Thailändska Paviljongen.

SM3TLG Hans vid radiostationen på SI9AM.

SI9AM En känsla av Thailand – Mer än enbart amatörradio
På amatörradiobesöksstationen SI9AM kan du testa din förmåga att hantera en pileup eller bara ”radioprata” med omvärlden, på det sätt som
du är van vid. Men räkna med uppmärksamhet från omvärlden. Från
SI9AM är allt möjligt!
SI9AM – QTH nära den exotiska Thailändska paviljongen, King
Chulalongkorn Memorial, i Utanede, Ragunda kommun. Besöksstationen finns på Holmstagården, som också inrymmer ett antal enkla men
trevliga rum av vandrarhemskaraktär och en grupp på 10 – 20 personer är
inget problem. Under sommartid finns i området ”Paviljong Terrassen”
som erbjuder fika och enklare maträtter. Ett besök på SI9AM blir en annorlunda aktivitet för dig eller din radioklubb!
Citat från vår gästbok maj 2014; ”Jag kan i högsta grad rekommendera
att ni hyr in er på SI9AM! Dessutom finns det fortfarande många okörda
SMFF-områden här i östra Jämtland! 73/44 de Hans – SM3TLG”.
Gör slag i saken och boka ett besök på SI9AM!
GPS: Lat 62,9540, Long 16,6729
Mer information på: www.si9am.com
För frågor och bokning, kontakta:
SM3FJF, Jörgen 070 – 394 17 45, sm3fjf@telia.com eller
SM3EAE, Lasse 070 – 659 00 69, sm3eae@telia.com
Förutom amatörradio finns många intressanta aktiviteter att ta
del av i närområdet, bland annat finner vi:
Thailändska Paviljongen – Det står en Thailändsk Paviljong i den
Jämtländska björkskogen i Utanede. Som ett exotiskt smycke i vitt och
guld står den där, den enda i sitt slag utanför Thailand. Denna byggnad är
utan tvekan en av Sveriges märkligaste och vackraste! ”Inte förrän du hört
historien bakom Thailändska Paviljongen, vet du vad du egentligen ser.”
GPS: Lat 62,96601, Long 16,67559
Mer information på: www.thaipaviljongen.se

Radiomuseet i Kälarne – Gör en resa genom tal- och musikmaskinernas utveckling under 110 år. Här får Du se radioapparater, fonografer, grammofoner, speldosor, kristallmottagare, kameror, filmprojektorer,
dragspel och mycket annat i tidsenlig miljö med 800 – 900 föremål.
Plats: Kälarne gamla skola, Södervägen 4, Kälarne.
Öppet: juli månad (ej måndagar) kl 12.00 – 16.00. Radioapparater från
Andra tider ring 070 – 262 19 76 eller 0696 – 405 39. olika årtionden under 1900-talet. Foto:
GPS: Lat 62.9812, Long 16.0871
Eddie Backlund. 
Mer information: karinkvistede@hotmail.com
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Döda fallet – Naturreservat med en spännande och intressant historia.
Natten mellan den 6 – 7 juni 1796 tömdes Ragundasjön och försvann på 4
timmar. Den 35 meter höga forsen torrlades och tystnade för alltid – och
blev ”Döda fallet”. Mer information på: www.dodafallet.nu
GPS: Lat 63,0526, Long 16,5158

Döda fallet. Foto: Joel Grafström, oktober 2006.

Upptäck Ragundadalen – Mer turistinformation finns på:
www.ragundadalen.se

Krångede Kraftverksmuseum – Ett upplevelsemuseum som tar besökaren tillbaka till 1930-talets Krångede. Se hur det var att leva, bo och
arbeta där under uppbyggnationen av dåtidens största vattenkraftverk i
Sverige. Cafeteria finns.
Mer information på: www.krangedemuseiland.se
GPS: Lat 63,0138, Long 16,6562
På Kraftverksmuseet har man skapat en
miljö som knyter ihop 1930-talet med
nutiden. 
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