
Vättle, Ale, Kullings och 
Bjärke Härades Lantbruksklubb   

Härjedalen och 
Jämtland   

30 juli – 3 augusti 2023 
 

Följ med till härliga Härjedalen och de stora viddernas Jämtland. Du får uppleva 
vackra dalgångar och byar, storslagen vildmark med fjäll, Storsjöbygdens 
kulturlandskap, välkomnande, nytänkande och framåtanda oavsett om det 
handlar om mat eller kultur. Kanske får du också en glimt av ”Storsjöodjuret”. 
Resan genomförs i samarbete mellan Ängbergs Busstrafik och Vättle, Ale, 
Kullings och Bjärke Härades Lantbruksklubb. Reseledare Boris Salomonsson.  

Dag 1.  Från våra påstigningsorter reser vi norrut genom vårt vackra land via 
Kristinehamn, Filipstad, Vansbro  till dagens slutmål Mora.  Vi gör uppehåll 
för busskaffe på lämpliga ställen. Lunchen äter vi på Värdshuset Flottaren i 
Vansbro. Innan vi checkar in på hotell Moraparken gör vi en liten 
avstickare till Nusnäs där vi får en guidad visning om hur Dalahästen 
tillverkas steg för steg till färdig häst. På kvällen samlas vi för gemensam 
middag på hotellet.  

Dag 2. Efter frukost är det dags att fortsätta vår resa via Älvdalen och Lillhärdal till 
Sveg. Vi fortsätter mot Vemdalen som är mest känd som vintersportort. Här ligger också 
Klövsjö by. Vi njuter av de fantastiska vyerna i Klövsjö by och 
förstår varför den benämns som Sveriges vackraste by. När vi 
kommer till Lockne är det dags för lunch som vi äter på Golfkrogen. 
Därefter vidare på E45:an till Östersund där vi skall besöka Jamtli. 
Jamtli består av ett innemuseum med utställningar, och ett 
friluftsmuseum med historiska hus och gårdar. Med guider kommer 
vi att få en fin historievandring med inriktning på hur man förr 
brukade och skötte jorden. Det blir en intressant eftermiddag då 
det är full aktivitet med öppna gårdar i friluftsmuseet Du  får också 
möjlighet att titta på Jamtlis innemuseum.  Efter Jamtli är det dags för inkvartering för 
två nätter på Hotell Östersund mitt i centrum och kvällens middag.  

Dag 3. Frukost Vi lämnar Östersund och kör norrut till Vallgårdens bär i byn Vallrun. 
Vallgårdens bär har fått många fina priser för sitt mathantverk. 
Maria Torestam Derenius kommer att visa oss sitt produktionskök 
och berätta om sin passion för bär och dela med sig av sina 
favoritrecept. Förutom att vi också får tillfälle till att botanisera i 
hennes butik kommer vi att fika och äta hennes goda hemlagade 
rabarberpaj. Nästa besök blir Wångens Wärdshus för dagens 
lunch gjord på lokalproducerade råvaror. Med bussen kör vi 
vidare till Åre där vi gör ett besök i Åre gamla kyrka. Nästa stopp blir Tännforsen som är 
Sveriges största vatten fall med en fallhöjd på 38 m och 60 m brett. Tännforsen har varit 



 
 
 
ett utflyktsmål för turister ända sedan 1800-talets början. En 
kort promenad på bra stig tar oss till fallen. De som vill kan 
komma riktigt nära på en utbyggd pir. Under detta stopp tar 
vi också vårt busskaffe. På återvägen till Östersund passar 
vi på att besöka Karolinermonumentet i Duved, ett 
minnesmärke över de stupade karolinerna på vintern 
1718/1719. . Dagen avslutas med gemensam middag. 
 
Dag 4. Efter ännu en god frukost börjar vi dagen med besök på Frösön och Frösö 
kyrka. Förutom kyrkan får vi en storslagen utsikt över 
Storsjöbygden och fjällvärden. Med bussen kör vi vidare 
söderut utmed Storsjöns strandlinje till mikromejeriet Kossan 
i byn Hoverberg. Samtidigt som vi njuter av en kopp kaffe 
och gårdens egentillverkade glass kommer vi att få en 
intressant information om hur gårdens ägare har utvecklat 
företaget med flera ben att stå på. Sedan reser vi till familjen 
Follingers restaurang i Kojbyn där vi serveras en lunch gjord på hållbara varor från 
närområdet. Som omväxling följer vi nu E45 hela vägen till Mora. Vid Älvros gamla 
vackra kyrka gör vi ett kombinerat besök och bussfikastopp. Framåt kvällen inkvarting 
och gemensam middag på hotell Moraparken.   
                                 
Dag 5. Efter frukost styr vi färden söderut mot Dala Floda och Wålstedts ullspinneri som 
grundades 1918. Familjen Wålstedt kommer att berätta om 
företagets historia samt visa och informera oss om 
produktionen från ull till färdigt garn. Du får också möjlighet 
att besöka butiken innan vi fortsätter till Borlänge där det blir 
lunch på Buskåkers Gästgifvargård. Vår färd går sedan via 
Ludvika och Örebro med rast för busskaffe innan vi framåt 
kvällen med många trevliga minnen och upplevelser i 
bagaget återigen är i våra hemtrakter. 
 
Pris: 7 200 kronor 
I resans pris ingår: Resa i modern helturistbuss, logi i dubbelrum, fyra frukostar, fem 
luncher och fyra middagar, två förmiddagsfika, studiebesök och inträden enligt program 
samt reseledare/guide. Tillägg för enkelrum 1 350 kr. Vi kommer därutöver att göra en 
del stopp för bussfika. 

Dag 1. Avresa från Ängbergs 6.30, Vårgårda 7.00. Medtag frukostfika för stopp vid lämpligt 

tillfälle och plats. 
Välkomna på en upplevelserik resa. 

 

 

 

Reseskydd: Kontrollera med ditt försäkringsbolag så att reseskydd ingår i din 
hem/villaförsäkring.  

Anmälan senast den 10 juni 2023 till Ängbergs Busstrafik AB 
 telefon 0322-40287 eller info@angbergs.nu 

Betalning senast den 20 juni 2023 till bankgiro 799-6564 


