
 
Länsstämma i Funäsdalen den 24-25 maj 2014 
 
Välkomna till denna Länsstämma där vi  får möjlighet att delta i två 
spännande exkursioner.  
 
På lördagen gör vi ett besök på Myskoxcentrum med guidning.  I det 
unika myskoxhägnet  vistas  dessa urtidsdjur, myskoxarna, i sin 
naturliga miljö. Här har de gott om plats och mycket av sin naturliga 
föda att tillgå. Från den höga rampen i visningshägnet har vi möjlighet 
att studera djuren.  Om vi har tur så kommer vi få vi se en alldeles ny 
liten kalv. Länsförbundet bjuder på entréavgiften. 
 
På söndagen bär det av till det omdebatterade Skorvdalen/Örndalen 
där vi får höra om lyckat arbete gällande exploateringsstopp, dalen och 
om örnarna.  
 
Vi håller tummarna för vackert väder  eftersom vi kommer  
tillbringa mycket tid utomhus under helgen.  Bor gör vi på vandrarhem 
på Hotell Funäsdalen, ta med egna lakan och handduk.   
 
Länsförbundet bjuder dig som är medlem på boende  och förtäring 
under hela stämmohelgen. Vi ersätter också  dig som har utlägg för 
resa.  
 
Några egna bilar behövs för transporter och samåkning då vi inte 
kommer ha tillgång till buss. Anmäl om du kommer med egen bil eller 
inte. 

 

Anmälan senast den  19/5  kl 12.00 till: 

Marie Andersson, Ordförande Länsförbundet 
marie.a.andersson@jll.se   
 
Tel: 070-277 66 06 
   Se program på nästa sida 

mailto:marie.a.andersson@jll.se


   

Program 
 
Lördagen den  24 maj 
 
10.30   Vi träffas vid Tännäs Kyrka för vidare färd mot 
  Myskoxhägnet. (6 km från Tännäs efter  
  Särnavägen ) 
 
11.00  Besök hos Myskoxarna.  
  Länsförbundet bjuder på entréavgiften.   
 
12.30  Avfärd till Funäsdalen för lunch 
   
14.00    Incheckning på Hotell (vandrarhem)  
  Funäsdalen 
   
15.00 -18.00  Länsstämma 
  
19.00 -  Middag  
 
  Samkväm 
   
 
 Söndagen den 25 maj 
 
7.30 -  Frukost 
 
8.30 -   Avfärd mot Skorvdalen/Örndalen i samlad trupp från 
  Hotell Funäsdalen 
 
10.00  Samling vid ”stavkyrkan ” i Vemdalen nära avtagsvägen 
  mot Vemhån-Sveg  för vidare färd mot Skorvdalen.  
 
10.30  Exkursion i Skorvdalen.   

 
 
 

Väl mött på Länsstämman!   
 


