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Åre satsar på fjällvandring med guldkant
- 20 nymärkta leder tar dig från stadspuls till fjällvärld på ett ögonblick
Sommar i Åre. Med en kombination av natursköna leder och byns bekvämligheter
återupptar Åre den tradition som 1910-talets luftgäster påbörjade. Inför
sommaren färdigställs 20 vandringsleder i området på och runt Åreskutan. I
samband med satsningen inleds ett nytt samarbete mellan Svenska
Turistföreningen (STF) och Åre.
Åre nysatsar inför sommaren 2010 på lättillgänglig vandring i kombination
med lyx och service. Det var så turismen i Åre startade för över 100 år sedan.
De så kallade luftgästerna kom långväga ifrån för att avnjuta den friska luften
i kombination med god mat och bra hotell. Efter att i flera år ha dominerats
av vinteraktiviteter är nu vandringen tillbaka som prioriterad aktivitet i
Åredalen.
- Vi vill erbjuda något för den fjällängtande gästen som vill ha vildmark och
frihet kombinerat med vita lakan. I Åre kan du göra en fjällvandring på våra
leder kring Åreskutan på dagen, sedan gå på SPA och därefter avsluta dagen
med en trerätters innan du bekvämt somnar på hotellet, säger Lars-Börje
”Bulan” Eriksson, VD på destinationsbolaget Åreföretagarna AB.
- För Svenska Turistföreningen (STF) är närvaron i Åre och det här samarbetet
jätteviktigt. På ett sätt är det ju som att komma tillbaka, STF arrangerade
vandringar här i Åre även för 100 år sedan. STF har en lång och stor
erfarenhet av vandringsturism och vi ser fram emot att möta massor av
Årebesökare och förhoppningsvis nya medlemmar, säger Mattias Grapenfelt,
Destinationschef STF Mittsverige.
De 20 nymarkerade lederna, som är från 1,2 km till 24 km långa, har sin

utgångspunkt mellan Duved i väster och Björnen i öster. Beroende på
vandringstakt finns det leder från 20 minuter upp till heldagarsturer. Nya
kartor och ledbeskrivningar är under produktion och i månadsskiftet juni/juli
finns allt på plats.
- Fjällen är inte bara för fjällrävar, med de här lederna och skyltningen så kan
alla hitta sin egen favorit utan avancerad eller dyr utrustning. Precis som
luftgästerna kan man enkelt transportera sig direkt från torget till fjället med
eller utan lift, säger Håkan Wike, projektledare för vandringslederna.
För mer information kontakta:
Lars-Börje ”Bulan” Eriksson, VD Åreföretagarna, 070-586 60 60.
Mattias Grapenfelt, destinationschef STF Mittsverige. 070-190 59 84.
Håkan Wike, projektledare ”Hike and Bike”, 070-514 45 70
Bifogat finns pressbilder fria för publicering. bakgrundsfakta om lederna och
snabba fakta om Åre och STF. För pressbesök kontakta
press@areforetagarna.se.
Bakgrund:
Skyltningen
Utvecklingen av den nya skyltningen bygger vidare på det skyltprogram som
destinationen Åre använder sig av sedan 2006. Med inspiration från bland
annat Alperna ger det en tydligare Åreprofil på vandringen och ska också
tydliggöra skillnaden mellan sommar- och vinterleder. Vandringslederna har
fått nummerserie 200 och märks också upp med en kombination av orange
och vit färg längs stigen. Den orangea färgen är en rekommenderad färg för
vandring enligt Naturvårdsverket. Utformningen av plåtarna och fästen har
utvecklats utifrån Länsstyrelsen arbete med fjälleder i övriga fjällvärlden. På
skyltarna placeras också det pictogram som visar på typ av aktivitet. I
samband med arbetet med vandringsskyltning skapades även mallar för
andra aktiviteter i framtiden; turskidåkning, cross country-cykling, fiske,
hästleder med mera.

Åre
Åre är Sveriges största alpina storstadby med aktiviteter året runt.
Tåget stannar mitt i byn och inom drygt en timmes bilresa finns två
internationella flygplatser. I Åre finner man, förutom härlig skidåkning och
vandring, en mängd restauranger med kulinariska upplevelser, ett stort
aktivitetsutbud och shopping som man inte förväntar sig att hitta i en by.
www.are360.com
STF
Svenska Turistföreningen (STF) är en av Sveriges största ideella
organisationer med cirka 300 000 medlemmar. Vi vill få människor att
upptäcka Sverige. I vår verksamhet finns 320 vandrarhem, 10 fjällstationer
och 43 fjällstugor längs vandringsleder i de svenska fjällen. Lokalt anordnas
aktiviteter i 84 kretsar (lokalföreningar). Internationellt är STF en del av
vandrarhemsorganisationen Hostelling International. STF ger ut
medlemstidningen Turist. Medelantalet anställda är cirka 250. STF omsätter
ungefär 260 miljoner kronor.
Destinationsbolaget Åreföretagarna AB
Destinationsbolaget är näringens samverkansplattform med
verksamhetsområdena: Destinationsutveckling, Marknadskommunikation och
Gästservice. Bolaget har ägarandelar i Mix Megapol Arena, World Cup ÅRE AB
och Peak Business and Sports AB. Man driver bl.a. ÅRE Turistbyrå och
projekten Visit ÅRE Congress och Spår & Leder.
Destinationen ÅRE arbetar med Vision 2020 - en gemensam tillväxtstrategi
för näringslivet och kommunen med målsättningen att år 2020 vara Europas
mest attraktiva alpina åretruntdestination.
www.are360.com
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