
Matmarknad med lokala produkter 
från fjäll, sjö och skog utanför Tärnaby 
Fjällhotell 11:00-15:00. Arrangör:  
Tärnabygdens Mat och Kulturförening & 
Tärnaby Fjällhotell. 

Köp ditt rabatterade säsongsskidpass 

på plats under Minimässan.

Filmvisning med Oskar Östergren 
Oskar visar bland annat kortfilmerna 8 
årstider och musikvideos med Sofia Jannok. 
Han berättar också om andra filmprojekt 
med anknytning till Tärnaby.
På Tärnaby Fjällhotell 20:00. Fri entré.

Arrangör: Visit Hemavan Tärnaby +46(0)954-104 50 • www.hemavantarnaby.se

Vi vill träffa dig!  
Öppet stugägarforum i Backsalen på 
Tärnaby Fjällhotell 15:00-16:00. 
Vi vill träffa dig! Öppen frågestund under 
ledning av Pia Sjögren med representan-
ter från Storumans kommun, destina-
tionsbolaget Visit Hemavan Tärnaby, 
liftbolagen Strömma Fjäll och Tärnaby 
Alpint samt Hemavan Tärnaby Airport. 

Minimässa inne i Pub Gäutan på 
Tärnaby Fjällhotell 13:00-15:00 samt 
16:00-18:00. Mingel och informativa mö-
ten med lokala företag samt representan-
terna från Öppet Forum. På plats finns 
bland andra Sahlströms Fastighetsservice, 
Hemavan Tärnaby Airport och Svensk 
Fastighetsförmedling som erbjuder gratis 
värdering av din stuga.

Höstbuffé i restaurang Backfickan 18:30. 
Erbjudande: De första 50 som anmäler sig 
senast 13 september till:
info@hemavantarnaby.se och anger fritidshu-
sets fastighetsbeteckning bjuder Visit Hema-
van Tärnaby på middagen. 
Övriga bokar och betalar direkt till Tärnaby 
Fjällhotell +46(0)954-104 20.  

BBQbuffé på Tärnaby Fjällby 18:00-20:00. 
No Hablas på scen från 21:00. Fri entré.

Hemavan Service 

Älvstigen 2, Hemavan – träffa oss på 

kontoret 12:00-15:00. Har ni funde-

rat på att hyra ut er stuga när ni ej 

nyttjar den själva? Kom förbi oss så 

berättar vi mer.

Målarmästarns Butik 

Trolltrumman, Tärnaby – inspireras 

i butiken, kvalificerad färgrådgivning 

och fina rabatter på interiöra färger 

och tapetprodukter.

Berglunds Järn Hemavan –  

happenings och specialerbjudanden 

i butiken. Träffa leverantör Contura 

braskaminer i butiken.

Contractor Bygg, Älvstigen 2, 

Hemavan. Besök oss för kostnadsfria 

offerter och rådgivning, lördag 10:00-

15:00.

Jörnträhus, besök vårt visnings-

hus på Älvstigen 2, Hemavan, lördag 

10:00-15:00

Kom och besök oss

Program lördag 27 september 2014

Inbjudan till

Stugägarhelg i Hemavan Tärnaby

Programmet är preliminärt och kommer att fyllas på. För senaste  
uppdateringar se kalendern på www.hemavantarnaby.se

Äkta Fjälläventyr


