Fjällhalsen - stuga 655
En modern stuga med gedigen fjällkänsla belägen i Fjällhalsen med ski-in & ski-out
möjlighet. Stugan är 110 kvm med sängplats för 10 personer. Två vuxenliftkort och ved till
braskaminen ingår i hyrpriset. Veckohyrning är från söndag till söndag 14:00. Städtjänst för
1000:- finns att tillgå, säg bara till innan.
Priser vinter
1 vecka för en familj

7 000:- (11 000:- under jul, nyår, sportlov och påsklov)

1 vecka för två familjer

11 000:- (15 000:- under jul, nyår, sportlov och påsklov)

Långhelg för en familj

3500:-

Långhelg för två familjer

5500:-

Priser sommar
1 vecka för en familj

3 500:-

1 vecka för två familjer

6 000:-

Långhelg för en familj

2 500

Långhelg för två familjer

4 000:-

Att hyra
Sätt in pengarna på Swedbank, konto: 8147 19149117229 senast två veckor innan
hyrtillfället. Om ni vill ha städning så meddela detta samtidigt.
För mer information kontakta:
Anki Molander - Mobil: 0703 549654
Mail: anki.molander@spray.se
Morgan Ryden - Mobil: 0703 979348
Mail: ryden.m@telia.com

Ta dig hit
Med bil
Det är ca 55 mil till Bydalen från Stockholm vilket innebär en effektiv restid på ca 6 timmar.
Den sista biten upp till stugan är en brant backe så om du inte har bra vinterdäck är
snökedjor att rekommendera.
Den snabbaste vägen är att åka Inlandsvägen via Gävle, Bollnäs, Järvsö, Ljusdal och
Svenstavik. Se vägbeskrivning nedan.
•

Ta E4 norrut genom Uppsala och Gävle.

•

Ta av från E4 vid Tönnebro till väg 83.

•

Fortsätt genom Bollnäs och Järvsö.

•

Från 83 fortsätter du på väg 84 mot Kårböle och Sveg.

•

Ca 3 km efter Kårböle tar du av höger mot Ytterhogdal och Östersund.

•

När du kommer fram till E45 tar du höger mot Ytterhogdal och Östersund.

•

På E45 passerar du Ytterhogdal, Rätan och Åsarna.

•

Vid Svenstavik svänger du av vänster in på väg 321 mot Mattmar och Åre.

•

Fortsätt på väg 321 tills du kommer till Hallen.

•

I Hallen passerar du en ICA affär och strax därefter kommer stora skyltar att svänga
av vänster mot Bydalen.

•

Kör knappt två mil, innan du är framme vid Bydalen kommer det en skylt på höger
sida där du tar av till höger upp för en backe.

•

Vägen upp till Fjällhalsen är en brant backe med flera snäva svängar. Ca 100 m efter
sopcontainrarna så tar du vänster över bron mot Solgrytans stugområde.

•

Åk över bron och följ vägen uppåt efter den andra kurvan så har du stuga 655 framför
dig i den tredje kurvan.

Med flyg
Ett smidigt sätt att ta sig hit är att flyga till Östersund med SAS eller NextJet vilket tar ca 1
timme. Vid flygplatsen kan du hyra en bil och köra den sista biten vilket tar drygt en timme.
Med tåg
Tåget från Stockholm till Östersund tar ca 6 timmar. Nattåget anländer ungefär kl 06:00 och
tar ca 8,5 timmar. Från Östersund tar det drygt en timme med bil.

När du är här
Starta upp
När du kommit fram så behöver du få igång värmen och slå på vattnet.
•

I första rummet på vänster sida finns ett förråd. Det är här inne som du ska slå på
vattnet. Det ska se ut som på bilden nedan när allt är på.

•

På höger sida finns elskåpet där du centralt reglerar golvvärme till toalett, badrum och
hallen. Tryck ned knappen till läge 1, vilket är normalvärme. Du behöver alltså inte
reglera golvvärmen ute i hallen och på toaletterna.

•

Vrid upp elementen till ca 18.

•

De två liftkort som ingår i hyran ligger i en mapp på TV-bänken. Där finns även usbmodemen som du kan ladda med kontantkort.

•

Kryddor och torrvaror finns men om något tar slut så köp gärna nytt.

•

Sätt i TV-kontakten och antennsladen i uttaget.

•

Ved till braskaminen finns under presenningen på framsidan.

•

Om du behöver torka kläder eller tvätt så kan du hänga upp torklinan i bastun.

•

Meddela oss om ni har synpunkter på städning eller om något är trasigt från tidigare
hyresgäst.

•

Sopor, tomglas och annat skräp slängs i sopcontainrarna som ni passerade på vägen
upp.

Skidbackar och liftkort
Liftkorten gäller för tre olika liftsystem med sammanlagt 15 liftar och 50 nedfarter i Bydalen,
Gräftåvallen och Drommen som även har kvällsöppet alla kvällar i veckan förutom onsdagar
och söndagar.
De två vuxenliftkort som ingår i hyran ligger i en mapp på tv-bänken.
För att komma till backarna från stugan går du upp ca 30 m på bilvägen och åker ned på
leden som tar dig till Bydalsliftarna. När du ska hem till stugan så tar du på den nedre
fjällhalsleden som tar dig tillbaka till bilvägen 30 m ovanför huset.
Skiduthyrning och skidskola finns i både i Bydalen och Höglekardalen. Mer information om
Bydalen kan du hitta på Bydalsfjällens hemsida.

Restauranger och mataffärer
Värdshusen i Höglekardalen och Bydalen serverar både lunch och middag liksom
restaurangen i Fjällhalsen.
I Höglekardalen finns det en mindre livsmedelsaffär som har det mest basala matutbudet. I
Hallen, ca 20 min med bil, finns det en välsorterad ICA affär. De är även ombud för
Systembolaget, ATG, Svenska spel och Apoteket.
I stugan finns redan de mest väsentliga basvaror du behöver som du är välkommen att
använda men tänk på att köpa nytt om det tar slut så att de finns även för nästa hyresgäst.

När du ska åka hem
Stäng ned
Tänk på att du behöver lämna stugan innan kl 14:00.
Innan du åker hem ska stugan vara städad och nedstängd. Utgå från checklistan nedan för
att vara säker på att du gjort allt som behöver göras.
Städa
Vädra alla sängkläder.
Töm braskaminen på aska (släng askan utomhus) och gör rent glaset (tidningspapper
doppat i vatten och aska funkar bra).
Dammsug och skaka av alla mattor.
Dammsug alla golvytor.
Ta bort kuddarna i soffan och dammsug alla chipsrester :-)
Städa toalett, badrum och bastu.
Städa kök, torka skåp och luckor. Rengör spis och kyl.
Dammtorka fönsterbrädor, bänkar, TV och element.
Svabba alla golv med såpa.

Stäng igen
Lägg tillbaka liftkorten och usb-modemen i mappen på TV-bänken (Om du tappat
korten så måste dessa erstättas genom Anki).
Dra ut TV- och antennsladd.
Fyll på vedkorgen
Dra ned alla elementen till 15 grader
Dra ned golvvärmen till lågtemperatur genom att trycka upp knappen till 2:an.

Stäng av vattnet, det ska se ut som på bilden nedan när allt är av.

Stäng av kyl och frys och lämna dörrarna öppna.
Täck veden med presenningen.
Släng alla sopor och tomglas i containrarna.
Om ni inte fyllt på något av de torrvaror som tagit slut så meddela oss så att nästa
hyresgäst vet om det.
Meddela oss om något gått sönder under er vistelse.
Lås ytterdörren och skidförrådet och lämna tillbaka nyckeln till den du fick den av.
Välkommen åter :-)

