
Restaurering av fäbodleden etapp 1, 
ett 3 årigt projekt, genomförs med 
ideellt arbete och  materialkostnad 
från



2017 började vi med att gå upp leden. Röjde och markerade tillfälligt med plastband
och inventerade möjligheten att få ut material i skogen

Före Efter



Ibland var det lätt att hitta stigen



De flesta broarna i mycket dåligt skick eller helt borta



markeringar oläsliga 



Så här fint kan det vara på våren vid Bjästabodarna



I åtagande ingår att röja tre fäbodvallar



Sunnansjö fäbodvall röjdes under 2017



Hösten 2017 gick Seniorgympagänget från Hinnsjöstugan till Sunnansjö fäbodar. Det 
blev lite spännande när färden gick över kavebromyren men ändå en trevlig fikapaus.
(Fäbodleden inom naturreservatet ingår inte i vårt åtagande)



Vårvintern 2018 kördes underlagsstolpar ut till broar, och offerter begärdes in för det virke 
och skruv som behövs för projektet. 
Virke till broar, spänger, markeringsstolpar och skruv levererades.



Sommaren 2018 byggdes fyra nya broar vid Västersels fäbodar

Bro nr 1



Bro nr 2



Bro nr 3



Bro nr 4



Mellan brobyggandet sattes stolpar upp, och så klart fika pausar



Ibland behövs också riktningen för stigen visas, 
och ibland också kompletteras med en färgprick på träd



Ytterligare fyra broar byggdes



Innan bygget behöver gammalt städas bort, avslut med fika när bron är klar



Många stolpar behövs



Vårvintern 2019 har underlagsstolpar till broarna på södra sidan körts ut



Än återstår mycket arbete på leden

• spänger behöver läggas ut

• fortsatt röjning

• broar byggas på södra sidan av leden

• stolpar och kanske markering med målning på träd

• eller bara att gå på leden

I väntan på att skogen torkar upp börjar vi med en arbetsdag 
måndag 27/5 kl 18.00, hos Lage i Västanå, för målning av stolpar mm.

Alla som vill vara med hälsas välkomna, ett eller vid flera tillfällen.
Kontakta Stefan eller Lena

För etapp 1 skall allt vara klart under 2019.


