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VISST TYCKER VI ALLA OM LYCKSELE I LAPPLAND ! ! !
Vid TeleKulturHistoriska Veteranföreningen: TKHV sista styrelsemöte togs frågan upp som många
medlemmar från Norra delarna av Sverige ställt sig.
Kan inte något möte hållas här i Norrland. Många semestrar ju här i denna del av vårt land som
har så mycket vackert att beskåda. Samma synpunkter har vi fått från landets Södra delar som
åberopat att det finns mycket sevärt i denna landsdel.
Frågan diskuterades ingående om vi kan hålla möten växelvis i olika landsdelar fast
Stockholmsregionen är föreningens huvudsäte. Vi kom fram till att prova hur stort intresset är och
samordna ett Gemenskapsträff där vi även kan lägga in Årsmötet.
Det kan handla om en till två dagar och för de som vill, stanna längre.
Vi har efter mycken diskussion fastnat för Lycksele i Sydöstra Lappland och vill ha ett besked från
Dig och/eller Din familj som en enkät. Träffen bör läggas senast under de två första veckorna i juni,
innan priser ökar och semesterrushen kommit igång på allvar. Efter ”träffen” är det ju idealiskt att
fortsätta semestra i denna berikande landsdel. Inte att förglömma närheten till Finland och Norge.
Lycksele- Pärlan mellan kust och fjäll, kallas ibland för ”Lapp-Stockholm” för att de fick sina
stadsrättigheter 1946 och blev Lapplands första stad.
Där finner Du det mesta, bl.a. ”Gammplatsens”Hembygdsområde på en udde vid Umeälven med
Skogsmuseet - Huggarepoken, Skogsmuseet - Maskinepoken. Sameviste med kåtor och bodar.
Dessutom förutom allt annat, givetvis ett TELEMUSEUM och Underjordskyrkan i Kristineberg och
mycket mer….
Alldeles i närheten, ligger välkända Lycksele-Djurpark med en nordisk fauna.
Boende finns för såväl Tältande som Husvagnar och Husbilar på bl.a. ANSIA Camping
www.ansia.se , där det även går att hyra mindre eller större stugor.
Du vet väl att det finns Bussturer till Lycksele från flera ställen i landet, inte att förglömma egen
Flygplats.
Vill Du ha mer information så kontakta Turistbyrån www.lycksele.se eller via E-post
turist@epost.lycksele.se .
Men det är på DIG det beror om ”träffen är genomförbar.
Säg Din mening till Ordförande eller Sekreteraren via E-post eller Telefon SNARAST möjligt.
Styrelsen TKHV
P.s Nu har du möjlighet att anmäla dig till en guidad vandring på Skansen den 22 maj 2008.
Anmälan till Ordförande Yvonne Niia senast 20 mars 2008. D.s

