
 

INBJUDAN 

 STUDIE- och JUBILEUMSRESA TILL DALARNA 14-16 SEPTEMBER 2018  

SPILLKRÅKAN FIRAR 20 ÅR OCH RESER TILL DALARNA OCH MORA 

Dalarna har en spännande skog och skogshistoria. Spillkråkans allra första studieresa 
gick till Dalarna och efter önskemål gör vi jubileumsresan i våra egna fotspår men med 
nutida önskemål av innehåll. 

Var och en tar sig till och från Mora på egen hand någon gång under fredagen den 14 
september.  

För att underlätta har vi i detta dokument en bifogad bilaga med resealternativ för tåg 
och buss.  

Bifogat i detta dokument finner du också Spillkråkans resepolicy som anger vad som 
gäller för en resa med Spillkråkan.  

 

PROGRAM  

Starten sker med middag kl 18.00 på Mora Parkens restaurang. 

Fredag 14/9  

Inkvartering för boendet kan ske från kl 16.00   

 Kl 16.45  Välkommen och lättare samvaro då vi anländer till Mora 

Parken – Installera dig gärna på ditt boende innan. 

Kl 18.00 Med alla på plats blir det Välkomstmiddag på Mora 
Parkens restaurang. Vid sittande bord vid måltiden och efter, 
presenteras gäster och nyckelpersoner, under rubriken Spillkråkan 
nu och då  delges glimtar och milstolpar från verksamheten i 
föreningen och utställningen 20 år med Spillkråkan, 
Genusgruppen presenterar sig med en ny jämställdhetspolicy.  



Lördag 15/9  

Efter frukost bär det av till Siljansfors bruk där Christer Karlsson från 
SLU skogsforskning under hela dagen kommer att visa på och delge oss 
resultat från intressant skogsforskning. Försöksparken drivs av SLU på 
Bergvik Skogs marker. Vi kommer att vara utomhus i skog och mark, åka 
buss, och bl.a se försöksodling kanske av masurbjörk och lärk. 

Lunchpaus sker ombord på M/S Gustaf Wasa på vackra Siljan 

Efter exkursionen färdas vi åter till Mora Parken för ombyte och på kvällen 
är det fest med jubileumsmiddag på anrika Fryksås fäbod. Då har vi 
tipsats om att det kan vara värt att ta sin kamera med! 

 

 

  

  

 

 

Söndag 16 /9  

Efter en god frukost har vi under förmiddagen förmånen att få lyssna på två kvinnor verksamma 
i Dalarna och dess skogar. 

Första passet har Karin Byström, jägmästare och lantmätare som berättar om mark och 
skogsskiften från 1700 talet och fram till dags datum samt om den omarrondering som nu är i 
görningen. I Dalarna finns fortfarande skiften som aldrig omfattats av Storskiften och Laga skifte. 
Vet du var dina markers rågångar går? I så fall kan du vara glad, tycker många i Dalarna. 

Paus med hälsofika 

Under andra passet får vi bekanta oss med Elisabet Salander 
Björklund, VD på Bergvik Skog. Elisabeth är i grunden jägmästare och en 
av de mäktigaste inom svenska skogsbranschen med ansvarar för 2,3 
miljoner ha mark. Elisabet är också ledamot i 
Ingenjörsvetenskapsakademien.  

Intressant program för alerta Spillkråkor tänker vi.  

Därefter lunch ca 12.30 – 14.00 med sammanfattning av studieresan och avslut.  

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 



Boende: Vi bor på Mora Parkens anläggning där det finns hotellrum eller stugor – i allt 
boende ingår hotellstandard med lakan, handduk, samt frukostbuffé, alla rum/stugor 
har wc/dusch.  

Pris: Spillkråkan har subventionerat så det pris som skall betalas av dig är 1 530 kr om 
du bor i rum du delar med en rumskompis. Väljer du enkelrum så ska du betala 2060 kr.  

Anmälan: Platsantalet är begränsat till 57 deltagare, anmäl dig så snart du kan för att 
vara garanterad en plats. Anmälan görs på mail till Kärstin Nilson Björk, 
karstin.nilsson.bjork@mail.com . Ange då vilket boende du önskar samt om du har 
behov av specialkost. Därefter betalar du in anmälningsavgiften, den inräknas som en 
delbetalning av din kostnad. 

Anmälningsavgift: 500 kr betalas in på Spillkråkans plus giro 160 65 54-2  
Anmälningsavgiften är obligatorisk för att garanteras en plats. Anmälningsavgiften 
återfås inte vid avbokning. Glöm inte ange ditt namn som referens vid betalningen. 

Resterande summa: Din återstående summa på 1030 kr respektive 1560 kr betalar du 
in senast 5 augusti till pg 160 65 54-2. 

Övriga kostnader: Övriga kostnader som kan tillkomma är det du själv väljer att köpa 
och då får betala för. t ex extra måltidsdryck som öl, vin etc.  

Ps. God Idé?  Innan gemensam start på fredagen och före hemfärd efter kl 14.00 på 
söndag kan det vara trevlig att på egen hand kika närmare på Mora som har mycket 
sevärt att erbjuda. Tex. har Zornmuseet öppet både på fredag och söndag fram till kl 
16.00. Om vi blir 15 personer kan vi få grupprabatt. Var och en betalar sin biljett oavsett.  

 

Vi hoppas att riktigt många Spillkråkor blir lockade att resa med oss, skynda att anmäla 
dig! 

”Att resa med Spillkråkan ger mig alltid så mycket kunskap inte minst av resesällskapet 
med alla kvinnliga skogsägare och förstås av de anlitade föredragshållarnas input ” 

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta någon av oss via mail:  

Mona Nyberg/mona@nyberg.com eller  
Kärstin Nilsson Björk/karstin.nilsson.bjork@mail.com 

 

Välkommen med din anmälan! 

 Spillkråkans styrelse /gm. Kärstin och Mona 

mailto:karstin.nilsson.bjork@mail.com
mailto:karstin.nilsson.bjork@mail.com


Bilaga : 

Exempel på färdsätt för att ta sig till Mora  

Man kan från olika delar av landet på landsväg ta sig till Mora med bil. 

Det finns inga reguljära flyg till Mora eller närliggande flygplatser i september. Inlandsbanan har 
heller inga turer i september. Då de flesta resvägarna med buss och tåg hänvisas via Stockholm 
följer här några förslag.  

Angivna tider gäller 1 juli 2018, Spillkråkan tar inte ansvar för ändrade tider gällande färdsätten.  

Tåg avgår på fredag 14/9 från Stockholms central klockan: 

 9.45   ank. Mora kl 13.30 – direkttåg inga byten.  Biljett pris juni 155 kr * 

 11.15 ank. Mora kl 15.38 – ett byte av tåg i Borlänge, Biljett pris juni 205 kr* 

 13. 45 ank Mora kl 17.32 – ett byte i Borlänge, Biljett pris juni 205 kr* 

Taxi eller annan skjuts behövs från Mora jvstn./ Resecentrum och till Mora Parken där vi 
inkvarteras. Taxi nr 0250-15000 

Tåg från Mora till Stockholm central söndag den 16/9 klockan: 

14.34 ank. Sthlm 18.15- ett byte av tåg, Biljett pris juni 205 kr 

16.25 ank. Sthlm 20.15 – ett byte av tåg, Biljett pris juni 245 kr 

18.22 ank Sthlm 22.15 – direkttåg, Biljett pris juni 255 kr  

Priset på tågbiljett blir ofta dyrare ju närmare avfärd dag man bokar, så boka i god tid. 

Buss från Cityterminalen Stockholm med Masexpressen fredag 14/9 

 12.15 avgång – ank. Mora 16.35 Mora Järnvägsstation , Resecentrum 

Buss från Mora Järnvägsstation Resecentrum 

17.05 avgång – ank. Sthlm Cityterminalen 21.30 

Pris Tur & Retur med Masexpressen, kostar 346 kr för vuxen och 312 kr för pensionär 

 

  

 

  



 

PM för Spillkråkor på resa 

För att din resa ska bli så trevlig som möjligt har vi formulerat några goda råd 

och krav på vad du behöver göra för att kunna delta på resan. 

¤  Du måste själv teckna reseförsäkring och avbeställningsskydd. 

 

¤  Eget ansvar för att veta vilka regler som gäller för kreditkort och 

försäkringsbolag beträffande avbeställningsskydd, reseförsäkring samt regler vid 

behov av läkarvård 

 

¤  För resa inom EU-land skall du ha ett pass som är giltigt under den tid resan 

omfattar. 

För resa utanför EU-land gäller andra regler. Vissa länder kräver att ditt pass 

måste vara giltigt ytterligare sex (6) månader från avresedagen.  

 

¤  Tänk på att skriva ditt namn på anmälan på samma sätt som det står i ditt 

pass. 

 

¤  Bra att ha med Försäkringskassans European Health Insurance Card om du 

behöver sjukvård under resan. 

 

¤  Har du allergier eller vill ha specialkost anmäler du det skriftligt i samband 

med bokningen. 

 

¤  Vill du ha enkelrum anmäler du det vid bokningen. 

 

¤  Din bokning av resan är bindande men inte personlig vilket innebär att du 

själv kan överlåta din plats till en annan medlem om du får förhinder.  

 

¤  Anmälningsavgiften är en administrativ kostnad och återbetalas inte. 

 

¤  Spara resans program samt kvitto på betalning inför kommande deklaration. 

 



¤  Spillkråkan strävar efter att lägga program med relevant innehåll för 

skogsägare men tar inte ansvar för att kostnaderna är avdragsgilla. 

 

¤  Styrelsen har rätt ställa in resan om deltagandet är för lågt. 

 

När Spillkråkan beställer resan ansvarar styrelsen för information om; tider, 

regler för bagage, boende och alla utflykter. 

 

Vi ser fram emot en trevlig och innehållsrik resa tillsammans! 
Spillkråkans styrelse 
 
 
 
  
 
 
 


