Nyhetsbrev 1
Du läser just nu det första Nyhetsbrevet
för FinnskogLeden. Här kommer vi att
berätta om nyheter, fakta, styrgruppens
möten eller kanske du har varit på en
spännande vandring på FinnskogLeden och
vill berätta om den?
Nytt för i år är att vi har tryckt upp en
enkel gratisinformation som kan vara till hjälp för dem som ännu inte har
bestämt dig eller kanske aldrig har hört talas om den här leden. Den finns
på både norska och engelska. Kontakta Morokulien Infocenter moro@eda.se
så skickar vi den.
Vi håller också på att lägga upp information på en egen hemsida. Vår
förhoppning är att den ska vara klar i god tid inför nästa sommarsäsong. Vill
du följa arbetet så kan du göra det på www.finnskogleden.com
Under de sista 2 åren har det gjorts en rejäl röjning och markering av
leden. Det är Finnskogens Turistförening som har gjort ett jättejobb här.
Ett stort tack till alla er som hjälper till med underhåll på leden!
Ett stort tack även till Martin Almquist som under flera år suttit som
ordförande i styrgruppen för Finnskogleden. Från och med i höst har jag,
Ann-Louise Axelsson tagit över den rollen. Jag befinner mig till vardags på
Morokulien Infocenter, som turistkonsulent i Eda kommun. Mitt intresse för
vandring och leder började tidigt som miniorscout i Trångsunds scoutkår.
Detta engagemang fortsatte sedan i Charlottenberg. Jag har haft förmånen
att gå på flera leder, arrangerat hajker, deltagit på ett antal storläger och
genomfört Treklöver Gilwell-utbildningen, en högre ledarutbildning inom
scoutrörelsen.
Min förhoppning är att det ska komma minst 2
nyhetsbrev per år. Det kan även komma annan
information som är av betydelse för leden.
Sprid gärna detta vidare eller skicka namn

och e-postadress till mig så skriver jag till på sändlistan.
Till sist vill jag bara delge er en liten episod som hände igår:
En engelsktalande man kom in på turistbyrån och hade fått lite tid över, ca
3 timmar, som han gärna ville använda till en vandring i skogen. Naturligtvis
kom vi in på Finnskogleden. Han fick information och köpte ett karthäfte av
oss. Han bestämde sig för att gå till Breitjern och tillbaka.
– Finns det någon restaurang där?
– Nej- men du kan äta här i Morokulien innan du startar.
– Ok, då gör jag det, för när jag kommer tillbaka ska jag vidare till
Gardermoen för att hinna med mitt plan tillbaka till Schweiz!
Snacka om välplanerade minuter. Han valde att lägga sina 3 sista timmar i
Sverige/Norge på en vandring på Finnskogleden!
Sträck på er alla som gör detta möjligt.

På nästa sida kommer lite faktauppgifter som rör leden, som kan vara av
intresse för medlemskommunerna samt företagare och föreningar utefter
leden.

Ha nu en riktigt god fortsättning på den fina hösten!

Styrgruppen består av följande personer:
Ann-Louise Axelsson, ordf.
Böret Segolsson Knutsson, ARKO
Lasse Sjöberg, fritidschef Eda kommun
Mats Olsson, turistchef Torsby kommun
Stein Sorknes, Grue kommune
Paal Øieren, Kongsvinger kommune
Medlemskommuner:
Eidskog, Eda, Arvika, Torsby, Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler, Elverum och
Trysil.
Markägare:
Alla markägare, eller i alla fall de flesta har skrivit nyttjanderättsavtal med
sina respektive kommuner.
Fakta:
Finnskogleden är 240 km lång, fördelad på 15 olika etapper i varierad
terräng. Den är också en del av Grensesømmen som går från Halden i söder
till Treriksröset i norr, 1619 km.
Marknadsföring:
• www.finnskogleden.com
www.finnskogen-turistforening.no
• gratisfolder på norska och engelska
• karthäfte med etappbeskrivningar och karta, pris:
125 SEK (Morokulien Infocenter)
•
•
•

planleggingskart Finnskogen
Turkart Finnskogen sør, midtre, nord, pris 110 SEK
Grensesømmen, pris 148 SEK (Morokulien Infocenter)

Markering:
Blå märkning i Norge och orange märkning i Sverige samt skyltar med
vandrarsymbolen; se logotypen ovan.
Kontakt:
Morokulien Infocenter tar gärna emot information eller synpunkter på leden.
sv tel. 0571-283 70, no tel. 62 83 07 00 eller moro@eda.se,
ann-louise.axelsson@eda.se 0571-283 71, +46 (0)70-297 57 00

