
Sommar i Branäs 
Hej alla stugägare.  

Jag heter Martin Berglund, är stugägare i Bävern och bofast 3km från Branäs. Jag har följt 

Branäs fantastiska utveckling genom åren. Precis som många av er stugägare tycker jag att 

det saknas sommaraktiviteter från Branäs Fritidscenters sida. Det är ett aktivt val från deras 

sida. 

Jag, kommunen och några andra företagare planerar att införa ”Branäsdagarna” 13-16/7 i 

samband med Råa Loppet 15/7 som går från Långberget till Branäsbergets topp. Gå in på 

raaloppet.se eller kolla råaloppet på FB. Du eller någon du känner kanske är sugen på att 

delta! 

Kringarrangemang som vi funderar på är: 

Afterskiband 

Lokala företag och föreningar som visar upp sig. 

Skytte 

Fiske 

Paddla Kanot/kajak 

Skärmflyg 

mm. 

För att köra igång detta projekt vill vi höra er åsikt. Är ni sugna på att komma upp och delta i 

”Branäsdagarna”? Om ni är intresserade skicka mig ett mail så vi vet om vi ska dra igång 

projektet. 

Maila på: 

mervardenibranas@hotmail.com 

 

Tips på Facebooksidor som kan vara till nytta för er är: 

destinationbranas.se  Sysslebäck  Sysslebäcksparken                      

Sysslebäcks Bad och Fritid      Sysslebäcks FVOF               Sysslebäcks marknad            

Radioelektriska i Sysslebäck   ICA Nära Likenäs Allköp     Likenäs MK 

Likenäs Bygg och Färg              The French bulldog Inn       Bio Nordvärmland             

Finnskoga MK      Coop konsum Sysslebäck  Rv 62 Event Club                

Nedergårdens vilt och natur Strandås Gästgiveri  Långbergets sporthotell 

Nordvärmlands FF Officiella sida Naturpralinen Långflons stormarknad 

Spishyllan 

 

 

mailto:mervardenibranas@hotmail.com


 

 

Tips på vad som händer kring Branäs sommaren 2017: 

(Jag kommer att fylla på med fler evenemang i kommande mail) 

 

13/5: 

Öppet hus på The Wood Region i Sysslebäck, se FB 

Vandring till Ransbysätern med lunch från Spishyllan, se evenemang på FB 

Div 2 fotboll Nordvärmlands FF, se FB 

13-14/5 Crosskart finnskoga MK 

 

29/6 – 2/7 World RX of Sweden www.finnskogamk.se Sommarens grymmaste evenemang 

med 40 000 besökare. Mitt hetaste tips! 

 

8/7: 

Flyg och Hobbyfordonsträff, se FB Rv 62 Event Club 

 

Vecka 29: 

Dansbandsveckan i Malung (1 timmen från branäs) 

 

5-6/8: 

Sysslebäcks Marknad 

 

 

 

 

 

 

http://www.finnskogamk.se/

