
 
 
 
MEDLEMSBREV JULI  2013 
 
Sommar och sol (ibland) och mycket turister i dalgången. Åre ser ut att få ytterligare en fin 
sommarsäsong med ett ökande antal besökare. 
Därför är det roligt att vi nu kommit så långt i föreningens sommarprojekt att vi kan bjuda in 
till premiär  på lördag den 6 juli. Det är tack vare ett fantastiskt engagerat arbete av vår 
projektledare Hanna Moback och Åre Destination AB, som vi nu kan visa upp följande: 
 
ÅRE MUSEUM 
I Bergbanans övre station på Fjällgården har Skistar upplåtit den gamla väntsalen, numera 
värmestugan, till utställningslokal. Där har vi skapat ett litet museum med godbitar ur Åres 
långa turisthistoria. 
Vi inviger genom att hålla öppet hus på lördag den 6 juli mellan kl 14 och 16. Skistar bjuder 
på Bergbaneturen och Hotell Fjällgården bjuder på fika. 
Sedan kommer utställningen att vara öppen dagligen när Bergbanan har öppet, 7 juli-25 
augusti kl 10.00-16.00. Vi räknar med att även kunna ha öppet under vintersäsongen. 
Eftersom utställningen är obemannad och det är Bergbanans personal som öppnar och låser 
lokalen så måste ju öppethållandet följa Bergbanans tider. 
Se vidare bifogade PDF-fil. 
 
TROLLSTIGEN 
Nu kommer Trollstigen verkligen att leva upp till sitt namn. Troll,vättar, jättar och annat 
oknytt är temat på de installationer som Åsa Rydén har skapat. Dessutom ingår också Rahms 
väg i upplevelseprojektet. Så man kan välja att antingen vandra från Torget och uppåt eller ta 
Bergbanan och vandra neråt. 
Vi inviger med en berättar-vandring på lördag 6 juli kl 15.30. Samling vid ÅRE MUSEUM på 
Fjällgården. 
Se vidare bifogade PDF-fil. 
 
MEDLEMSFRÅGOR 
Vi har nu under våren lagt över vårt medlemsregister på det nya registerprogrammet. Detta 
har inneburit att ni fått en förfrågan på engelska om ni godkänner att finnas med där. Ca 
hälften av våra medlemmar har klickat på godkänner. Resterande har avstått att godkänna 
vilket det kan finnas många förklaringar till. Skulle ni ha förfrågan liggande kvar i er mailbox 
så uppskattar vi om ni klickar på godkänner. Nu är det semestertider och föreningens 
kompetenser på våra datafrågor är spridda över världen. Men vi återkommer med ett nytt 
försök att få med alla efter sommaren. 
Så som ni ju märker så använder vi tills vidare vårt gamla register. 
 
När det gäller medlemsavgiften för 2013 så har flertalet betalat i god ordning. Men vi saknar 
ett antal och kommer att gå ut med personliga påminnelser framöver.  
 
Fortsatt skön sommar och välkomna upp till Fjällgården på lördag  
önskar 
Styrelsen 
 
 


