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Föreningen Värmlands Säterkultur ska bl.a verka för
att tillvarata och utveckla den värmländska
säterkulturen, bevara och visa upp sätrarnas
kulturskatter och traditioner samt arrangera
Säterrundor.

2

T

8

FÖLJ PIL

E4
5

957

62

BY
RS
TO

ÅSTRAND

Var nyfiken och ställ frågor!
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Broschyr och mer information finns att hämta på
EKSHÄRAD

Facebook-sida: Säterrunda i Norra Ny
Kartsymbol

Kontakta oss: Föreningen Värmlands Säterkultur
mail: varmlandsaterkultur@gmail.com
tel: Ingela Kåreskog 070-570 07 58

Säterrunda i
Norra Ny
Lördag
16 juni 2018
Kl: 10.00-18.00

Y

I år är det en nybildad föreningen som arrangerar
Säterrundan - Föreningen Värmlands Säterkultur FVS.

I år håller sju sätrar öppet, sex på västra sidan
Klarälven och en på östsidan. Ingen säter är den
andra lik, men alla har något att berätta om sin
speciella historia.

NÄSBERG

62

AM

För tredje året i rad bjuder vi in er att besöka
sätrarna i Norra Ny med omnejd. Missa inte detta
unika tillfälle att ta del av vårt kulturarv när dörrarna
öppnas på sätrarna.
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Välkommen!

På vår karta hittar ni denna symbol
på anslagstavlor där Norra Ny´s tydliga
kartor är uppsatta
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Reservation för ändringar.

Tack till er sponsorer
som hjälpt oss genomföra
Säterrunda 2018

Information

6. Fastnässätern
Välkomna in i våra säterbuä som är öppna för er.

Handikappsvänligt
Kommer med bil ända fram på sätern.
Säterstugorna är inte handikappsanpassade.
Länsstyrelsen lantbruksenhet Maria Sundqvist kommer finnas på plats på
flera sätrar under dagen, se tidpunkt under sätrarna. De kommer prata om
deras rådgivningsverksamhet, ett nytt betesprojekt, naturvård, kulturvård
och biologiskt kulturarv i sätermljö.

2. Kårebolssätern
Get-yoga kl.10.00 och 13.00.
Guidning kl.11.00 och 14.00.
Riksspelman Jan-Anders Andersson spelar
durspel kl.12.00.
Solveig Hedén berättar säterminnen och kular kl.15.00.
Getvandring kl.16.00.
Fotoutställning, djur och säterkullor.
Servering av kolbullar och kaffe kl.11.00-15.00.

072-70 93 403

7. Norra Lofftstrandssätern
Möt våra fantastiska fjällkor ute på
sätervallen.

4. Nordtorpssätern

8. Osebolssätern

Kl. 12 Kom med och vandra på den blommande
sätervallen med guide från Naturskyddsföreningen

Välkomna in i säterbuan som är öppna
hela dagen.

Kl. 13 Musikunderhållning med R. Strandberg.
Kl. 14 –16 Länsstyrelsen på plats, läs i informationrutan.
Utställningar av Gamla redskap och Kyanit (Värmlandsstenen)
Den vackra stenen kyanit är unik i Europa. Passa på att besöka gruvan
under dagen.
Servering av kaffe och kolbullar som steks över öppen eld.
En uppmärkt stig (ca 2 km) finns till Segenässätern, lätt terräng.

5. Segenässätern
Amund Spangen visar hur man gör
björkrismattor.
Kajsa Kjörstad visar näverkontstickning.
Nils-Olov Nilsson visar sina målningar.

Nygrens skogstransporter
Jonssons Entrepenad i Ambjörby

Värnäs Camping
Ransby Åkeri
Salong Eva-Lisa

Unni steker pannkakor, serverade med sylt och grädde.
Kaffe och bulle.
Kl.11 Kajsa Kjörstad sjunger visor.
En uppmärkt stig (ca 2 km) finns till Nordtorpssätern, lätt terräng.

9. Nedre Lundbergssätern
Virkeskörning med häst.
Besök våra får, getter och hästar.
Provrid Shirehäst.
Barnpyssel på logen.
Kl. 10.00-12.30 Länsstyrelsen på plats, läs i informationsrutan.
Säterfika och korv med bröd.
Försäljning av fårskinn, ull & garn. Prova karda & spinna, Kari Levin.
TOKER - Torsby keramik & slöjd, Kerstin & Kjell Söderman.

