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Finnfors Vandring & Historia
Här i våra områden kan du vistas i lugn och ro. Kanske
vill du bara slappna av och vila, följa våra stigar och
gamla färdvägar. Sitta ner på en bänk och lyssna på skogen,
bäcken och fåglarna. Stanna till vid ett gammalt boställe
och läsa om platsens historia. Du kan rasta på våra fina
rastplatser. Lär känna den här miljön och återkom så
ofta du vill. Det finns korta och långa stigar att vandra.
Vi har sju parkeringar vid sju olika ingångar i området.
Du väljer själv efter egna behov och möjligheter. Kartor,
skyltar och stigmarkeringar hjälper dig att hitta.
Finnfors Vandring & Historia har genom ideellt arbete
återfunnit och återskapat många gamla färdvägar i området och bit för bit har vi gjort området lätt att vistas i igen.

Om du vill stödja vårt ideella arbete med att bevara,
underhålla och utveckla detta tar vi tacksamt emot
valfria gåvor på swish 123 508 23 26.
OBS! Skriv då Finnfors V&H.
Vi erbjuder guidade historiska vandringar och skräddarsydda guidade utflykter eller temadagar om växter, djur,
hälsa eller lokala sevärdheter.
Priser och annan info:
Ann-Katrin Dahl Samuelsson,
070-643 06 07 • annkatrindahl@gmail.com
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Vi samarbetar med:
Vallens Lantbruk, 070-206 61 73
www.vallenslantbruk.se • finns på fb
Vi har ett litet lantbruk i Ramselevallen. På sommaren
betar våra kor, får, grisar och höns i hela byn och gör
landskapet levande. Hör av er för ett besök på vår
gård eller boka en guidad tur i området, t.ex. vandring
bland djuren, i skogen eller fiske. Vi hyr ut vackert
belägna stugor och har kött till försäljning.
Ramsele-Vallens Fiskevårdsområde
www.fiskekartan.se • info, fiskekort och båthyra
kontakta, Stefan, 073-839 25 35 eller
Mattias, 070-206 61 73
Vi har fantastiskt abborr- och gäddfiske i våra många
sjöar, även fiske i strömmande vatten. Fina raststugor
och vindskydd som alltid står öppna för dig.
Vandrarhemmet Grännagården
Priser, info och bokningar: 0623-520 70
Vi erbjuder ett trivsamt och välutrustat boende med
självhushåll. Ramselevallens Byalag äger och driver
vandrarhemmet. Byalaget hyr också ut bagarstuga
samt bastu vid Vallsjöns strand där vi också har vår
badplats.
samt SCA:s lokalkontor i Ramsele och
Studiefrämjandet i Sollefteå.

