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Länsstämma med utflykt till Frostbrunnsdalen 
 

Söndag 24 april 2016, Buskåker Gästgiveri, Borlänge  

 

 
 

Länsstämman är länsförbundets årsmöte. Här tas beslut om ny styrelse, 2015 utvärderas och 

inriktningen för 2016 bestäms. Dessutom delar vi ut miljöpriser och gör en utflykt i 

Frostbrunnsdalens naturreservat.  

 

Program: 

10-10.30 Fika och presentation 

10.30-12.30 Länsstämma, årsmötesförhandlingar och utdelning av miljöpriser 

12.30-13.30 Lunch inkl konstituerande möte för nya styrelsen 

13.30-16 Promenad till närbelägna Frostbrunnsdalen. Guide hydrolog Torbjörn Svensson  

Läs mer på  

http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/djur-och-natur/skyddad-

natur/naturresvaten/borlange/Frostbrunnsdalen/Pages/default.aspx och 

http://frostbrunnsdalen.com/  

 Eftermiddagsfika serveras ute. 

 

Årsmöteshandlingar läggs ut på http://dalarna.naturskyddsforeningen.se och visas på duk under 

mötet. 

 

Anmälan sker till reg. kansliet, se sidfoten, senast 17 april. Glöm inte bort att meddela om du 

vill ha specialkost. Deltagarlista för samåkning mailas ut någon dag innan. 

 

VÄLKOMMEN! 

 

Frostbrunnsdalen är en 1100 

meter lång och 20 meter djup dal.  

 

Frostbrunnsdalen är känt för sin 

lummiga grönska, ett rikt fågelliv 

och ovanliga insekter.  

 

I dalen finns det springkällor och 

det sägs att människor redan på 

järnåldern samlades, drack vatten 

ur källan och offrade till 

fruktbarhetsguden Frös (Frejs) 

ära. 
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Vägbeskrivning till Buskåkers gästgiveri, Hessevägen 5 i Borlänge: 

Kommer man söderifrån, på riksväg 70, är Stora Tuna Kyrka ett bra riktmärke, för gästgiveriet 

ligger ett stenkast från den vackra kyrkan. Stora Tuna Kyrka byggdes som domkyrka, invigdes 

1469, och är en av landets största landsortskyrkor.  

 

 

 

Upplysningar av lokal karaktär ges av Kristina Homman fam.homman@tele2.se, 0243-184 84. I 

övrigt hänvisas till reg. kansliet, se kontaktuppgifter i sidfoten. 

Kostnad: Länsförbundet står för lokal, fika och resa. Samåk! Lunch får din krets eller du själv 

betala.   

Ombud: Alla är välkomna, men för att få rösta om förslag måste du vara ombud. Alla kretsar 

med upp till 1000 medlemmar har 4 ombudsplatser, 1001-2000 har 5 platser och krets med 2001 

eller fler medlemmar har 6 platser. 

 

__________________________________________________________________________ 

Kom med i styrelsen! 
Kontakta valberedningen om du har tips eller själv vill förstärka våra team! Bertil Helmersson 

(sammankallande) 0280-702 50, bertil.helmersson@naturskyddsforeningen.se  
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             Buskåker Gästgifvargård Buskåkersvägen 5 Borlänge 
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