
Dalarnas AstronomiFörening i samarbete med naturum Dalarna  

inbjuder till 

Dala Starparty 
25-26 oktober 2013 

Naturum Dalarna 
Björkberget Siljansnäs 

 

Preliminärt program: 

Fredag 25 oktober 

18.00-22.00 Incheckning vid Guidestugan.   

18.00- Observationer, mingel och spontana föredrag. Naturums föreläsningssal  kan användas 
för film- och bildvisning. Enklare förtäring i form av korv och smörgåsar finns till 
självkostnadspris i guidestugan. AstroSweden finns på plats för Dig som vill ’känna-
klämma-köpa”. 

 

Lördag 26 oktober 

09.00-10.00 Incheckning. Naturum föreläsningssal. 

10.00-10.45 Fika till självkostnadspris. Naturums föreläsningssal. 

10.45 DAF öppnar stjärnträffen och hälsar välkommen. Naturum föreläsningssal. 

11.00-12.00 Föredrag om astrofoto. Tomas Wikander. Naturum föreläsningssal 

12.00-14.30 Lunchuppehåll. Lunch och tipsrunda. Solobservationer med Lunt solteleskop. 

12.30 Lunchbuffé med kaffe och kaka serveras på Siljansnäs Hotell till en kostnad av 90:- 
Betalning på plats, ingen föranmälan krävs. 

14.30-15.30 Plats för föredrag. 

16.00-17.30 Föredrag av Gösta Gahm. ”Vår utsatta jord”. 

17.30- Observationer och mingel. Naturums föreläsningssal, guidestugan, observationstornet 
och naturum parkering. Enklare förtäring i form av korv och mackor finns till 
självkostnadspris i guidestugan. 



Anmälan och kostnad: 

Anmälan till Tomas Wikander eller Anders Tjernberg senast 22 oktober.  

Tomas Wikander: wikander.tomas@gmail.com eller 073-920 53 90 
Anders Tjernberg: anderstjernberg@telia.com eller 070-368 36 88 

Kostnad för deltagande är 100 kronor och betalas vid incheckning.  

Boende bokas själva av deltagarna. Vi rekommenderar följande alternativ: 

Siljansnäs stugby. www.siljansnasstugby.se. Tfn: 0247-224 04 eller 070-509 96 70. Fyrbäddsstugor 
med pentry till bra pris. Stugbyn ligger nära naturum Dalarna. 

Siljansnäs hotell. www.siljansnashotell.se. Tfn: 0243-233 00 eller 070-623 50 43. Hotellboende inom 
gångavstånd från naturum Dalarna. 

 

Allmän information. 

Dalarnas AstronomiFörening startades sommaren 2013. Föreningen satsar mest på att ge sig ut 
under den bara himlen och observera stjärnor. Föreningen har etablerat ett samarbete med naturum 
Dalarna som gör att vi har tillgång till vissa av naturums lokaler och kan använda dessa vid 
föreningsaktiviteter. I och med att naturum Dalarna engagerade Gösta Gahm för att hålla föredrag 
om ’Vår utsatta jord’ kände vi i föreningen att det var läge att anordna en stjärnträff i samband med 
detta. Inte minst för att tala om att vi finns men givetvis mest för att det är så kul att träffa 
likasinnade. Föreningens plan på sikt är att i framtiden arrangera en årligen återkommande större 
stjärnträff under våren. 

AstroSweden finns på plats för Dig som vill ’känna-klämma-köpa”.  

Hitta hit: Parkeringen naturum Dalarna: N 60° 47.274', E 14° 51.281' På www.dalarna.se/naturum 
finns mer information. 

Observationer kan genomföras från naturums parkering, där horisonten är fri mot ost, syd och väst. 
Horisonten mot norr är något skymd av Björkberget, men fri över ~30 grader.  Ljusförhållandena är 
bra, vi tror att de är i klass med Lysvik. Vid träffen är månen ungefär halv och går upp ca. 22.00 på 
fredagen och ca 23.00 på lördagen.  

Vi kommer att ha tillgång till naturums observationstorn beläget vid naturums huvudbyggnad, där 
observationer med lättare instrument (små teleskop och kikare) kan göras från obruten horisont. 

Guidestugan kommer att vara öppen för uppvärmning av frusna kroppsdelar samt för mingel och 
korv-ätning. 

Vid otjänligt väder kan naturums föreläsningssal användas för mingel, spontana föredrag och bild- 
och filmvisning. Projektor finns att tillgå. 

Mataffär samt pizzeria finns i Siljansnäs, ca 2 km nedanför naturum.  



Karta över området. 

 

 


