Nyhetsbrev 5
Hej, här kommer en ny rapport från FinnskogLeden. I de här nyhetsbreven
berättar vi om senaste fakta, åtgärder på leden och styrgruppens möten.

Gränsgatan, från Juvberget.

Det har hänt en hel del under våren och sommaren, framför allt på
informationssidan.
Det nya karthäftet för FinnskogLeden har publicerats och finns nu
tillgängligt på Turistbyråerna och anläggningar/butiker i området.
Priset på det nya häftet är SEK/NO 200 och om du är intresserad av att
köpa ett ex. så kan du kontakta Turistbyråerna via de kontaktuppgifter som
återfinns i slutet av nyhetsbrevet.
Vi har också satt upp ett antal informationstavlor på de ställen där
FinnskogLeden korsar större vägar, totalt 10 stycken från norr till söder.
Här finns en karta, allmän information om leden och kontaktuppgifter för
att få mera detaljerad information.

Den övergripande ARKO-organisationen genomgår f.n. en förändring och
FinnskogLedens styrgrupp avvakter ev. nya direktiv som väntas komma från

den centrala styrelsen vad beträffar finansiering och framtida verksamhet.
Förhoppningsvis kan arbetet med FinnskogLeden fortgå med samma
förutsättningar som tidigare och med ett bibehållande av det goda
interkommunala och gränsöverskridande samarbete som gjort FinnskogLeden
till en attraktiv och kvalitetssäkrad reseanledning för norsk/svensk och
europeisk vandringsturism.

Kanske du har varit på en spännande
vandring på FinnskogLeden och vill
berätta om den? Hör gärna av dig med
berättelser och bilder.

Ha nu en riktigt god fortsättning på den fina hösten!
Styrgruppen består av följande personer:
Mats Olsson, ordf., Besöksnäringsstrateg Torsby kommun

Ann-Louise Axelsson, Turismansvarig Eda kommun
Ewa Aasum, Turistchef Arvika kommun
Stein Sorknes, Grue kommune
Paal Øieren, Kongsvinger kommune
Anne-Grete Melbye, Eidskog kommune
Stein Briskerud, DNT Finnskogen

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:
200 SEK (Morokulien Infocenter, Torsby 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
Ordförande styrgruppen
Mats.olsson@torsby.se
+46 560 16201

