
80+ -åringar boende i Valvtjärnsbäcken. Foto: Länsstyrelsen

Välkommen på länsstämman!
16 - 17 april på Bäckedals folkhögskola i Sveg

På söndagen blir det spännande utflykt till Valvtjärnsbäcken, 3 mil 
från Sveg. Bror Österman guidar och berättar om restaureringen av 
bäcken som gjordes under 2013. Eventuellt deltar också länsstyrelsen. 
Kanske hittar vi flodpärlmusslor...



Program lördag

* 10.00 Samling på Bäckedals folkhögskola. Fika. Därefter medlemsvärvning på byn.
* 13.00 LUNCH på Bäckedals folkhögskola
* 14.00 - 16.00 Årsmötesförhandlingar inkl fika på Bäckedals folkhögskola
* 16.00 Middag på Bäckedal
* Incheckning på STF vandrarhem i Sveg (Mysoxen)
* 18.00 - 21.00 Forskningsresan (skog) 2015 i Hede - bildvisning, resultat och inspiration!

Program söndag

* 7.30 Gemensam frukost på vandrarhemmet 
* 9.00 avfärd till Valvtjärnsbäcken under ledning av Bror Österman Förmiddagsfika och 

lunch (sallad med bröd) i fält 
* 14.00 hemfärd

Mat: Ni behöver inte ta med någon egen mat, däremot egen mugg och 
matkåsa att äta fältlunch i. Mat och fika serveras på Bäckedal, och medtas ut 
i fält på söndag. Frukost på vandrarhemmet.

Boende: blir på STF vandrarhem i Sveg (drivs av Hotell Mysoxen). Där finns 
4 enkelrum, 3 dubbelrum, tre 4-bäddsrum och ett 3-bäddsrum. Vi har bokat 
alla rummen där och kommer att äta en gemensam frukost på söndag, som 
ni alltså inte behöver ta med er. Däremot behöver ni ta med egna lakan och 
sängkläder.

Länsförbundet bjuder på mat och boende.

Anmäl senast den 11 april om ni kommer till Maria Danvind på Kansli Mitt: 
maria.danvind@naturskyddsforeningen.se eller 073-275 17 36.
Ange följande i anmälan:
- namn, telefon och e-post
- vilken krets ni tillhör
- om ni är ombud på stämman, valda av er krets, eller inte
- om ni har särskilda önskemål om maten
- önskemål om boende
- om ni är medlem i STF (rabatt på vandrarhemmet)

Titta gärna på www.mysoxen.se och www.backedal.se 

Välkommen alla!

mailto:maria.danvind@naturskyddsforeningen.se
mailto:maria.danvind@naturskyddsforeningen.se
http://www.mysoxen.se
http://www.mysoxen.se
http://www.backedal.se
http://www.backedal.se

