
Öppen sommarkroki och modellteckning 2016 

Kroki gjord av Linus Larsson 

Vägbeskrivning till Österå bystuga    

Ta av från Lugnetleden i Falun mot Enviken (50). Följ vägen i ca 4 km och ta av 

mot Österå och Bergsgården. 

Vägen går ner mot sjön Varpan, vars strand vägen följer. Fortsätt utefter stran-

den och genom en trevägskorsning. Ett par hundra meter efter den, på vänster 

hand med sjön bakom sig, ser du en stor röd byggnad med en stor grusad gård 

framför sig. V id dess infart står det Österå bystuga på en anslagstavla.  Där kör 

du in och parkerar. Österå ligger 8 km från Falun centrum. 

Vägbeskrivning till Klockarnäs gamla byskola.  

GPS till adress Klockarnäs 202A. OBS! nummer 95 eller 97 kan också vara ”rätt 

adress”. 

Åk mot Enviken. I Enviken, sväng av riksväg 50 mot Svärdsjö i korsvägen.  

Efter ca 500 m sväng vänster mot Klockarnäs och fortsätt ca 2 km till vägskälet 

mitt i byn. Sväng där vänster/höger upp bakom anslagstavlan och se där… 

byggnaden rakt fram är den gamla skolan som vi ska ”husera” i, några timmar. 

Enviken ligger ca 30 km norr om Falun. 

Lördagskroki i  juni är förlängd med ett pass med modellteckning  

månad datum tider modeller plats pris 

juni 4 12-14 &14.30-16 Maria J.  
Klockarnäs  
g:a skola 

70 SEK/pers/
pass 

Helg med modell Separat utskick med information 

juni 18 o 19  Separat utskick Jonas 
Klockarnäs  

g:a skola 

200 SEK/
pers/dag 

Kvällskroki  i augusti   

augusti 4 17.30-19.30 Miss J (Jonas*) 
Österå  
bystuga 

70 SEK/pers/
pass 

augusti 25 17.30-19.30 Miss J (Jonas *) 
Österå  
bystuga 

70 SEK/pers/
pass 

framför sig. V id dess infart står det Österå bystuga på en anslagstavla.  Där kör 

du in och parkerar. Österå ligger 8 km från Falun centrum. 

* backup till modellen 

Vägbeskrivningar och mer information på: 

www.modellteckning.se 

Nader  073 252 02 52 

Jan  070 555 76 00 

Jan-Erik  070 683 42 39 

Maggan 070 684 72 77 

Marica 070 353 09 07 

Linus linus@riotamot.com 

Annika 073 051 46 44 Leksand 
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Klockarnäs gamla skola Österå bystuga 

Varpan 

Falun Falun 


