
Sommartider, hej!
Lagom till sommarsäsongen 
startar vi upp Fjällbyns nyhets-
brev. Här får du ta del av vad 
som händer hos oss.

Sommaren i Tännäs är underbar. 
Ta med släkten, vännerna och 
hunden och kom hit på en här-
lig sommarvistelse! Upplev de 
ljusa sommarnätterna. Besök 
Fjällmuseét i Funäsdalen eller 
cykla mountainbike, fiska, vandra, 
bada, spela golf, plocka bär och 
svamp.

Eller unna dig lite egen tid för 
rekreation med naturupplevelser 
och ”bara vara”.

Välkommen hälsar
Mats Ericsson & Jon Olofsson

NYHETSBREV från BRF Fjällbyn
Torpvägen 8, SE-840 94 Tännäs. Tel +46 (0)684 240 09, Fax +46 (0)684 66 84 50. epost info @fjallbyn.se. 
Ansvarig utgivare: Mats Ericsson, intendent BRF Fjällbyn.
För info om lokala aktiviteter, länkar etc, se bl a: www.tannas.se, www.funasfjallen.se, www.herjedalen.se

Mats         Jon
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I myskoxland…
Myskoxcentrum i Tännäs är ett ”måste” vid ett besök
i Tännäs. Om du besöker deras webb eller facebook
så får du ta del av senaste nytt. På hemsidan finns en webbkamera, kolla gär-
na vid tiderna för guidningen, då myskoxarna kommer fram för att äta. Guidade               
turer flera gånger dagligen, året om. Anläggningen är anpassad för rörelsehindrade. 
Kläder efter väder. Souvenirbutik och utställning finns i anslutning till hägnet. 
www.myskoxcentrum.se

Bostadsrättsföreningen Fjällbyn bildades 1979 och består av 35 st hus med tillhörande servicebyggnader. Föreningen 
har drygt 700 andelsägare (privatpersoner och företag) som äger veckoandelar i föreningens hus. Fjällbyn ligger i 
Tännäs, 622 m ö h och vi tillhör Destination Funäsdalen i härliga Härjedalen. Fjällbyn är medlem och certifierat av 
Swedish Welcome, en organisation för bättre upplevelser och hållbar utveckling av svensk besöksnäring. www.
swedishwelcome.se Kontakta oss om du har frågor, förslag, vill hyra eller köpa en andel. Vi kan erbjuda dig en bekväm 
semesterlösning. Mats Ericsson, intendent. 0684-240 09, info@fjallbyn.se

Aktuellt
Sommarfiske 
I Funäsfjällen finns över 200 fjällsjöar och mer 
än 300 kilometer strömmande vatten. Med 
Fiskepasset får du tillgång till nästan 15 000 
hektar fiskevatten. Deltag gärna vid någon guidad 
tur, t ex ”Napp för nybörjare”, ”Fisketur till  
specialvatten” eller var med vid fiskrökningen 
hos Tännäs Fiskecentrum, hela sommaren.

Mat & dryck
Prova på att baka tunnbröd i Tännäs by. Måndag 
7 juli – måndag 25 augusti.

Matmässa på högfjället. Tänndalen bjuder in 
till en kulinarisk upplevelse i och kring Skilodge 
Tänndalen. Fredag 29 aug – söndag 31 aug.

Event
Funäsfjällens Sommarmarknad onsdagar 2/7–6/8 
på Risnäset i Funäsdalen. Knallar från när och 
fjärran.

Premiär för löparfesten i Tänndalen fredag 8 aug 
– söndag 10 aug. Samla ihop kompisgänget, 
företaget eller familjen. 2 banor i olika längd.

Musik i sommarkväll, Tännäs Kyrka. Varje fredag 
kl 19.30 i juli månad.

Helikopter till Skars. 3/7–18/9 Flyg upp och 
vandra eller löp tillbaka.

Bruksvallarna Game Fair 15–17/8. Fritidsmässan 
är den givna samlingsplatsen för alla som är 
intresserade av jakt och fiske.

För mer info, se www.funasfjallen.se

Glad sommar!

www.fjallbyn.se

3 snabba…
frågor till Mats Ericsson, 
Fjällbyns intendent.

1. Vad är ditt hemliga 
smultronställe?
– Tvärån, en porlande vacker 
å nära Ramundberget med 
små fina vattenfall.

2. Vart nappar det bäst?
– I Fjällbyns egen tjärn 
Kloppmyrtjärn! Där finns 
det gott om öring och        
röding. Serveras gärna med 
hjortronsås (creme fraiche 
och hjortronsylt blandat).

3. Vad vet vi inte om dig?
– Att jag har promenerat 
längs hela tunnelbanespåret 
från Kungsträdgården till      
T-Centralen i Stockholm.


