Fjällg å rden Linda hl
Vid foten a v Portfjället

FJÄLLGÅRDEN LINDAHL
Ligger i rofylld omgivning vid foten av Portfjället.
Här finns inga grannar på flera kilometrar, så här är tillfället
för dig som verkligen vill koppla av.
Det brukar inte vara några problem att fylla dagarna med
vandringar, fiske, bär- och svampplockning m.m., för att sedan
koppla av i bastun fram emot kvällen.
Vintertid är pimpelfisket och den fina skid- och skoterterrängen
uppskattad. Fjällgården är egentligen Kommunals
semestergård,
men även andra är välkomna att boka in sig i mån av plats.
Fjällgården har 2 och 5-bäddslägenheter med kök,
huvudbyggnad med bastu, tvättstuga, samlingsrum med TV.

Grillkåta finns i anslutning till huvudbyggnaden.

SERVICE
Någon sådan kan vi ej erbjuda.
Allt arbete som nedlagts och som nedläggs görs av frivilliga
händer. Vi hoppas på din förståelse och för din medverkan för
att hålla området snyggt.

STÄDNING
Hyra av stuga förutsätter att varje gäst städar ut efter sig.
Vid utebliven städning måste vi anlita städerska och räkningen
skickar vi då till den gäst som ej städat ut.

TVÄTTSTUGA
I huvudbyggnaden finns en tvättstuga att låna.
Tvättmedel får du själv hålla med.

DISK- OCH RENGÖRINGSMEDEL
Disk- och rengöringsmedel samt toa- och
hushållspapper håller vi inte med.

FÖRBANDSLÅDA
Om olyckan är framme finns en förbandslåda i gemensamma
allrummet.

BASTU
I huvudbyggnaden finns en bastu för både herr och
dam, att användas av gästerna.
Kravet för att få använda bastun är!
att den enbart används för bastubad
att den rengörs efter varje användning,
även vatten på bastugolvet torkas upp.

TELEFON
I gemensamma allrummet finns det en mynttelefon

SOPOR
Källsortering finns och görs i sopboden
på anvisad plats.
Det allra bästa är om Du återlämnar
Dina returer själv.

MEDDELANDEN
Har du synpunkter, negativa eller positiva, skriv det i foldern
”synpunkter”, som lämnas till Maj tillsammans med nyckeln.

FEL – PROBLEM
Vill Du komma i kontakt med någon ansvarig så ring:
Vår vaktmästare Maj Martinsson 0672-230 35
Bokningen / Lottie 0611-884 01 – dagtid

RÖKNING
I lägenheterna gäller rökning ”utanför dörren”.

NYCKELN
Nyckeln lämnar Ni tillbaka till Maj vid avresa.

BARNSÄNG
I förrådet finns barnsäng.
Dörren kan öppnas med din stugnyckel.
Återställ vid hemresan.

MOTORVÄRMARUTTAG
Till bilen finns att låna. (ingår i hyran)

SPARKAR - CYKLAR
Vi lånar ut sparkar och cyklar.
Ställ tillbaka den på sin plats i förrådet efteråt.

BAD
Bakom storstugan kan man bada på den
nya ”badplatsen” - Agetjärn

FISKE
Fiskekort ingår i hyran!
Se information angående ”Björkvattnets Fiskevårdsområde”.

AKTIVITETER
Du är direkt ute i fjällvärlden!
Fina fiskevatten, märkta vandringsleder alldeles utanför knuten.
Många vackra vilda blommor finns det och på hösten både
hjortron och kantareller.
Vandring till Portfjällets topp är en lämplig ½-dagstur.

Skoteruthyrning
Frostviken Jakt & Fiske
Tel: 0672-20097 eller Mobil: 070-3729863

Båtuthyrning
De flesta fiskevårdsområdena har båtar för uthyrning.

Gäddede Turistbyrå
Storgatan 40
830 90 GÄDDEDE
Tel: 0672-10500

Strömsund Turistbyrå
Box 500
833 24 STRÖMSUND
Tel: 0670-16400
http://www.stromsund.se

Bra länkar:
www.kommunal.se/vasternorrland
www.frostviken.se
www.stromsund.se
www.stromsund.se/turism/

Bensinstationer
OK/Q8 ..................................Gäddede .............0672-100 59
Bilisten..................................Gäddede .............0672-100 78
Tapp .....................................Jormvattnet ........0672-20 15 13
Uno-X ...................................Blåsjön
Livsmedel
ICA Blåsjöfjäll .....................Blåsjön ...............0672-210 27
ICA Jormboden.....................Jormvattnet ........0672-201 51
ICA Gränsbua.......................Gäddede .............0672-100 24
Konsumhallen.......................Gäddede .............0672-100 05
Kveli-Bua i Norge, ca 5 km från anläggningen

Resa bil
Östersund - Gäddede … … … … … … … … … … … … … ..… 24 mil.
Stockholm - Gäddede via Sundsvall-Hammerdal , … … … .75 mil.
Västerås - Gäddede via Sundsvall-Hammerdal , … … .… ...75 mil.
Trondheim - Gäddede, … … … … … .… … … … … .… … … .32 mil.
Namos - Fjällgården , … … … … … … … … … … … .… ...ca 10 mil.
Sundsvall – Fjällgården,… … … … … … … … … … … … .ca 40 mil.

Gemensamma allrummet

Kök i 2-bäddslägenhet

Kök i 5-bäddslägenhet

Vardagsrum i 5-bäddslägenhet

Affären ligger ca 5 km från Fjällgården.

Innan ni reser önskar vi att:
- Inventarier och skåp är i ordning
- Golven tvättade
- Sängkläder vädrade
Sängkläderna får absolut inte användas
för utebruk!
Inventarier som ”gått sönder”
eller är förekomna, ersätts efter
samråd med vaktmästaren.

Trevlig hemresa
&
Välkommen åter!

FAKTARUTA
Geografisk belägenhet: Fjällgården Lindahl ligger i
Björkvattnet. Ca 45 km väst om Gäddede nära norska gränsen i
Jämtlands län.
Fjällgården Lindahl är öppet hela året.
Kommunikationer: Med bil
Utrustning: Komplett köksutrustning, Tvättstuga, Bastu,
TV - radio finns.
Sänglinne: Finns inte, ta med det själv.
Städning: Hyresgästen skall städa ut sig. Om
så inte sker, kommer städningskostnad att i
efterhand utkrävas.
Bad: Barnvänligt bad
Fiske: Fina fiskevatten, öring och
röding
Hyresperiod:
Uthyres per vecka från söndagar kl.
15.00 till kommande
söndag kl. 12.00, eller enligt överenskommelse.

Bokning ring 0611-88 401
/Lottie

