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Folkärna Gammelgård 

Avesta 10 – 12 maj 2019 
  

  

  

 

Nu bjuder vi in till Husbilsträffen på Folkärna Gammelgård! 

Det vi kommer få njuta av är härlig utsikt över sjön Bäsingen och besöka 
gammelgården och deras museum, bl.a pressglasmuseet. Platsen är 
handikappvänlig så ingen ska behöva känna att det är svårt att besöka 
gården, det finns även handikapptoalett. 

På fredagen är det inkörning från 15:00 och kl. 19:00 ska vi duka upp för 
långbord och äta och dricka efter eget önskemål. Vi har blivit lovade att det 
ska finnas ett tält uppställt så vi kan sitta under tak om vädret kräver det. 

Lördag blir det guidad rundvandring på Gammelgården och visning av 
museerna, planerna är inte helt klara men troligen blir det före lunchtid. Och 
kl. 19:00 ska vi duka upp för långbord igen. 

Info om Folkärna Gammelgård:  

https://www.visitdalarna.se/folkarna-gammelgard 

Bokning med info om fordonslängd görs på folkarna@husbilstraffen.se . 
Kostnad för träffen är 50 kr per person och 50 kr per husbil och betalas via 
SWISH 123 107 91 77 eller vid ankomst.  

Välkomna till Södra Dalarna önskar 

Åsa och Berra  

  



  

Vägbeskrivning 

RV68 söderifrån och RV70 norrifrån:  
Följ RV68 i riktning mot Gävle 
Efter Jularbo sväng höger mot Sjöviks Folkhögskola 
När man kommer fram till Bäsingen ligger Gammelgården till vänster.  

RV68 norrifrån:  
Efter Stora Dicka sväng vänster mot Sjöviks Folkhögskola och sedan vänster 
igen (Sjöviks Folkhögskola)  
När man kommer fram till Bäsingen ligger Gammelgården till vänster.  

RV70 söderifrån:  
Efter Avesta Motorstadion passerar ni korsning till Brovallen, ni passerar en 
järnvägsviadukt och följer vägen över en åker, sväng höger mot (Bäsinge Näs 
Bruk). Sedan vänster mot Fors Dicka. Efter Folkärna kyrka höger mot Sjövik 
Folkhögskola. När man kommer fram till Bäsingen ligger Gammelgården till 
vänster.  

  

                   

 


