Inbjudan till Årsmöte Sveriges Speleologförbund 2019
Kristihimmelfärdshelgen inträffar sent i år, 30 maj-2 juni och därför passar vi
på och tar oss längre norrut för årets årsmöte, nämligen till Skellefteå och
Mobackens camping.
Plats och transport
Skellefteå, guldstaden, beläget mitt i Skelleftefältet har en spännande geologi även om det är
håligheter i form av gruvor snarare än grottor som staden är mest känd för. 28 gruvor har varit
eller är i drift sedan gruvdriften kom igång. Grottor finns det också en del av och förmodligen
några som är helt okända för många av oss då Västerbottens kustland kanske snarare är nått
som passeras på väg till fjällen än som lett till stopp för utforskningar.
Mobackens camping som blir platsen för årsmötet ligger strax väster om Skellefteå centrum
bredvid Mobackenkyrkan, adressen är Mobackavägen 40, 93145 Skellefteå. Väljer man bort
bilen och anländer Skellefteå centrum på annat sätt kan man ta buss 205 (Boliden) eller 218
(Medle) och kliva av på hållplats Rosengård efter ca 6 minuter och sedan enkelt promenera en
knapp kilometer till Mobacken. Till Skellefteå tar man sig med nattåg till Bastuträsk, Jörn eller
Umeå, glöm inte boka anslutningsbuss/taxi. Vissa turer är även fördelaktigt att välja resrutt via
Luleå för att slippa stiga upp i grisottan och byta till buss. Bokar man via SJs hemsida kan man
använda knappen “avancerade alternativ” för att styra sökmotorn via Bastuträsk eller Luleå som
annars oftast inte kommer upp som alternativ då resan via dessa orter tar längre tid (vilket ju är
samma sak som längre nattsömn). Till Umeå kan man även åka dagtåg eller långdistansbuss
(Y-buss). Från både Umeå och Luleå kan man lätt ta sig till Skellefteå med Norrlandskustens
bussar (www.tabussen.nu). Flyga kan man göra till Skellefteås flygplats Falmark som har
anslutning med flygbuss in till centrum. Har du valt bort bilen så meddela i din anmälan när du
kommer så ska vi så gott som möjligt hjälpa till med hämtning och bagagetransporter.
För utflykterna kommer vi att ha grottbuss och plats i den ingår i deltagaravgiften. Vill man åka
egen bil får man naturligvis det men deltagaravgiften förändras inte.
Utflykter och program
Gällande utflykter kommer vi ena dagen att följa Skellefteälven uppströms och besöka
Finnforsrövarnas grotta. Denna dag har vi även fått en inbjudan av Boliden att besöka
Renström, Sveriges djupaste gruva i drift. 2017 passerade man ett brytdjup på 1445 meter i
gruvan som öppnades 1952 och bryter en komplexmalm innehållandes zink, koppar, bly, guld
och silver. Gruvbesöket har ett begränsat antal platser och det är först till kvarn som gäller, i
skrivandes stund är det exakta antalet inte klarlagt men runt 15 platser. För att besöka
Renström krävs det att man är över 18 år och inte har några rörelsehinder. Den som inte
kommer med till Renström går inte lottlös utan resten av gruppen kommer att besöka
Fiskmålarens grotta på Finnsforsberget där man förutom grottan kan beskåda hällmålningar
från stenåldern. Finns det tid kommer även gruvgruppen göra ett kort stopp vid Fiskmålarens
grotta.
Den andra utflyktsdagen kommer att fokusera på blockgrottorna runt Bygdsiljum, bland annat
den 100 meter långa Lobergsgrottan som är en av de få platser i Västerbotten där
Drakguldsmossa iakttagits.

På torsdag eftermiddag erbjuder vi en extrautflykt till Varuträskgruvan till självkostnadspris.
Varuträskgruvan är en nedlagd gruva som är öppen för visningar. Gruvan är ett typexempel på
Skelleftefältets komplexmalmer och i gruvan finns ett 40-tal olika sorters mineral varav 6 olika
litiumsorter. För transport till och från gruvan har vi inte grottbuss, ange därför i din anmälan om
du kommer med egen bil och om du har platser i denna. Vi kommer att tränga ihop oss och vid
behov ordna ytterligare transport.
Årsmötet kommer att äga rum på fredag kväll och utöver det blir det ett intressant kvällsprogram
där vi bland annat kommer att få lära oss mer om Skelleftefältets geologi.
Mat
Det matpaket som erbjuds innehåller middagar torsdag, fredag och lördag samt frukost och
lunchpaket fredag-söndag. På torsdags erbjuds ingen lunch men är det många som kommer
med på utflykten till Varuträsk ordnar vi någon typ av lunch till självkostnadspris om behov finns.
Boende
Gällande boende har vi tillgång till ett begränsat antal sängplatser, 29 bäddar fördelat på 1-6
bäddar per rum. Det finns bra möjligheter att sätta upp tält. Dusch och tvättmöjligheter finns i en
separat byggnad som alla delar på. Innan hemfärd på söndagen förväntas alla hjälpa till med
städningen. Mobackens camping ägs och drivs av Mobackens EFS som är en samarbetskyrka
med Svenska kyrkan, naturligtvis är det inte tillåten att dricka alkohol på området och på
söndagen kommer det att vara gudstjänst i den närbelägna kyrkan. Skelleftebor i allmänhet
besöker Mobacken för att spela beachvolley, minigolf eller ta ett dopp i älven där det även finns
en fin grillplats för den har svårt att bara krypa i säng efter en hel dag utan gärna sitter uppe
några timmar till vid en lägereld.
Priser
Deltagaravgift
inkl. grottbuss

Sängplats

Tält/
husvagn

Matpaket

Varuträsk
torsdag

Vuxen

400 kr

300 kr

Gratis

550 kr

100 kr

Ungdom (7-20 år)

300 kr

300 kr

Gratis

300 kr

100 kr

Barn (0-6 år)

100 kr

300 kr

Gratis

100 kr

100 kr

Anmälan
Anmälan görs via formuläret på denna länk senast 12 maj. För både studiebesöket i
Renströmsgruvan och sängplats använder vi först till kvarn-principen. Vet du inte vid anmälan
om du kan delta i torsdagens utflykt kan du anmäla detta senare.
Betalning sker via Swish 123-5787650, pg 634208-3 eller bg 5002-0494 senast 7 dagar innan
mötet. Vid frågor kontakta Lina Lindén, 070-2866702, lina.linden [at] gmail.com så återkommer
jag så snart jag kan.

