Tänndalens byvandringar
Alternativa lättvandrade familjeturer utmed Tänndalssjön och i Tännåns dalgång.
Skogens djur väntar med frågor för barnen.
Medföljande hundar hålls naturligtvis kopplade och påsen är med.
Välkomna!
Alt. 1: Skidstadion - Badplatsen.
Längd fram och åter 4 km. (ca 2 tim)
Starta vid Skidstadion och vandra på gamla landsvägen längs med Tännån och
Tänndalssjön.
(Ca 100 m i båda ändar samt ca 50 meter i anslutning till By-Bua går turen efter RV 84)
1. Vid Tänndalens skidstadion ligger Tänndalens bygdegård som ursprungligen
invigdes 1957.
På andra sidan RV 84 ligger Siljeströms pensionat som från att ha varit en av många
fäbodar i området på
17- och 1800-talet blev dalgångens andra pensionat 1907. (Först var Fjällnäs
högfjällspensionat)
2. Marnsgården. Tidigare var här en bondgård som flyttades till annat ställe i Tänndalen
1947.
Konstnär Stig Marn (därav Marnsgården) köpte tomten 1949 och flyttade det stora
timmerhuset från en gård i Funäsdalen. Fastigheten fick nya ägare på1980-talet och
bebos idag permanent.
3. By-bua. Tidigare Konsumbutik från 1950-talet, rustades i mitten av 1980-talet och
drevs som privat livsmedelsbutik fram till 1995 då den upphörde och såldes för annan
verksamhet.
På andra sidan riksvägen finns gården där Tänndalens första fast boende invånare
byggde sitt hem på 1800-talet.
4. Gård där jordbruk bedrevs fram till början av 1960-talet. Gården är kvar i släkten som
fritidsboende.
5. Gård där första byggnaden flyttades på plats från Funäsdalen på 1880-talet.
Stina och Erik Jonasson kombinerade på sin tid jordbruket med våffelbruk, kioskrörelse
m.m.
Gården togs senare över av dotter med familj som där drev kioskrörelse och annan
serviceverksamhet fram till 2012.
6. Gård från omkring 1910 med aktivt jordbruk fram till mitten av 1950-talet. Gården är
kvar i släkten som fritidsboende.
Lite längre västerut nere vid sjön finns grundrester kvar av byns första dansbana från
början av 1900-talet.
7. Badplatsen i Tänndalssjön. Bad- och rastplats med badvänligt vatten hela sommaren
trots närheten till högfjäll. Gå samma väg tillbaka till skidstadion.

Tänndalens byvandringar
Alt. 2: HosJohan - Svanåfallet.
Längd fram och åter 6 km. (ca 4 tim)
Starta från parkering vid HosJohan och vandra vägen till Tänndalsvallen och vidare till
Svanåfallet.
8. HosJohan som tidigare hette Källstugorna och började byggas i mitten av 1950-talet.
Verksamheten inrymde också lanthandel som upphörde i slutet av 1990-talet. Idag
bedrivs bl.a. stuguthyrning och vesseltrafik av ny ägare.
9. Tännån upprinner i fjällområdet mellan Fjällnäs och Bruksvallarna. Ån genomflyter
bl.a. sjöarna Stor-Glän, Malmagen, Tänndalssjön, Östersjön och mynnar till slut ut i sjön
Lossen vid Tännäs. Fiske på främst harr och öring. Mycket fin flugfiskeå. Fiskekort
anger upplåtna sträckor.
10. Här är platser för fäbodvallar sedan 1700-talet, fäbodar som delvis bevarats mitt i
nya tidens fritidshusbebyggelse.
11. Tänndalsvallens turistanläggning. Från 1700-talet fram till i början av 1900-talet låg
här en fäbodvall som hette Granbuskvallen.
12. Strömsgården, gammalt gårdställe som är kvar i släktens ägo och idag bedriver
stuguthyrning med namnet Ströms stugor.
13. Svanåfallet i Svanån som rinner ut ur Svansjön vid Vättafjället.
Vid återvandringen väntar vackra vyer mot norra sidan av dalgången med Hamrafjället
och Skarvarna.
ALT 2A: Tänndalsvallen - Svanåfallet
Längd fram och åter 3 km ca 2 tim.
Ett lämpligt alternativ för en kortare tur till Svanåfallet är att starta och avsluta
vandringen från Tänndalsvallens parkering.
Hänvisning finns på Tänndalsvallens stora informationstavla.

