens Persson (Förbokas)
JUL- OCH NYÅRSVECKOR
HOS TÄNNDALEN
Mellan 23 december -3 januari kan
du åka skidor med Bärra Blåbär,
utforska fikaspåret, testa på

Kontor: Rörosvägen 7, Funäsdalen

En destination
- året runt!

Välkommen in i vår mysiga
och uppvärmda Fjällkåta!
• Våfflor med hemgjord sylt
• Hembakade bullar
• Lättare luncher
SKIDSTADION
BRUKSVALLARNA

Nina 070 - 2353513

BOVTSENBEARKA

ÅARJELSAEPMESTE

Jillie Ren & Vilt
INFO@JILLIE.SE

FUNÄSDALEN

BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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VI ÄR

VARFÖR INTE TA
EN TUR ÖVER GRÄNSEN?

STOLTA LEVERANTÖRER
TILL FUNÄSFJÄLLEN

TIL NORGE FOR Å HANDLE MAT?
Hos oss får du mest for pengene!

DIN MØBELAFFÄR I RØROS
Tlf: +4772411220 | roros@fagmobler.no

jobmeal.se

EN PR O FE S S I O NE LL S T UG VÄ RD F ÖR B ÄT T RE I N TÄ K T & K U N D SE RV ICE .
FU N ÄS FJÄLLE N S M I L J ÖVÄ N L I G A S T E S TÄ D F ÖRE TAG

•
•
•
•

SE ALLA VÅRA STATIONER PÅ: WWW.QSTAR.SE/STATIONER

RØROS

SKOTERUTHYRNING
SKOTERTILLBEHÖR
SKOTERMENYER
STUGSERVICE

Stefan 0702-298 407 | www.bruksvallarnasskoteruthyrning.se

www.fagmobler.no

18.-22. februar 2020

www.rorosmartnan.no

Feragsveien 11, 7375 Røros | www.stensaas.no | Tlf.: (+47) 72 41 90 50

HYR FJÄLLSTUGA
I MÄSSLINGEN
MESSLINGENFRITID.SE

Funäsdalen Bowling
Golf & Sportsimulator

Tel: 070 - 242 82 84
www.bruksvallarnas-stugby.nu

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

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

0684-25025 / 070-6885050 | funasdalenbowling.se

www.funasdalenberghotell.se

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

Rörosvägen 17 Funäsdalen
0684-215 15

VÄLKOMMEN TILL EN NY

VILL DU SYNAS I VÅRAT MAGASIN?
Ta kontakt med Fjällvärlden Event - Per-Åke Näsvall, 070 - 639 72 21
eller Michael Althin, 070 - 664 50 07 eller skicka en e-post
till info@fjallvarldenevent.se.

GLITTRANDE SÄSONG I VÅR

VACKRA VINTERVÄRLD

DIN GUIDE TILL
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- DÄRFÖR HAR VI DET PERFEK
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Nytt sommarjobb?

1

ÄLG - FÅGE

AUGUSTI - OKTOBER

Vi söker sommarvikarier

Boendehandledare, undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor och
personliga assistenter. Skicka intresseanmälan och berätta vad du vill
jobba med till resurscenter@herjedalen.se.
www.herjedalen.se/ledigajobb

fest

L - SVAMP &

BÄR -

2019

29.07.19 17.35
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UNDERBARA MARS

HANTVERKARE

MARS

TILL ER TJANST

I FUNÄSFJÄLLEN
WAGENIUS

Drömmer du om perfekt skidåkning? Välkommen hit i mars!
Solen är soligare, snön gnistrar, fortfarande fast och kall i backarna
– och natursnön ligger djup offpist.
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D

en magiska vårvintern
bjuder på förtrollande
skidåkning för alla.
Ändå kallas det lågsäsong.
Konstigt kan tyckas, eftersom
det verkligen är skidåkningens
högtid. Men rimligt eftersom
det är glesare med besökare i
backarna och ingen liftkö. En
drömsk tid för alla skid- och
snowboardälskare med både
egentid i backarna och soltid
tillsammans.
När benen är möra:
Bygg en solgrop. Tänd en eld.
Slå dig ner, luta dig tillbaka
och njut av fjällens bästa årstid
– vårvintern i mars.

Allt från renovering till nyproduktion.
Ring eller maila oss för pris och förslag.

KONTAKTA OSS PÅ TEL: 070 - 730 26 21
e-mail: bruksvallarnasvvs@gmail.com

Hur ser ditt ventilationssystem ut hemma?
www.josotning.se

Genom bra och ren ventilation kan du minska
risken för hälsoproblem.
Vi utför bl.a.: OVK-besiktning och rengöring av
ventilationssystem och eldstäder/rökkanaler,
sotning- och brandskyddskontroll, mindre
plåtarbeten och termografering.
Ventilationsrengöring berättigar till ROT-avdrag!

FUNÄSDALSFJÄLLENS
VVS & ALLSERVICE AB
HÅKAN NYLANDER 070-216 35 19

DIN GUIDE TILL FUNÄSFJÄLLEN

Fra graving til nøkkelferdig, fra koje til slott,
i Norge og Sverige.

JO Sotning • 0651-109 84 • ljusdal@josotning.se
Härjedalssotarn • 0684 -120 00 • herjedalen@soventgroup.se

För all reparation och installation
inom VVS och värmepumpar, ring oss!
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VI UTFØRER ALLE TYPER
BYGGEARBEID

Borra för vatten!
Vi borrar bergvärme & vattenbrunnar
samt utför kompletta vattensystem

CERTIFIERADE BRUNNSBORRARE

PUMPINSTALLATIONER • VATTENRENING • KOSTNADSRÅDGIVNING

0270 - 42 84 94 • 070 - 246 68 22 • www.energibrunnar.se

BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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JULPLOCK

ja till bror
En ullig trö till mor
uk en
a väder
eller en mj
a varm i all
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m
r
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FISCHER RANGER 98
MED BINDNING
Grym friåkningsskida som även
funkar i pisten, den optimala
allmountain skidan. Ord: 7895kr
Nu: 3495 kr | Hamra sportshop

RÖD FODRAD HOODIE
499 kr | funasfjallen.se

JULPLOCK

BLÅ RETRO JACKA
599 kr | funasfjallen.se

BÄSTA PAKETET
Längdpaket från Fischer, skida, pjäxa, stavar och vallakit.
Twinskin PRO 3795 kr, XC Sport 1295 kr, RC8 999 kr,
Vauhti vallakit 599 kr.Ord: 6688 kr
Nu: 3995 kr | Hamra sportshop

Julklappstips från...
Har du glömt en julklapp, eller vill du unna dig själv
något extra? Upptäck alla våra stora och små affärer runt om
i byarna. Handla allt från konsthantverk till delikatesser,
mode och utrustning!

FÅ INTE KALLA FÖTTER
Äntligen är tider med kalla fötter förbi, köp en Lenz
värmestrumpa så håller du dig varm om fossingarna
hela dagen. P.S. Du sparar in många varmchoklad och får
mer åk i backen! Ord: 2895 kr
NU: 1995 kr | Hamra sportshop

Om du utom
hus
Men samti vill vara snygg
digt i alla
väder
Välj gedign
a material trygg
som
För både mi
ljön och vä ull
rmens skull
!

SNYGGAST PÅ AFTER SKIN
Aleksandra Merino Wool Top
695 kr | AstridWild.com
Astrid Avant-Garde Outdoor Pants
1495 kr | AstridWild.com
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GIRO AXIS MIX & MATCH
Bygg ihop din egna google, välj lins, band och ram. Giro Axis
är en populär goggle med stilren frameless design och nya
premiumlinsen Vivid som är utvecklad av Zeiss optics.
1895 kr | Hamra sportshop

God mat
Vackert upplagd på stora
fat
Upptäck en hel låda me
d godsaker
Som garanterat nöjer
alla smaker

JULLÅDA

Från 295 kr/st | Bruksvallarnas Rökeri
BOKA PÅ FUNASFJALLEN.SE
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Fyll på
med energi!
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