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DET ÄR INTE BARA SKRYT VI HAR BEVIS. 
Det är något med Bydalsfjällen som gör att 
man liksom inte kan ta sig härifrån om man väl 
upplevt det. Det är riktigt bra utförsåkning men 
det har andra också. Det finns fina längdspår 
men det har andra också. Vandringslederna och 
fiskeplatserna är många, men det finns i hela 
fjällkedjan. Hur kommer det då sig att Åke och 
Boel, som du kan läsa om på sidan 24, har valt 
att komma tillbaka och vintercampa här i 39 
år? Eller Familjen Iggström-Engvers, som du 
kan läsa om på sidan 18, som 2018 besökte 
Bydalsfjällen för första gången och nu även 
bokat vintern 2019? 

ENKELHETEN ÄR EN FÖRKLARING. Det är helt 
enkelt inte krångligt att vara här. Det är bara att 
komma, sätta på sig skidorna och åka ut. Eller 
bara dra på sig vandrarskorna och gå ut på 
fjället. Allt är nära och lättillgängligt och bilen 
kan mest bara stå. 

DE PERSONLIGA MÖTENA är också unikt. Våra 
anläggningar drivs av engagerade personer 
som är en del av den dagliga verksamheten. 
Som själva lagar maten, serverar den, pistar 
backen och hälsar välkommen i receptionen. 
Testa oss gärna, vi gillar att prata om det mesta 
och vi kan vårt område utan och innan.

UTRYMMET, SPACET, är en annan förklaring. Vi 
brukar säga att vi är en destination med Sväng-
rum. Vårt skidområde sväljer många människor 
och inte alltför sällan upplever våra gäster en 
total frihet. Ensam i backen eller ensam på 
fjället. Och det är väl det vi söker idag? Lugnet 
och fridfullheten som skapar harmoni i tillvaron. 
Med det inte sagt att vi gärna festar loss på 
after-skin, dricker öl på verandan eller gillar 
surret i restaurangen en fredagskväll. 

Kontrasten som Bydalsfjällen erbjuder är som 
balsam för själen. År efter år.

Stockholm 58 mil

Åre 8 mil

Sundsvall 25 mil

Bydalsfjällen Östersund 6 mil

Göteborg

 

79 mil

Gilla oss på Facebook
Här hittar du senaste nytt, 
erbjudanden och tävlingar.

facebook.com/bydalsfjallen

Fjällgården Gräftåvallen
tel. 0643-520 12 | www.graftavallen.se

Höglekardalens Semesterby
tel. 0643-320 27 | www.hoglekardalen.com

Bydalens Wärdshus
tel. 0643-320 11 | www.bydalen.com

De Åtta Årstiderna
tel. 070-216 35 09 | www.attaarstiderna.se

Fjällhalsen
tel. 076-774 27 23 | www.fjallhalsen.se

Camp Dammån
tel. 0643-310 56 | www.campdamman.com

Bydalens Fjällby
tel. 0643-320 09 | www.bydalensfjallby.se

Höglekardalens Fjällpensionat
tel. 0643-320 14

Liftbolaget
tel. 0643-44 61 15

AKTÖRER I OMRÅDETKommer du hit så 
BLIR DU KVAR

ETT URVAL  FRÅN VÅRA VINTERSIDOR

VASALOPPSTRÄNING TROLLSPANING

HUSVAGNSVETERANER EKHOLMS FJÄLLBOENDE

Tobias och Per Ola tränar inför Vasaloppet i 
Gräftåvallens välutbyggda skidsystem.

Tyra, nio år från Luleå är ett av alla barn som 
följt med på den spännande kvällsspaningen i 
Trollskogen.

Åke och Boel är en av alla vintercampare. På 
Hovde camping har de stått i 39 säsonger och 
gillar fortfarande varje minut i fjällen.

Helena och David Ekholm har byggt fjällhus. 
Nu vistas de alltmer i Bydalsfjällen. Både 
sommar och vinter.

8 14

24 32

Framtidssäkra 
ditt hem med �ber.
Vi vill att du som har fritidshus, villa, eller lägenhet i  Jämtland 
ska ha tillgång till bredband i världsklass. Därför bygger vi 
ut vårt rikstäckande fibernät och ansluter villor, flerfamiljs-
bostäder och andra fastigheter med framtidssäker fiber. Hos oss 
hittar du marknadens bredaste utbud av tjänsteleverantörer där 
du själv väljer de tjänster som passar dig och dina behov bäst. 
 
Välkommen till Sveriges nya �bernät!

jamtland.ip-only.se

Beställ din 

anslutning på 

ip-only.se/bestall
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Färdigpaketerat
SPORTLOVSPAKET 
/VINTERPAKET V.7
Inte en isfläck så långt ögat 
kan nå. Så brukar vecka sju 
beskrivas. Krispiga dagar med 
en fantastisk snö erbjuds våra 
besökare.

Logi+skipass 7 dagar

Vuxen            från 2 640 kr 
Ungdom            från 2 440 kr 
Barn under 8 år            0 kr 

Gäller vecka 7.  

FÖR BOKNING:   
Höglekardalens Semesterby:  
Tel nr: 0643 320 27

LÄNGDSPECIALEN
Längdskidsintresset har  
exploderat.  
I Gräftåvallen  
erbjuds härliga  
natursnöspår i  
mysig fjällskogsmiljö. 

Boka en vecka i Bydalsfjällen 
och få 50 procent rabatt på 
hyra av längdskidor. 

 
Gäller vecka 11-15. 
 
FÖR BOKNING:  

Fjällgården Gräftåvallen:  
Tel nr: 0643 520 12

VINTERSPECIALEN
Boka en vecka i Bydalsfjällen 
under mellansäsong 
och få 20 procent 
rabatt på allt du 
väljer att boka.  

Logi, skipass, skidhyra  
och skidskola

Gäller vecka 2-6. 

FÖR BOKNING:   
Höglekardalens Semesterby:  
Tel nr: 0643 320 27  
Bydalens Wärdshus:  
Tel nr: 0643 320 11

20%
Rabatt

After Ski!

Shopping i Bydalsfjällen!

Bo mitt i skidsystemet!

Höglekardalen  i Bydalsfjällen!

 MED BÄSTA LÄGE
Hyr stuga eller moderna & nybyggda lägenheter

Suveränt ski- in / ski-out läge!
Boka ditt boende på www.hoglekardalen.com

DROMMEN - VINTER & SOMMAR
www.hoglekardalen.com

Skidskolan i Bydalsfjällen!

www.hoglekardalen.com
0643-320 27

  FJÄLLBUTIKEN
Här kan du köpa jämtländska delikatesser, design från 

Anna Viktoria mm. Öppet under säsong 10-17

Tomter med ski-in/ski-out läge!
 VI SÄLJER TOMTERNA MED BÄSTA LÄGET 

 För info: Kontakta lasse@bydalsfjallen.se

Ät gott i Bydalsfjällen!
  SKIDSKOLA

Alpint, Snowboard, längd, grupp eller privat 
För bokning och info: www.hoglekardalen.com

  RESTAURANG DROMMEN
Öppet varje dag under säsong

För bordsbokning och info: 0643 - 320 27

50%
Rabatt

VINTERKONFERENS 
I BYDALEN
Passa på att boka ditt kick-off/
konferens-paket från November 
och framåt!

• Boende en natt

• Frukost

• 5 rätters julinspererad middag 
• Dagskonferens med för- och  

eftermiddagsfika och lunch
 

1 470 kr/person exkl moms  
(minimum 15 personer). 

FÖR BOKNING:  
Bydalens Wärdshus:  
Tel nr: 0643 320 11

FÖR AKTUELLA WEEKENDPAKET  
VÅREN 2019, SE VÅRA HEMSIDOR

www.hoglekardalen.com | www.bydalen.com | www.graftavallen.se 
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RIKTIGA FJÄLL
och sköna backar

I SNÖSÄKRA BYDALSFJÄLLEN åker du skidor på riktiga fjäll. Våra 17 
liftar tar dig upp på Drommen, Hovdeshögen, Västerfjället och Öst-
erfjället i Gräftåvallen. Skidområdena i Bydalsfjällen förbinds med 
transportleder och det går snabbt och enkelt att förflytta sig mellan 
backarna. 

En stor del av våra nedfarter är förlagda på högzon, ovan trädgräns 
på kalfjället. Vi erbjuder storslagen skidåkning i en familjär dalgång. 
Här finns gott om svängrum, mycket tid i backen – lite tid i kö.

PLATS FÖR ALLA
Det finns inga åldersgränser för skidåkning. Att svänga i backen, 
hoppa i hoppen eller ta en sväng i skicrossbanan eller skogsbanan är 

lika kul för stor som för liten. I våra barnområden är det också enkelt 
och tryggt för barnen att åka själva. Nybörjarbackar finns i hela 
området och särskilt barnvänligt är Gräftåvallen där många barn lärt 
sig åka skidor genom åren. I Bydalsfjällen finns både Snow Park, Ski 
Cross och self timers. Något barnfamiljerna uppskattar.  

LÄR DIG CARVA SOM ETT PROFFS
Nybörjare eller gammal i gamet? Det spelar ingen roll, att ta skidlek-
tioner är lärorikt för alla. Du kan lära dig åka skidor från grunden, 
slipa din redan goda teknik eller lära dig skärande sväng som ett 
proffs. Tycker du det är hopplöst svårt att åka i opreparerad snö kan 
vi hjälpa dig att hitta knepen för att det också ska gå som en dans. 

Skidåkning är Bydalsfjällens hjärta. Korta – långa, böljande – skarpa, manchester – lössnö. 
Här finns något för alla. Riktiga fjäll och drömbackar för carving. FAKTA  

Bydalsfjällens skidområde

ANTAL  
LIFTAR

ANTAL  
NEDFARTER

 BARN- 
OMRÅDEN

SNOWPARK 
& SKICROSS

SELFTIMER

17 45
4

JA
FALLHÖJD

420 m 2 st

PIANOSVÄNGEN OCH FÄBOBACKEN   
Är carvingbackarna nummer ett.

DROMMEN  
Passar dig som vill åka lite brantare. Drom-
backen är en av de mest populära och dalens 
tävlingsbacke.

VÄSTFJÄLLET OCH  
HOVDESHÖGENS SYDSIDA 
Är bra om du vill prova att åka lite utanför pisten.

BYDALEN  
Stället för dig som gillar Snow Park, big jumps 
och rails.

GRÄFTÅVALLEN  
Perfekt för nybörjaren med lätta och flacka 
backar.

BYDALSFJÄLLENS SKIDOMRÅDE

LUNNDÖRRSFJÄLLEN

STOR-ANAHÖGEN
BUNNERFJÄLLEN

OTTFJÄLLET

HOSJÖBOTTEN

BREDSJÖHÖGEN KRAAPA
HOTTÖGSFJÄLLET

Från toppen av Hovdeshögen breder fjällmassiven ut sig. Bland 
annat syns Stor-Anahögen med sina 1423 meter över havet tre mil 
fågelvägen från Bydalsfjällen.
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Vi har plats  
för fler nöjda 
kunder.
Vad kan vi hjälpa dig med?  
Välkommen in och prata  
ekonomi med oss.

Prästgatan 25, Östersund
Tel 063-1679 00

UNDER DITT BESÖK i Jämtlandsfjällen är det viktigt att ha bra kläder. 
Det finns som sagt inget dåligt väder utan bara dåliga kläder. Vi till-
verkar underställ, förstärkningsplagg, sockor och accessoarer av hög 
kvalitet hela vägen från garn till färdiga plagg. All tillverkning sker i vår 
fabrik i Östersund och har gjort det sedan starten 1969. 

VÅRA SÖMMERSKOR som syr plaggen är sina egna kontrollanter och 
mycket noggranna. Något som många uppskattar och i dag levererar 
vi produkter över hela världen.
 
Varmt välkommen till vår butik eller besök woolpower.se

ULLUNDERSTÄLL  
TILLVERKADE I JÄMTLAND

Charmigt personligt och vackert beläget  
på en gammal fäbodvall med anor från 
början av 1900-talet
Kaffeservering med hembakat bröd och smarriga smörgåsar 
Lunchrätter á la carte | Middagar med Jämtländska råvaror 
Stugor med självhushåll | Camping | Längd och utförsåkning 
Skoterleder till många fiskevatten

För bokning och information
Hoglekardalen.fjallpensionat@telia.com
Tel. 0643-320 14

Höglekardalens
Fjällpensionat

– Er matbutik i Bydalsfjällen –
Vi plockar ihop eller kör ut era varor.
Bydalen-Höglekardalen-Gräftåvallen
Tips även för er som ska till Åre!

Maila eller ring in er beställning mer info på 
vår hemsida: www.ica.se/nara/karlorsbua

Öppettider:
Månd–Lörd 9–19 | Sönd 10–18
Tel:064-344 55 90
E-post: kundkontakt.hallen@nara.ica.se

Superservice på
ICA Karl Ors Bua!

Tobias & Per Ola  
vässar Vasaloppsformen
PÅ SLINGRANDE SPÅR genom snötung skog kan du känna flåset, 
styrkan och klippet i steget komma. I snösäkra Bydalsfjällen är 
längdspåren preparerade tidigt på säsongen och förhållanden goda 
för att slipa formen inför Vasaloppet. 

– Spåren här är bra förberedelse inför Vasaloppet. Terrängen 
är ganska varierad med en del upp och ner men även rätt mycket 
stakning. Det är väldigt fina spår för klassisk åkning, säger Tobias 
Andremo från Östersund.

IDÉN OM ATT ÅKA Vasaloppet fick han av svärfar Per Ola Zakris-
son. För Tobias var det första gången, Per Ola hade åkt en gång 
tidigare för 20 år sedan och nu skulle de åka tillsammans. En stor 
del av träningen inför loppet skedde i Gräftåvallen. 

– Milspåret tycker jag är riktigt bra, jag skulle säga att det är mitt 
favoritspår. Jag håller med Tobias om att det är bra att träna här in-
för Vasaloppet. Spåren liknar vasaloppsspåret och du kan stå länge 
på skidorna och nöta på, säger Per Ola Zakrisson från Oviken.

Längdåkning  
i dalgången
DET FINNS DRAGNA spår i både Bydalen, Högle-
kardalen och Gräftåvallen. Bäst utvecklat spår-
system har Gräftåvallen med totalt 45 kilometer 
preparerade längdspår. Spåren går i både skog och 
över öppna myrar med fjällutsikt. Spårlängderna 
varierar från 3 till 16 kilometer. För barnen finns 
spårslingor från 100 till 700 meter. Elbelysning 
finns på en femkilometerslinga. 

I BYDALEN FINNS dragna längdspår mellan Högle-
kardalen, Hovde och Bydalen. Även här går det bra 
att åka kvällstid i elbelysning. 
För den som är tävlingssugen finns goda möj-
ligheter att delta i olika lopp under vintern. 
Gräftåvallens skidklubb arrangerar flera tävlingar: 
Mellandagsloppet, Dalsjöloppet, Korvloppet och 
Gräftåprovet. För barnen finns alltid skidleken vid 
Storgräftåns fäbodvall och under sportloven finns 
dessutom den populära kvällsspaningen i trollsko-
gen med pannlampor.

PÅ VÅRA SIDOR PÅ FACEBOOK HITTAR DU  
SENASTE NYTT, ERBJUDANDEN OCH TÄVLINGAR: 
www.facebook.com/bydalsfjallen/ eller  
www.facebook.com/GraftavallensSkidklubb

HÅLL IGÅNG KROPPEN under hela året med 
olika former av motion.

TRÄNA SKIDGÅNG under barmarkssäsong! 
Att gå eller springa intervaller med stavar 
i backe efterliknar vinterns skidåkning och 
är effektivt för både flås och styrka. På 
nätet finns instruktionsfilmer som visar hur 
träningsformen går till, sök på skidgång 
eller älghufs. 

TRÄNA UTHÅLLIGHET och styrka genom 
stakning på skidor, rullskidor eller stakma-
skin. Utöver detta är det bra att varva med 
ett styrkepass på 20–30 minuter per vecka. 
Det behöver inte vara svårt eller ske på ett 
gym. Välj ut några basövningar, till exempel 
armhävningar, plankan, utfallssteg, rygglyft 
och gör övningarna som cirkelträning.

TRÄNING INFÖR  
VINTERNS MOTIONSLOPP

Längdspår finns både i Gräftåvallen och 
Bydalen/Höglekardalen. Vid spårcentralen ser 
du längd och märkning.

c:a 0,5 km

c:a 3,5 km
c:a 2 km
c:a 1,3 km

c:a 8 km
c:a 5 km

Spårcentral Bydalen

Spårcentral  
Hovde

Höglekardalen

c:a 16 km

c:a 3 km
c:a 5 km
c:a 10 km

Spårcentral  
Gräftåvallen

Spårcentral  
Fäbodvallen
Storgräftån
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Bååhne i samebyns hjärta 
Hosjöbotten – Bååhne på samiska – ligger mitt i Tåssåsens sameby. Vid fjällskogens kant, på de 
öppna vidderna mellan fjäll, tjärnar och åar ligger De Åtta Årstiderna. Här kan du uppleva unikt 
fjällfiske, jakt och mat lagad på råvaror från fjällets skafferi. 

– Det var en fin helhetsupplevelse. Färden från Höglekardalen med 
skotersläden över fjället till Hosjöbotten, lunchen som väntade när 
vi kom fram, den varma badtunnan, middagen och fisket. Och att 
höra Daniel berätta om det samiska livet och kulturen förr och nu 
gav både kunskap och aha-upplevelse, säger Christina Sundborg.

Christina har stuga i Bydalsfjällen och är där så ofta hon kan.  
Resan till De Åtta Årstiderna gjorde hon tillsammans med sin 
familj i samband med ett födelsedagsfirande.

SAMISK UPPLEVELSETURISM
Daniel Persson är renskötare och turismföretagare. Tillsammans 
med sin fru Mirja driver han turistföretaget De Åtta Årstiderna 
som ligger i samevistet Hosjöbotten, eller Bååhne som det heter 
på samiska. Daniel och Mirja erbjuder samisk upplevelseturism 
som bygger på fiske och jakt (älg, småviltsjakt och björnjakt). Ofta 
handlar det om skräddarsydda paket utifrån gästens önskemål men 
det går lika bra att åka dit och bara bo, äta och ha det gott.

– Det är så otroligt fint här och jag vill att gästerna ska få se och 
uppleva det! Tittar man på en karta så är det lätt att förstå varför 
mina far- och morfäder valde att bosätta sig här bland fjäll, sjöar, 
tjärnar och åar. Det är en fantastisk miljö för fiske, jakt och för att 
ladda batterierna, säger Daniel.

UNIKT FISKE PÅ SAMISKT VATTEN
De Åtta Årstiderna erbjuder ett sällsynt fiske i fem upplåtna sjöar, 
tjärnar, åar samt två speciella flugfiskeströmmar. Sommartid är det 
flugfiske, mete eller långdrag från båt, kajak eller land som gäller 
och på vintern pimplar man. 

– Det är en unik möjlighet att få komma ut på fjället och fiska i 

våra vatten som egentligen bara vi fem hushåll i Hosjöbottnarna 
har tillstånd att fiska i, säger Daniel.

I den åttkantiga huvudbyggnaden med en kåtaliknande form 
serveras samiskinspirerad mat till brasans sken och sprakande ljud. 
Råvaror varieras efter säsong och jagas, fångas eller plockas ofta 
av Daniel och Mirja själva. Eftersom Daniel också är renskötare 
anpassas verksamheten efter renen och renskötselarbetet. 

– De båda jobben går oftast bra att kombinera, vintertid när vi 
har som mest gäster har jag inte så mycket jobb med renskötseln 
och vice versa. All vår verksamhet utgår från renens tillvaro. Fjället 
är först och främst renens och vi ska undvika att störa den. Bero-
ende på var renarna är anpassar jag var vi åker, äter lunch, fiskar 
och så vidare, säger Daniel.

En del av upplevelsen på De Åtta Årstiderna är Daniels berättelse 
om den samiska kulturen.

– Jag vill förmedla kunskap om den samiska kulturen och hur vi 
bedriver renskötsel, förr och idag. Jag vill att gästerna lämnar oss 
nöjda med vistelsen och att de förhoppningsvis har lärt något de 
inte visste tidigare, säger Daniel. 

De Åtta Årstiderna erbjuder allt från lunchturer, skräddarsydda 
paket med helpension, konferenser, kickoff till bröllop. Om man 
vill kan man åka skoter hela vägen från flygplatsen i Östersund till 
Hosjöbotten.

– Vi gör ett paket utifrån gästens önskemål. Vi brukar säga att 
det enklaste är att man skickar ett mejl och berättar vad man vill 
göra så syr vi ihop en fin vistelse utifrån det. För den som vill 
komma till oss över dagen så har vi något vi kallar för Samisk 
lunchtur vissa dagar i veckan hela vintersäsongen. Det kommer att 
stå i veckoblad eller på vår hemsida vilka dagar det är, säger Daniel. 

Christina Sundborgs familj i skotersläden på väg över fjället till De 
Åtta Årstiderna i Hosjöbotten.

Väl på plats väntar lunch, badtunna, middag och fiske i en unik miljö.

Efter turen över fjället serveras samiskinspirerad mat i den kåtaliknande huvudbyggnaden.

Daniel Persson är renskötare och driver tillsammans med sin fru 
Mirja De Åtta Årstiderna och erbjuder samisk upplevelseturism som 
bygger på fiske och jakt.
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FJÄLLMYTER

"DET FINNS INGA ORMAR  
I DE SVENSKA FJÄLLEN"
– DET STÄMMER OM man med fjällen menar högst upp på 
kalfjället. Anledningen är att det är för kallt. Men mer 
generellt så finns det orm i fjällen, speciellt söderut och i 
lägre terräng. Det är dock osannolikt att du stöter på en 
orm när du fjällvandrar och inget du ska oroa dig för.

Jonas Wahlström 
Chef för Skansen-Akvariet  

och ormexpert

RENEN KÄNNER OM 
ETT HÖGTRYCK ÄR PÅ VÄG 

OCH KAN HÅLLA PÅ 
KALVNINGEN

– JA, DET STÄMMER. En ren kan känna på sig när ett högtryck är på väg 
och hålla på kalvningen upp till en vecka. En vaja (hona) vill helst inte 

kalva i kall- och surväder. Renen är speciell på fler sätt, vajan vill till 
exempel återvända till sin egen födelseplats när hon själv ska kalva. 
På våren, i början av maj när det är dags för kalvning söker sig först 

vajorna till varandra. När det sedan är några dagar kvar går vajan till 
det område där hon själv föddes.

Daniel Persson 
Renskötare i Tåssåsens sameby samt 
turismföretagare i Hosjöbotten

"DET BLÅSER ALLTID  
I SVENSKA FJÄLLEN" 

– NEJ, DET STÄMMER verkligen inte. Det blåser mer ju högre 
upp man kommer. Det gör det oavsett om det är fjäll, platt 

mark eller hav. Är du på en båt och klättrar upp i en hög 
mast kommer det att blåsa mer än nere i båten. Samma sak 

gäller för fjällen. Det är mindre friktion högre upp. Lägre 
ner blir det en inbromsning av vinden på grund av träd, 

skrovligare mark och byggnader.

Pia Hultgren 
Meteorolog på SVT

"MED SLIPADE  
STÅLKANTER BLIR JAG 
EN BÄTTRE SKIDÅKARE"
– JA! MED SLIPADE KANTER blir åkningen mer kontrollerad, 
oavsett om du åker skidor på sladd eller med skärande 
sväng. Många känner sig som en sämre skidåkare än vad 
de behöver göra för att de åker med slöa kanter. För alla 
nivåer av skidåkare blir skidåkningen mer kontrollerbar 
med slipade stålkanter.

Ylva Nowén 
Coach, ski-clinic-instruktör 

och före detta landslagsåkare
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PÅ SPANING  
EFTER TROLL
För femte året i rad anordnar Gräftåvallens skidklubb Kvällspaning i trollskogen på Storgräftåns fäbod-
vall. Med skidor åker barnen en 700 meter lång runda och inne i skogen gömmer sig trädtrollen. De syns 
tydligt när barnen lyser på dem med pannlampan. Här finns också ett antal trolltavlor som konstnären 
Ulla-Britt Kristoffersson har målat. När mörkret sänker sig över fäbodvallen börjar trollkvällen som är både 
spännande, lite läskig men framförallt rolig! 

Den som vill följa med på trollspaning kan gå in på www.graftavallenssk.se eller på  
www.graftavallen.se. Passar barn mellan fyra och tolv år.

DET VAR JÄTTEROLIGT!  
VI SÅG TIO TROLL I SKOGEN!  
Sixten, 2 år från Östersund

DET FANNS EN MASSA OLIKA 
TROLL. DET VAR ROLIGT ATT 
VARA UTE I MÖRKRET OCH 
ATT SE SÅ MÅNGA OLIKA.  
Tyra, 9 år, Luleå. 

EGEN AFTER-SKI
SKA VUXNA, SKA BARN, tänker man i Hovde och bjuder in till 
barnens after-ski en gång i veckan. Här erbjuds både varm-
korv och miniskoter. Håll koll i veckoprogrammet.

INGEN I BACKEN  
EFTER STÄNGNING

Kom ihåg att du bara får vistas i skidback-
arna under öppettider, vare sig du åker 
pulka, alpint eller längd. Före och efter är 
skidbackarna ett arbetsområde och inga 
gäster får vistas här.

BARNEN  i fokus

PANNKAKSFROSSA  
I GRÄFTÅVALLEN

EFTER EN HELDAG ute i snön är det smaskens med pannkakor. 
Det tycker i alla fall Gräftåtrollet som ofta dyker upp när det 
vankas pannkaka. Ät så många du orkar är det som gäller. 
Håll utkik i veckoprogrammet efter nästa Pannkaksfrossa.

BRANTEKLUBBEN  
– för stora och små

EN VECKAS BRANTEPASS i Bydalen ger barnen möjlighet att åka 
miniskoter, gå på afterski, titta på bäver-bio och vara med på 
skattjakt. Passet ger också föräldrarna två timmars barnpass-
ning per dag för egna aktiviteter.

KUL MED PULKA  
PÅ RÄTT PLATS

ÅK GÄRNA PULKA men gör det på rätt ställe. I Hovde finns 
en liten pulkabacke vid ån och i Bydalen åker du i backen 
nedanför Wärdshuset. I Gräftåvallen får du åka i barnbacken 
närmast stugområdet, men bara under öppettider och du 
måste gå upp med din pulka. 
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www.attaarstiderna.s 1 9

Ta med familjen, goda vänner eller kollegor på en härlig upplevelse. Vi arrangerar konferenser, 
jakt- och  skeupplevelser, svensexor, möhippor, bröllop och möten med en renskötarens 
vardag. Allt detta i en genuin fjällmiljö långt ifrån närmsta granne. Oavsett vad ni gör hos 
oss så erbjuder vi samisk inspirerade måltider hämtade direkt ifrån egna råvaror.

SAMISKA
UPPLEVELSER

en del av

På samiskt land 
ligger De Åtta 
Årstiderna.

Ta med familjen, goda vänner eller kollegor på en härlig upplevelse. Vi arrangerar konferenser, 
 skeupplevelser, svensexor, möhippor, bröllop och möten med en renskötarens 

vardag. Allt detta i en genuin fjällmiljö långt ifrån närmsta granne. Oavsett vad ni gör hos 

SAMISKA 
UPPLEVELSER

SKOTERSAFARI
över vidsträckta fjäll

– När jag ser hur våra gäster uppskattar vår fina natur känner jag både stolthet och 
glädje över att bo här. Det känns bra att jag kan dela med mig av det storslagna även 
till andra, säger Johan Hallstensson som är skoterguide vid Bydalens Wärdshus. 

Bydalens Wärdshus arrangerar skotersafari, skräddarsydda turer och har skoter-
uthyrning. De erbjuder även konferenser och kickoff med olika aktiviteter på fjället 
som brukar vara uppskattat.

TURKUNSKAP
Det finns inte mycket som slår en gnistrande vacker vårvinterdag till fjälls. Snösko-
tern gör det möjligt att ta sig till platser som du kanske inte så enkelt når på skidor. 
Men samtidigt kan skotern också vara ett störningsmoment för andra. Respekt för 
djur, natur och människor runt omkring är en självklarhet på turerna. 

– För mig är det viktigt att gästen hinner se och uppleva fjällen. Vi tar det lugnt, 
stannar och ser oss omkring. Vi tittar efter djur eller spår av djur och om vi till ex-
empel passerar över samiskt vatten berättar jag om det och vad som gäller för fiske 
där. Vi är många som samsas om naturen och det är viktigt att våra gäster ser och 
får kunskap om det, säger Johan Hallstensson. 

Skotersafari körs vanligtvis från januari till april. 
– Den bästa tiden tycker jag är på senvintern, framåt påsk. Då är det lite varmare 

väder och snön på skoterlederna är packad och stabil. Men försäsongen har också 
sin tjusning med lite busigare väder och härlig nysnö som innebär lite mer aktiv 
körning, säger Johan Hallstensson.

Upplevelsen av vidsträckta fjäll och storslagna vyer är 
som balsam för själen. Med en guidad skotertur tar du dig 
säkert och enkelt över frusna sjöar, genom skogslandskap 
och upp på kalfjället. 

ORGANISERADE TURER

PROVA-PÅ-TUR – cirka en timmes tur för att känna på hur det 
är att åka eller köra skoter.

FYRA-MILS-TUREN – cirka tre timmar, en lagom lång tur för 
att hinna se vår fjällvärld. Minimum 2 skotrar per tur.

HELDAGSTUR – erbjuds beroende på snötillgång och status 
på skoterlederna. Minimum 4 skotrar per tur.

SKRÄDDARSYDDA SKOTERÄVENTYR – med möjlighet till 
övernattning, middag, fiske med mera.

FÖR ATT KÖRA SKOTER på en organiserad tur ska du vara 
minst 16 år och ha förarbevis för skoter, traktor eller bil-/

motorcykelkörkort. 

HYR EGEN SKOTER

HYR EGEN SKOTER; halvdag, heldag eller dygn.

ÅLDERSGRÄNS för att hyra egen skoter är 18 år. 

FÖR ATT KÖRA SKOTER på egen hand ska du ha ett körkort 
utfärdat före 2000 eller ett godkänt förarbevis för snöskoter.

OAVSETT OM DU åker med på våra guidade turer eller hyr 
skoter själv ingår lån av skoteroverall, handskar, hjälm och 
boots för vuxna. Varma kläder under overallen tar du med 

själv.

INFORMATION & BOKNING
0643-320 11 eller info@bydalen.com

MAXIMIZED 
VISIBILITY

Bliz AD_Nova 185x129+5.indd   1 2018-09-10   16:26:36
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SKICROSS FÖR  
HELA FAMILJEN

Hej Max, berätta lite om dig själv.
Jag heter Max och gillar att åka skidor och 
framförallt skicross på vintern. På sommaren 
badar jag och kör radiostyrda bilar. 

Hur var det att åka i skicross-banan? 
Man kunde åka väldigt snabbt och samtidigt 
kontrollera farten på ett bra sätt. 

Vad är det som gör skicross så roligt?
Helt klart farten, att det går fort. Det roligaste 
med Bydalsfjällen var att man kunde åka från 
skicross-banan till en intilliggande skogsbana 
med många roliga svängar och gupp. Jag lärde 
mig att flaxa med armarna när jag åkte och det 
var superkul. 

Bästa skidminne?
När jag vann mot min kompis Kasper i ski-
cross-banan. Han har nästan alltid vunnit mot 
mig. Jag har upptäckt att får jag en bra start,  
då förlorar jag. Har jag en dålig start då ökar 
mina chanser att vinna. Hoppen är också 
viktiga, i dem kan jag få försprång. Men det 
handlar inte om att hoppa högt, utan det gäller 
att få fart och komma långt. 

Längtar du tillbaka till Bydalen och 
skicross-banan? 
Ja, jag hoppas att vi åker dit i vinter. 

Familjen Lena Engvers och Jens Iggström tillsammans med barnen 
Max och Linnea från Söderhamn besökte ett snörikt Bydalsfjällen för 
första gången tillsammans ifjol. De uppskattade backarna och att de 
var öppna för kvällsåkning flertalet av semesterdagarna. Barnen Max 
10 år och Linnea 8 år gillade den äventyrliga Skicross-banan mest. 
Max berättar om upplevelsen. 

Max

V Ä L K O M M E N  T I L L 
H Ö G L E K A R D A L E N S  S P O R T S H O P

Testa årets skidor och pjäxor från Head.

K O R E  S K I  1 0 5

i n t e r s k i . s e

www.hoglekardalen.com
0643-320 27

SKIDSHOP 

UTHYRNING 

SERVICE 

HEAD TESTCENTER 

Komplett hyrsortiment av alpint, snowboard och längd.
Allt från nybörjare till avancerad.

Hos oss hittar du det mesta du behöver. Vi har ett brett 
sortiment av allt från kläder, skidor och tillbehör.

Testa årets skidor och pjäxor från Head.

Vi hjälper dig med med allt från vallning, slipning och 
lästning av pjäxor.
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LASSE FIXAR  
MAXAD MANCHESTER

Upp och ner för fjället. Dag efter dag upprepas arbetet. Stor 
kunskap och lång erfarenhet bygger fina pister. Med lätta 
rörelser styr Lasse Sällström den tunga pistmaskinen. Tonvis 
och åter tonvis snö flyttas, packas, jämnas till och får den 
slutliga finishen med manchester. Allt för den bästa skidupp-
levelsen. 

– För skidåkare som föredrar preparerade nedfarter är pist-
ningen A och O. När jag tar en kopp kaffe tillsammans med 
jobbarkompisarna efter arbetspasset, tittar upp i backen och 
vill kasta mig ut på skidor, då vet jag att vi har lyckats med en 
perfekt pistning! Att få tummen upp av skidåkarna är en skön 
känsla, det är för dem vi gör jobbet, säger Lasse Sällström, 
en av Bydalsfjällens pistmaskinförare samt ägare och vd för 
Liftbolaget. 

PISTA – EN KONST
Lasse Sällström har kört pistmaskin i 25 år. Varje höst längtar 
han efter att säsongen ska rulla igång så han får börja köra 
snö igen, ett jobb som handlar om mycket mer än att ratta 
förarspaken.  

– Att köra en maskin rakt fram kan vem som helst göra 
men att köra pistmaskin är allt annat än att bara köra dit nä-
san pekar. Det är konst. Du måste känna terrängen, veta vilka 
backar du ska ta i vilken ordningen beroende på hur snön har 
fallit, hur det har blåst eller tinat. För att pista bra måste du 

också ha förståelse och känsla för skidåkning. 
Bydalsfjällen har fem erfarna pistmaskinförare som dagligen 
preparerar skidområdet. Arbetet görs när liftarna har stängt 
för dagen, oftast på kvällen eller tidig morgon. Vid stabilt 
väder sker preparering på kvällen. Är vädret ostadigt med 
snöfall och vind kör de på morgonen. På vårvintern när det är 
dagsmeja står maskinerna redo direkt när backarna stänger.

– Vårvinter och dagsmeja är det mest utmanande underla-
get att preparera. Det gäller att vårsnön inte hinner frysa till 
igen innan vi pistar, då blir det nästan omöjligt att få till ett 
jämnt, bra underlag. 

INGET SLENTRIANJOBB
Skidområdet prepareras och underhålls varje dag, om vädret 
tillåter vill säga. Ingen arbetsdag är den andra lik, vädret änd-
rar hela tiden förutsättningarna för arbetet.

– Det är går inte att föreställa sig hur det kan se ut på fjället 
när det har snöat och stormat. Det kan vara snövallar på flera 
meter, långt över förarhytten. Men det är också det som är 
häftigt med det här jobbet, naturen, dess krafter och att jag 
med min maskin kan flytta enorma mängder snö och få till 
fina backar. Ett resultat som bara beror på mig själv, det är 
tillfredställande. Det är även rofyllt att vara på fjället, lyssna på 
radio och se morgonen komma. Och veta att idag blir det en 
perfekt skiddag, säger Lasse Sällström.

Manchestern frasar under skidorna. Underlaget är jämt och fint. Skidorna biter bra i 
underlaget. Ett glädjefnitter sprider sig i kroppen. Leendet stoppar först vid öronen. 
En perfekt skidkänsla – tacka pistmaskinföraren för den!

MER OM PISTNING 

FEM PISTMASKINER preparerar Bydalsfjällens skidområde.  
Tillsammans arbetar de 20 timmar/dygn. 

LÅNG HÅLLBARHET på preparerade backar. Nedfarter som är väl 
pistade och underhållna håller längre på säsongen. Jämför med en stig 
med snö som trampas mot skogen runt omkring. Snön på stigen ligger 
kvar betydligt längre än i skogen.

GAMMAL SNÖ bättre än nysnö. Tvärtemot vad man kanske kan tro är 
nysnö inte att föredra när det gäller att få till en perfekt pist. Nysnön 
hinner nämligen inte frysa och underlaget blir snabbt uppåkt även om 
backen pistas. Den perfekta prepareringen får man på lite äldre snö 
som redan är bearbetad. 

KANONSTARK KONSTSNÖ. Sprutad kanonsnö är sex till sju gånger 
hållfastare jämfört med natursnö. Det beror på att konstsnön innehåller 
mycket vätska som fryser till och binder samman snön. Tung och kom-
pakt konstsnö är också mer krävande att pista jämfört med natursnö.

CIRKA –10 GRADER är optimal temperatur för snötillverkning, då blir 
det snabbt stora mängder snö. Men det går att spruta snö från +-0 
grader till i stort sätt hur kallt som helst.

LÅGZON SNÖLAGD på två veckor. Sedan säsongen 2017/2018 pre-
pareras hela lågzon-området med konstsnö, ett arbete som tar fjorton 
dagar.

200 SNÖKANONER och 400 snökanonsuttag finns det i Bydalsfjällens 
backar. När ett område är klart flyttas snökanonerna till nästa ställe.

3 Skiduthyrning

3 SportShop

3  Skoteruthyrning/ 
tillbehör

Oviksfjällens 
spOrt Och fritid

info@oviksfjallen.se
0643-52010

20 SVÄNGRUM     AKTUELLT   I   BYDALSFJÄLLEN  WWW.BYDALSFJALLEN.SE SVÄNGRUM     AKTUELLT   I   BYDALSFJÄLLEN WWW.BYDALSFJALLEN.SE 21



NOTERAT

ASIEN + FJÄLLHALSEN = SANT
FJÄLLHALSEN ERBJUDER också under vintersäsongen 2019 en asiatisk 
touch på sin meny. För den traditionelle finns burgare och rödingfilé 
men varför inte ta en take-away med vårrullar, friterad kyckling eller 
räkor med röd curry?

UTESERVERING VÄXER
EN STOR OCH NY tillgänglighetsanpassad veranda växer fram vid Wärds-
huset i Bydalen. Lagom till julen 2018 ska den vara klar för att möta 
vårvinterns solsökande gäster. När andan faller på flyttar även after-ski 
bandet utomhus. Med perfekt placering för både utsikt och sol blir 
verandan en ny mötesplats i Bydalen.

BYSERVICETJÄNSTER  
I DALGÅNGEN
STUGÄGARE KAN behöva hjälp med tillsyn, uthyrning eller nyckel-
förmedling, rondering vid strömavbrott, snöskottning, sandning, 
vaktmästarjobb eller jourutryckning dygnet runt. Nu finns två företag i 
dalgången som hjälper till!

 » Fjällbyns Byservice, www.fjallbynsstugservice.se
 » Bydalen Byservice, www.bydalen.com

KLIMATSMART ISVÄG
DU SOM KOMMER från Östersundshållet till Bydalsfjällen nyttjar väl 
isvägarna när de är öppna? Isvägarna kortar resvägen med flera mil. 
Ett klimatsmart alternativ alltså. Från Östersund till Hovde är det via 
isvägen sex mil, jämfört med tio mil om du kör hela sträckan runt 
Storsjön. Till Bydalsfjällen går isvägen via Norderön. När du kommer 
fram till 321:an i Håkansta tar du höger till Bydalen, Hovde och Högle-
kardalen och vänster om du ska till Gräftåvallen.

Vill du ha koll på när isvägarna är öppna?  
Anmäl dig till Trafikverkets sms-tjänst på www.trafikverket.se

NY PISTKARTA!
DE SENASTE ÅREN har nedfarter och transportleder utvecklats för att för-
bättra och underlätta skidåkningen för dig som gäst. Du har väl provat 
de nya nedfarterna runt Hovde där du kan åka mellan Hovde och Fäbo 
i flera nya nedfarter? I den uppdaterade pistkartan ser du skidområdets 
samtliga nedfarter. Hämta den där du köper liftkort.

HYR DIN EGEN FJÄLLKOCK 
SKALDJUR ELLER VILT? Spelar ingen roll. Menyn sätter du tillsammans 
med din alldeles egna fjällkock. Han kommer hem till er och lagar en 
ljuvlig middag i stugan, eller så kommer ni till övervåningen på Byda-
lens Wärdshus och lagar maten där. Hjälp till om ni vill eller låt kocken 
stå för hela arbetsinsatsen. Boka hos Bydalens Wärdshus.

POPULÄR VINTERTRÄDGÅRD 
LAGOM TILL JUL 2017 öppnade restaurang Drommen Vinterträdgården. 
Sedan dess har den varit mycket välbesökt. Fåtöljer och soffor ger 
skön avkoppling för trötta skidåkarben. En öl, en kopp kaffe och gott 
sällskap eller en bok lockar många till Vinterträdgårdens ljus.

SVENSK CATER 
ÖSTERSUND

ditt självklara val av 
fullsortimentsgrossist inom

Hotell, Restaurang ,Café
och Föreningar.

Allt börjar på SVENSKCATER.SE
Tel: 063-57 73 30

Värmepumpar • Badrum
Service • Försäljning

Allt inom VVS

BODALS VVS

Din VVS-installatör i 
Jämtland/Härjedalen 

070-690 25 99
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Hovdes husvagnsveteraner
BOEL & ÅKE

– Vi brukar skämtsamt säga att vi tillhör campingens inventarier. 
Det bästa med att vara här är att man bara kan vara, utan några 
krav. Med hus är det ofta något som ska fixas, det slipper vi här. 
När vi åker hit är vi bara lediga. Och så är det förstås mycket bil-
ligare än att ha en stuga, säger Boel Hjelm. 

Husvagnslivet började när Boel och Åke var småbarnsföräl-
drar och ville vara mer i fjällen. Så fort de fick möjlighet åkte de 
till Bydalen för att åka skidor med barnen. De såg husvagn som 
en praktisk lösning för att minska bilåkandet mellan bostaden i 
Östersund och fjällen.

– Vår första husvagn åkte vi till Strömsund och köpte. Första 
året hade vi inget förtält, bara husvagnen, då gällde det verkligen 
att var sak hade sin plats. Fördelen var att barnen lärde sig att hålla 
ordning på sina saker. Åtminstone i husvagnen, berättar Åke och 
skrattar.

Boel och Åke var bland de första gästerna på campingen. På den 
tiden var de ett tiotal fasta gäster på campingen. Service med kök, 
duschar och toaletter var betydligt enklare då jämfört med idag. 
Dagens servicehus har modernt kök, duschar, bastu, toaletter och 
samlingsrum.

– Jag tycker att det är väldigt lättsamt och bekvämt att bo i hus-
vagn när allt vi behöver finns i servicehuset några meter bort. Det 
är också en trevlig mötesplats! Jag har upplevt många roliga samtal 
och möten under tiden jag diskar efter middagen, säger Åke. 

SPIKETÄLT ERSATTE FÖRTÄLT
För några år sedan kompletterades husvagnen med ett spiketält 
eller en kur som den också kallas. Det är en mindre friggebod som 
placeras jämsides med husvagnen. Kuren är som vilken friggebod 
som helst, ordentligt isolerad med fönster, dörrar, el och belys-
ning. Hos Åke och Boel ryms numera bäddsoffa, TV, förvarings-
bänkar, klädförvaring, skotorkare, hylla för skidhjälmar med mera. 
En kombination av praktisk hall och vardagsrum, som hemma fast 
i miniatyr. 

– Det gick bra med förtält också men kuren har helt klart ökat 
trivseln och förenklat boendet. Bara en sån sak som att hänga 

av sig kläderna och ställa pjäxorna på tork. Vill någon gå och 
lägga sig kan man gå in i husvagnen och stänga dörren om sig 
och den som vill fortsätta titta på tv kan göra det utan att störa 
någon annan. Och har vi gäster kan de sova över eftersom vi har 
bäddsoffa, säger Boel.

Boel och Åke är mest i husvagnen under vintersäsongen men 
är där även under sommaren. Ofta har de sällskap av barnbar-
nen. 

– Det är något speciellt med att bo i husvagn. Våra egna barn 
tyckte om det när de var små och barnbarnen gör också det. Jag 
tror det beror på närheten. Det är mindre och lite enklare än 
hemma. Man umgås och sysselsätter sig med det som finns. Jag 
upplever att vi kommer varandra närmare, säger Boel.

Boel och Åke är 73 år, de firade 50 årig bröllopsdag i augusti 
och åker skidor så ofta de kan, både utför och på längden. Efter 
snart 40 år som säsongscampare har de inga planer på att sluta 
med husvagnslivet.

– Även om vi kanske inte kommer att kunna åka skidor allt-
jämt kommer vi fortsätta att komma hit. Det är avkopplande att 
bara få vara. Vi gillar också att gå på afterski och gemensamma 
tillställningar som nyår och säsongsavslutning och träffar gamla 
och nya vänner, säger Boel.

39 säsonger på Hovde husvagnscamping 
– Boel och Åke Hjelm kan husvagnslivet 
till fjälls utan och innan. 

HOVDE CAMPING
Cirka 120 platser, servicehus med dusch, toaletter, 

bastu, kök och samlingsrum.

TEL: 0643-320 27 

I BYDALSFJÄLLEN FINNS TRE  
HUSVAGNSCAMPINGAR, I GRÄFTÅVALLEN, 

HOVDE OCH HÖGLEKARDALEN. 

HÖGLEKARDALENS CAMPING
Cirka 90 platser, servicehus med dusch,  

toaletter, tvättstuga och kök.

TEL: 0643-320 14

GRÄFTÅVALLENS CAMPING 
Cirka 60 platser, servicedel med dusch, toaletter, 

bastu och kök. 

TEL: 0643-520 12

Byggruppen har sitt säte i Jämtland men verkar över hela norden.

Vi tar på oss alla slags jobb inom byggsektorn.
Nybyggnationer, tillbyggnader, takrenoveringar – ja, inget jobb är för stort
eller för litet för oss.

Med lång erfarenhet i byggbranschen och med kompetent personal tar vi oss
an uppdrag från både privatpersoner och företag.

Ring oss på 073-844 00 96 eller besök www.byggruppen.net

ALLT INOM BYGG!

ISOLERA MED LÖSULL OCH SPARA 
PENGAR PÅ UPPVÄRMNINGEN!

LÖSULL!

073-222 48 72
LOSULLSBOLAGET.SE

073-844 00 96
BYGGRUPPEN.NET

Hela 25% av uppvärmningen försvinner genom taket.
Den billigaste och mest energisparande åtgärden på ett hus är att isolera 
med lösull. Byggruppen expanderade förra året verksamheten med lösull-
sisolering och är certifierade enligt branschstandarden Behörig Lösull.
Installationen är enkel och sker direkt in i konstruktionerna helt utan 
spill.

Kontakta oss för ett kostnadsfritt besök där vi tillsammans går igenom 
vilka åtgärder du kan göra för att spara pengar på uppvärmningen!

Besök www.losullsbolaget.se och fyll i formuläret för ett 
kostnadsfritt besök.
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are.se | kundtjanst@are.se | 0647-161 00
”Tillsammans skapar vi en hållbar framtid för alla i storslagen fjällmiljö”

Vill du också ha
fjällutsikt från 
kontoret?
Etablera ditt företag i Åre kommun.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer 
om etableringsmöjligheterna i Åre kommun. Här 
finns helt unika möjligheter att kombinera ditt fö-
retagande med ett aktivt friluftsliv.

Helena Lindahl
näringslivssamordnare
helena.lindahl@are.se
0647-169 37

Spendera din tid i snöklädda backar och härliga längdspår. 
Njut av oändlig utsikt på fjället och god mat i den familjära och 
mysiga restaurangen. 

Stämningen i Gräftåvallen går inte att beskriva, den måste 
upplevas.

Välkommen du också, här finns plats för fler!

Välkommen till
Fjällgården Gräftåvallen

Gräftåtrollets pannkaksfrossa 
är barnens favorit på afterskin. 
Vi dukar upp en buffé med 
pannkakor, sylt och grädde 
och ni äter så mycket ni orkar. 
När man minst anar det tittar 
Gräftåtrollet in. 

Med härplockade trattkantarel-
ler erbjuder vi bland annat en 
härligt värmande soppa på 
menyn. Perfekt efter en dag i 
backen.

För bokning och information:

0643-520 12
www.graftavallen.se

MÄTTA BARN  
= glada barn
Minns du hur det var? Att få gå på restaurang som barn? 
Bläddra i menyn, få en läsk till maten och känna sig lite upp-
passad? Många vuxna har en positiv känsla till restaurang-
besök och kanske har den skapats redan i ung ålder. 

ATT GÅ PÅ RESTAURANG med hela familjen kan vara supermysigt. Men det 
kan också kännas både jobbigt och stressigt.
 
I BYDALSFJÄLLEN GILLAR VI BARN – inte bara i backarna utan också på våra 
anläggningar. Vi har därför lånat några tips från tidningen Mama om 
vad du som förälder kan tänka på när du vill få den där mysiga restau-
rangkvällen med vuxna och barn tillsammans. 

För ni är varmt välkomna – stora som små!

BERÄTTA ATT NI KOMMER MED BARN
När du bokar bord, berätta att ni har barn i sällskapet. Då blir 
personalen förberedd på yngre matgäster och ni kan förhoppningsvis 
få ett passande bord.

KOLLA MENYN PÅ NÄTET
På så sätt kan du redan före besöket förklara för barnen vad som 
serveras, och även hinna tänka på hur du kan be restaurangen att 
barnanpassa rätterna.

BOKA TIDIGT
Boka bord till klockan 17 så är det förmodligen inte lika mycket folk. 
Dessutom hinner ni hem i bra tid.

LÅT BARNEN BESTÄLLA SJÄLVA
Det kan vara en stor upplevelse att få beställa sin egen pommes frites.

BRÖD OCH EFTERRÄTT ÄR OCKSÅ FÖDA
Det finns en risk att barnen inte alls anser att restaurangens bolognese 
är en riktig köttfärssås. Så länge de får i sig något får man vara nöjd.

TA MED ETT PYSSEL ELLER SURFPLATTA
Man kan aldrig veta hur länge barnen har tålamod att sitta vid bordet, 
och vill du slippa kasta i dig maten kan det vara en bra idé att ha 
med en liten överraskning. Det kan vara pyssel eller den klassiska 
surfplattan/telefonen (glöm inte hörlurar!). Strunta i om någon annan 
gäst blänger.

BOKA BORD!

FJÄLLGÅRDEN I GRÄFTÅVALLEN, Tel: 0643-520 12
Dagens lunch, à la carte, täljstensafton, fika och after ski

RESTAURANG DROMMEN, Tel: 0643-320 27
Dagens lunch, à la carte, sommelier, after ski, fika och pizza

BYDALENS WÄRDSHUS, Tel: 0643-320 11
Dagens lunch, à la carte, fika och after ski

HÖGLEKARDALENS FJÄLLPENSIONAT, Tel: 0643-320 14
Lunch, middag och fika

FJÄLLHALSEN, Tel: 076-7742723
Husman, sushi, fondue och asiatisk take away 

DE ÅTTA ÅRSTIDERNA, Tel. 070-216 35 09
Ren, älg, röding, öring. Endast förbokning
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AKTIVITETER

BOWLING 
BOKA ONLINE

GYM
LUNCH

MIDDAGSBOKNING
MUSIKCAFÉ
EVENEMANG

BAD (se berg.se)

BOWLA, TRÄNA OCH ÄT GOTT HOS OSS!  
Här finns bowlinghall med 4 banor. Gym för den som vill träna. Dagens 
lunch i vårt café/restaurang. Gå in på oviken.se för info och öppettider. 
Frågor/bokningar: info@oviken.se.
Välkommen!
Idrottshall för aktiviteter, sport och 
motion. Simhall med relaxavdelning. 
För bad och aktivitetshall: se berg.se BESÖK OSS: Gräftåvägen 9, 845 71 Oviken

OVIKEN.SE | 0643- 100 50

LUNCH, HAMBURGARE, 
PIZZA, ALA CARTE

FULLSTÄNDIGA RÄTTIGHETER

•Servar och
reparerar alla 

märken
•Tillbehör

•Reservdelar

Tel: 0687-303 75  Fax: 0687-305 50
Snöskoter & Fyrhjulingar  
Släpvagnar Snöslungor  Tel: 0687-303 75 

PORTEN
MYRVIKEN

Handla där du bor, 
billigare än du tror

Ombud för Posten 
Uttagsautomat i butiken

Välkommen! 0643-10340

Projektering – Konstruktion – Byggkontroll 
Utredningar – Färgsättning – Systemlösningar
Beräkningar – Bygglovshandlingar – Ideskisser

Inredning

Opevägen 78, 831 92 
Östersund

www.mansson-hansson.se

Mur & Kakelservice i Oviken AB
tel. 070-674 37 37

MURNING, 
PLATT-

SÄTTNING
070-647 80 90

www.ovikengolv.se

Veterinärklinik och butik i Strömsund
FjällFilial hos ForsWards i Getåsen

Fjällveterinärens FjällFilial
-Din smådjursveterinär i Bydalsfjällen!

Tidsbokning 
Veterinär Anna Pamuk 

070-554 77 98

Välkomna!

Värme,vatten
och sanitiet

Tel. 070-601 80 83 | www.GNbygg.se

Allt inom bygg och 
fastighetsservice

Allt inom:
EL * TELE * DATA * ANTENN

Tel. 070-651 58 45

 
Ett välrenommerat 
flyttföretag med 
50 år i branchen.
För Din trygghet anlita ett 
auktoriserat företag!

063-35500 www.jamtflytt.se

063-210 42
Mobil: 070-585 11 02
Fax: 063-227 62

brunflo.maleri@telia.com
www.brunflomaleri.se

Vi utför allt i branschen
In- och 

utvändigt
Utnyttja 

rotavdraget!

Nu även städarbeten

	  

	  

17 stugor för 8 personer, alla  
med WC, dusch, bastu, uteplats,   
braskamin och TV. Full köks- 
utrustning. Gemensam tvättstuga,  
elljusspår och skidlek.
Även andelsförsäljning.
Öppet året runt. 

Lugnt läge med utsikt över Storsjön
Stugor i haLLen 

oL-JonS Stugby
Ol-Jonsvägen 3
830 01 HALLEN
Tel: 0643-30198

Mobil Byvärden: 
070-6017164
www.oljonsby.com
byvard@oljonsby.com 

Allt inom  
VVS

INSTALLATION & SERVICE

070-566 01 15

https://www.strindlundsel.se/
 063-12 08 50

ERFARNA ELEKTRIKER HJÄLPER DIG 
MED ALLA SORTERS 

ELINSTALLATIONER & ELSERVICE

Åk med liften upp och åk sedan ner antingen 
med snowracer i våra specialanpassade 

kälkbanor, eller med skidor alternativt snow-
board i våra slalompister. Även kvällsåkning i 

backen och el-ljusspår för längdåkning.

ha kul tillsammans
i persåsbacken kan alla

För öppettider och övrig info: 
www.sleighcross.se och persasen.se 

eller ring 0643-40009 eller 0643 44 55 50

Fjällhalsen - STÄLLET PÅ FJÄLLET

VÄLKOMMEN TILL

 

 
 

 

Hjärtligt välkomna!
 

Öppettider - 10:00 - 23:00
Husmanskost, asiatisk mat, a la carte, våfflor, mackor och fikabröd

A la carte från 17:00 - 22:00
Kvällstema varje vecka

Onsdag - Asiatisk buffé 
Torsdag - Sushi buffé

Fredag - Filéafton 
Lördag - Fondueafton

Söndagar erbjuder vi grilltallrik från klockan 11:00 - 16:00
Nyårssupé med 3 rätter!

För mer information gå in på vår Facebooksida - Fjällhalsen för alla, 
eller hemsida - www.restaurangfjallhalsen.se 

Ring och boka på 072-872 00 82

Asiatisk mat för take away

Restaurangen öppnar 21 december

Tillbehör och auktoriserad verkstad.
Vänd er med förtroende till oss!

 

POLARIS snöskotrar  
och fyrhjulingar. 

STIHL motorsågar,  
röjsågar och trimrar.

0640-451 17 eller 070-3775115

Tillbehör och auktoriserad verkstad.
Vänd er med förtroende till oss!

 

POLARIS snöskotrar  
och fyrhjulingar. 

STIHL motorsågar,  
röjsågar och trimrar.

0640-451 17 eller 070-3775115

Tillbehör och auktoriserad verkstad.
Vänd er med förtroende till oss!

 

POLARIS snöskotrar  
och fyrhjulingar. 

STIHL motorsågar,  
röjsågar och trimrar.

0640-451 17 eller 070-3775115
Tillbehör och auktoriserad verkstad.

Vänd er med förtroende till oss!
 

POLARIS snöskotrar  
och fyrhjulingar. 

STIHL motorsågar,  
röjsågar och trimrar.

0640-451 17 eller 070-3775115

snöskotrar 
och fyrhjulningar

www.bydalsfjallen.se
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Industrivägen 25, Svenstavik  •   Tel: 070-512 76 20

PLÅTBUTIK Plåt-tillbehör

PLÅTSLAGERI

Takstegar
Takbryggor
Snörasskydd
Hängrännor
Gavelbeslag

Fotplåt
Nockplåt
Stuprör 
Takplåt 
(alltid i lager)

Plåt-
arbeten

Industrivägen 25, Svenstavik  •   Tel: 070-512 76 20

PLÅTBUTIK Plåt-tillbehör

PLÅTSLAGERI
Tillverkning av det mesta i plåt. Montering av
bland annat tak, snörasskydd och hängrännor.
Kontakta oss när det är dags för plåtarbeten!

Takstegar
Takbryggor
Snörasskydd
Hängrännor
Gavelbeslag

Fotplåt
Nockplåt
Stuprör
Takplåt
(alltid i lager)

Plåt-
arbeten

AB
Industrivägen 25, Svenstavik  •   Tel: 070-512 76 20

PLÅTBUTIK Plåt-tillbehör

PLÅTSLAGERI
Tillverkning av det mesta i plåt. Montering av
bland annat tak, snörasskydd och hängrännor.
Kontakta oss när det är dags för plåtarbeten!

Takstegar
Takbryggor
Snörasskydd
Hängrännor
Gavelbeslag

Fotplåt
Nockplåt
Stuprör
Takplåt
(alltid i lager)

Plåt-
arbeten

Industrivägen 25, Svenstavik  •   Tel: 070-512 76 20

PLÅTBUTIK Plåt-tillbehör

PLÅTSLAGERI
Tillverkning av det mesta i plåt. Montering av
bland annat tak, snörasskydd och hängrännor.
Kontakta oss när det är dags för plåtarbeten!

Takstegar
Takbryggor
Snörasskydd
Hängrännor
Gavelbeslag

Fotplåt
Nockplåt
Stuprör
Takplåt
(alltid i lager)

Plåt-
arbeten

AB
Galh
Svenstavik

ammar 429  Ring Jens på :
070-615 40 69

Nu kan ni även beställa braskaminer 
hos oss. Komplett med montering

Uthyrning av: 
Byggställningar

Tillverkning av det mesta i plåt. Montering av bland 
annat tak, snörasskydd och hängrännor. 
Kontakta oss när det är dags för plåtarbeten!  

Nytt!

www.jakobssonsakeri.se

ETT ÅKERI SOM BRYR SIG

 Vi utför rundvirkestransporter, gräv 
och maskintjänster samt försäljning av 

krossprodukter, sand och matjord

Välkommen till BOLIST 
Hallen & Järpen!
- Bydalsfjällens närmaste byggvaruhus

Hallens El & Byggmaterial
Nedre Bynom 560
845 91 Hallen

TEL 0643-303 80

MÅN-FRE 7-17   LÖRDAG 9-14

Järpens
El & Byggmaterial
Skansvägen 67
837 32 Järpen

TEL 0647-66 52 75

MÅN-FRE 7-18  
LÖRDAG 10-14

070-221 4567

Vi är ett våtrumscertifierat företag som 
utför om-, till- och nybyggnationer.

Så går du i byggtankar eller är huset i 
behov av lite ompyssling så hör av dig  
så syr vi ihop en perfekt lösning för dig.

Ps. För dig som vill nyttja rutavdraget 
så utför vi även städhjälp.

Bygg- 
tankar?
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Fjällhuset  
var ett lätt beslut

Längst in på vägen med en fantastisk utsikt över Drommen och södra 
sidan av Bydalsfjällen, med sol hela dagen och enkel tillgång till skog 
och stigar upp mot Västfjället. Omgivningarna är fulla av äventyr men 
än så länge har barnen Sam och Moa inte kommit så långt på egna 
ben - det finns fortfarande mycket att upptäcka i närheten av huset. 
Fjälltomt på lätt sluttande 1 500 kvadrat med träd, en bäck, stenar och 
blåbärsris.

– Mest har vi nog lekt vid bäcken på tomten, säger Helena Ekholm. 
Vi gör inte så stora utflykter än – vi är mest nöjda med att ’bara vara’ 
när vi är här och ta dagen som den kommer. 

TOMTKÖP PÅ STÅENDE FOT
Trots att de har ett hus på Frösön var beslutet att bygga ett till, i Byda-
len, inte svårt att ta. 

– Jag såg tomten när jag var här uppe på ett jobb och köpte den på 
stående fot, berättar David Ekholm. Det var så fantastiskt bra läge så 
jag kunde inte låta bli – ville vi inte bygga själva så tänkte jag bygga 
och sälja. 

Helena blev förstås lite förvånad över Davids samtal om tomtköpet 
i Bydalsfjällen, men hon behövde inte övertygas om beslutet. Hon 
gillar fjällen men Bydalen är en relativt nyupptäckt favorit för Helena. 
Byggprocessen var hon inte intresserad av men eftersom David jobbat 
med Fiskarhedenvillorna hade han kunskap och rätt kontaktnät för att 
genomföra projektet på ett smidigt sätt. Julen 2017 flyttade de in. 

– Vi är inte de som söker krogpuls eller nattliv, vi ville ha ett bra 
ställe för barnen och en plats att koppla av på. Så fort vi kommer inn-
anför dörren här så sätter sig barnen och leker på golvet. Det har blivit 
en plats där man får lata sig. 

BYGGT FÖR UTHYRNING
Men varken David eller Helena är de som ligger i soffan hela helgen. 
Det gör man i och för sig sällan med en femåring och en tvååring i 
sällskap, men Helena springer gärna och mycket på fjället och David 
har ett förråd att snickra klart - och en öppen spis att mura upp. Själva 
bygget av huset lämnade däremot familjen bort.

– Allt med bygget har gått väldigt smidigt, och beslutet att bygga 
lite större än de 86 kvadraten vi tänkte från början var helt rätt. Vi vill 
ju hyra ut huset när vi inte är här själva och då är det bättre att ha fler 
rum och bäddar att erbjuda. Dessutom är det roligt att kunna ta hit 
släkt och vänner. Nu kan det bo upp till 12 personer, och alla får plats 
runt köksbordet. 

Det är en känsla av rymd och ljus i storstugan och köket. Tack vare 
de stora fönstren kryper fjällkänslan inomhus. I sovrummen, ett på 
nedervåningen och övriga fyra en trappa upp, kan den som vill smita 
undan och vara lite för sig själv.

ENSKILT OCH SPARSMAKAT
Sparsmakad inredning och få personliga inredningsdetaljer, det mesta 
familjen Ekholm behöver för en helg i fjällen tas med till och från 
fjällstugan.

– De saker som är privata kan vi låsa in i ett förråd om några andra 
ska hyra. Det ska var enkelt att hyra ut, och inte en massa pyssel och 
förberedelser. Med mindre prylar blir det mindre att städa och plocka 
undan för oss också. 

Här finns inga hus nära inpå som stör utsikten och inget hus som 
står så nära att det blir en besvärande insyn. Inget som behöver skötas 
eller pysslas om men som ger en skön känsla av att vara mitt i naturen. 
Det blev precis som de hade hoppats – fast lite bättre. 

– Det är verkligen naturnära, säger David. Vi har till och med renar 
som går på tomten. 

En ledig tomt med bästa utsikten blev en längtan till 
enkelt helgliv i fjällen. Helena och David Ekholm från 
Östersund firar snart ett år med sin nya fjällstuga - ett 
beslut de inte ångrat en sekund. 

Helena och David Ekholm. Barnen Moa fem år och Sam två år.

Bor: Frösön

Fjällhuset: Fiskarhedenvilla på sammanlagt 150 kvm boyta. Fem 
sovrum, storstuga med kök, bastu, badrum, extra toalett och 
tvättstuga. 

Byggkostnad: Totalt cirka fyra miljoner. 

FAMILJEN EKHOLM

FYRA TIPS NÄR  
DU BYGGER I FJÄLLEN

1. Hitta ett läge du tycker om och som har det du letar efter. Är det 
viktigast att ha nära till backen eller är det avskildhet du söker? Välj efter 
prioriteringsordning. 

2. Hitta en husmodell som passar tomten.  Försök inte krångla in ett hus 
som inte är ritat för den tomt du har, tänk på sluttningar, utsikt och plan 
eller sluttande mark. 

3. Hitta en säljare och byggare som du känner förtroende för. Ska du inte 
själv vara på plats under bygget är det viktigt att lita på dem som tar beslut 
när du inte är där. 

4. Bygg inte för litet! Vill du hyra ut är den extra kostnaden för några extra 
rum liten. Uppvärmningskostnaderna för extra kvadratmeter är försumbar. 
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www.berg.se

Flytta hit och etablera ditt 
företag i Bergs kommun!
KONTAKTA

Anders Englund
Tillväxtchef

E-post: anders.englund@berg.se
Telefon: 0687 -164 01

Jämtlands Bryggeri är en av de verkliga pionjärerna när 
det gäller Svenskt Craft Beer och har bryggt öl sedan 
januari 1996. Vi brygger öl med stor omsorg, noggrannhet 
och en stor portion glädje. 

I dag brygger vi tolv sällsynt välsmakande ölsorter varav flera är 
mångfaldigt prisbelönade genom åren. Våra öl representerar en 
bredd av världens stora öl typer men har hög ”igenkänningsfak-
tor” med sin Engelska stil. Efter drygt 20 framgångsrika år är vår 
mission att ständigt ha drivkraften att fortsätta utvecklas.

www.jamtlandsbryggeri.se

INGET JOBB 
ÄR FÖR LITET

TÖLTENS RIKE
KUMMIR, ELDFAXIR OCH HERKULES är kaxiga, nyfikna och snälla 
islandshästar som gärna tar med både den vane och ovane ryttaren 
på en oförglömlig fjällupplevelse. Vi rider mest i skritt och trav, 
men självklart vill våra fyrbenta vänner tölta över vidderna också, 
eftersom de är den enda hästen som behärskar just tölten.

FJÄLLRIDNING I HOVDE
En längre tur kan till exempel gå runt Hovdeshögen. På familjerid-
ningen håller vi oss i dalen längs fina skogsstigar och grusvägar. De 
allra yngsta barnen kan följa med på en knatteridning. Mamma eller 
pappa går med och leder hästen, turen tar en knapp timme.

TILL TOPPS I GRÄFTÅVALLEN
Tiotalet islandshästar betar i hagen vid Storgräftån. De är starka och 
balanssäkra, med lätthet tar de dig upp på fjället för en hel- eller 
halvdagstur. Från Storgräftån går turen upp mot Östfjällets vidder. 
Vädret avgör vart bästa turen går men vi söker hela tiden den riktiga 
fjällupplevelsen. En fikapaus är både välbehövd och uppskattad.

RIDNING I BYDALSFJÄLLEN

PÅ FJÄLLET  
MED CYKEL
I BYDALSFJÄLLEN FINNS  inga speciella cykelleder. Se istället cykel-
turen som en vandringstur. Ta med karta, kompass och prova dig 
fram. Här finns bra cykelstigar, små skogsbilvägar och fina grusvä-
gar. Dessutom vackra vyer vart du än ser. Den stora utmaningen 
är att ta sig upp på fjället för det är ofta brant och stenigt. Väl uppe 
går det av bara farten.

VILL DU NÅ KALFJÄLLET trots att du är lite ovan stigcyklare? Då tar du grusvägen 
mot Hosjöbotten. Det är många och långa uppförsbackar men skam den som ger sig. 
Väl uppe cyklar du på den fantastiska fjällvägen mitt på kalfjället!

LÄTTASTE STIGCYKLINGEN börjar längs grusvägen mot Hosjöbotten men viker av i 
90-graderskurvan mot Glen. Efter ett tag övergår den lilla skogsbilvägen till stig och 
efter dryga 12 kilometer landar du i samevistet i Glen. 

I GRÄFTÅVALLEN börjar bästa turen med att ta slalombacken upp och fortsätta stigen 
mot vindskyddet vid Tvärån. Korsa ån och fortsätt mot Arådalen men vik vänster in på 
stigen mot Storgräftån.

TRE TIPS PÅ CYKELTURER
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ÄLSKADEsommarfjäll
Fjällvandring – en promenad i fjällmiljö. Den kan göras kort eller lång, tuff eller lättsam. Den som söker 
vidderna och kalfjället måste vara beredd på att först behöva klättra ett antal höjdmetrar. Men på många 
håll i Bydalsfjällen går det att komma nära kalfjället med bil. Det är dessutom, en vanlig sommar, torra 
och fina stigar och därmed lättvandrat även för den ovane. Kom ihåg att alltid ta med karta och håll koll 
på var du är. Det finns bra appar, men en telefon kan få slut på batteri och då måste du ändå veta var du 
är. Du som vill få en heltäckande bild och upptäcka nya vandringsleder, hämta ”Sommarfjäll – en upple-
velseguide” i närmsta reception. Här tipsar vi om några av turerna!

Det är inte bara strapatser, kilometrar eller höjdmetrar 
som räknas i fjällvärlden. Alla, oavsett förmåga eller 
dagsform, kan njuta av vackra vyer, fina platser och 
naturupplevelser. Fråga oss gärna om fler tips!

EN HÄFTIG VANDRING där det kan pirra i magen på den 
höjdrädda. Barn under 10 år bör vara vandrarvana för att gå i 
Dromskåran. Du går ena vägen i skårans insida och andra vägen 
ovanpå kammen.

NIVÅ: Utmanande

DROMSKÅRAN

UNGEFÄR TVÅ KILOMETER från Gräftåvallen mot Myrviken passerar du Gräftån. 
En skylt visar var grillplatsen och vattenfallet finns. Parkera och gå de knappa 100 
metrarna till vattenfallet.

PARKERA VID FJÄLLHALSENS RESTAURANG. Följ sedan fjällkryssens markering 
uppåt längs den breda stigen så långt du vill och orkar. Längs stigen finns flera 
bänkar för den som vill vila trötta ben.

TA BILEN LÄNGS grusvägen mellan Bydalen och Gräftåvallen. När du passerat 
Bastuån finns ett grillhus och utedass på höger sidan från Bydalen sett. Här är både 
utsikten och naturen vacker. Dessutom sägs det att björnen bor i närheten och 
faktiskt visar sig ibland.

VATTENFALLET I GRÄFTÅN

FJÄLLHALSEN PÅ  
VÄG MOT FJÄLLET

FIKABORDET VID BASTUÅN

TRE TOPPAR
ATT BESTIGA EN topp är mäktigt. Högre upp går inte att komma. Inte där i alla fall. Och utsikten 
en fin dag kan vara enastående. Snacka om 360 grader! Tar du fram kartan över Bydalsfjällen finns 
många fina toppar att bestiga. Vi har valt ut tre av dem till utmaningen ”Tre Toppar”. Genom att ta en 
selfie vid toppröset på Västfjället, Drommen och Östfjället har du gjort en stor bedrift och är väl värd 
att köpa märket Tre Toppar!

EFTER ATT HA parkerat vid vändplanen i nya stugområdet i Hovde 
bär det av uppför skidbacken tills kryssleden korsar backen. Där-
efter erbjuder vandringen en varierad terräng med fjällbjörkskog, 
vidunderliga fjällvyer och två vindskydd att luncha i.

NIVÅ: Lättgått

HOVDESHÖGEN RUNT

EN LAGOM TUR även för de små. Från Fjällgården i Gräftåvallen är 
det drygt två kilometer till vattenfallet. Här är en perfekt plats att 
både fika, luncha och leka. Tillbaka går det i ett huj eftersom det 
bara är nerförsbacke!

NIVÅ: Barnvänligt

VATTENFALLET PÅ FJÄLLET

KARTMARKERINGARNA

Har du koll på fjällkartan? Det är viktigt att känna 
till vad kartans markeringar betyder i verkligheten.

LEDEN ÄR EN VINTERLED. Den är marke-
rad med röda kryss och passar oftast inte 
att gå sommartid.

LEDEN ÄR EN KOMBINERAD SOMMAR- 
OCH VINTERLED. Den är markerad med 
röda kryss och passar både för sommar-
vandring och vinterturer på skidor.

LEDEN ÄR EN SOMMARLED. Den är 
antingen markerad med röd målarfärg 
på stenar och träd eller med meterhöga 
pinnar i blått och orange. Den passar att 
vandra sommartid. Vintertid syns den inte 
alltid.

OMARKERAD STIG. Det finns inga kryss 
eller andra markeringar i naturen, bara en 
stig. Är den välanvänd så syns den bra.  
Används den sällan kan den vara svår att 
hitta.

TILLGÄNGLIGT
– Vackra platser för dig som har svårt att gå

HAR DU EN IPHONE kan du ladda ner 
appen ”Fjällkartan”. Du får Lantmäteriets 
fjällkarta och behöver inte ha mobiltäckning 
för att se kartan i mobilen.

FÖR DIG MED ANDROID tipsar vi gärna om appen 
”Lokalsinne”. Samma funktion som ovan fjällkarta.

”TOPO GPS SVERIGE” är en annan variant som  
passar de flesta enheter.

TIPS!

Kart
mark

eri
ng

8 9SVÄNGRUM     AKTUELLT   I   BYDALSFJÄLLEN SVÄNGRUM     AKTUELLT   I   BYDALSFJÄLLEN WWW.BYDALSFJALLEN.SE  WWW.BYDALSFJALLEN.SE



MED SPRING I BENEN 
ÖVER FJÄLLET
Vidderna, lugnet, tystnaden och rörelsen. Slingrande stig mellan 
dvärgbjörkar, ljung och kråkris eller utbredda hedar. Med lätt 
packning och gympaskor joggar Hanna Falkeström fram över 
fjället. 

– Jag älskar att vara i fjällen och jag gillar att 
röra på mig. Att kombinera motion med att 
vara till fjälls är optimalt för mig. Upple-
velsen med vidsträckta områden, stillheten 
och ensamheten är svårslagen, det rensar 
tankarna. Jag är helt i nuet när jag lufsar 
omkring, det är nog min form av mindfulnes, 
säger Hanna, fjäll-lufsare och stugägare i 
Gräftåvallen.

Även om hon uppskattar ensamheten har 
hon heller inget emot sällskap på turen.

– Jag springer gärna med min man eller en 
kompis och ofta är också någon av hundarna 
med. Vi lufsar fram i lugnt tempo, pratar, 
njuter av omgivningen och framför allt – 
stannar och fikar gott. Det är ett fint sätt att 
umgås. 

ALTERNATIV TILL FJÄLLVANDRING
Hanna är uppvuxen med närhet till fjäll och 
har tillbringat mycket tid där under hela 
sitt liv. När hon var yngre vandrade hon 
sommartid och gjorde skidturer på vintern. 
Numer har många av dagsturerna utvecklats 
till en motionsform med lätt packning; skate 
på vintern och jogging på sommar och höst. 

– Det handlar mycket om tidsaspekten, 
med barn och familj har jag inte lika mycket 
tid som förut. Löpningen är enkel och lät-

tillgänglig. Eftersom vi har stugan vid fjällets 
fot är det bara att dra på sig joggingskorna 
och sticka ut. Att ta sig fram i fjällen med 
lätt utrustning och packning är också grymt 
skönt, säger Hanna.

När vårsnön i fjällen smält bort och 
marken har börjat torka något tar hon fram 
joggingskorna. 

– Sommaren är fin men hösten är finare, 
fjällen är otroligt vackra då. Luften är klar 
och färgerna starka. En av de härligaste 
turer jag gjort var mellan Höglekardalen 
och Gräftåvallen en klar höstdag i slutet av 
oktober. Vi började i höstlig fjällskog, när vi 
kom upp på kalfjället var det alldeles vitt av 
nysnö och när vi avslutade turen i Gräftåval-
len var det höst igen, vi fick två årstider på 
samma tur!

Fjällvädret är som det är, förändringar 
kan komma snabbt också under sommar 
och höst. Även om Hanna springer lätt med 
minimal packning tummar hon inte på 
säkerheten.

– Att det kommer snö gör ingenting så 
länge det inte är stark vind eller dimma men 
man ska ha respekt för fjällvädret. Jag har 
alltid med mig förstärkningskläder, karta och 
kompass, även på turer jag har gjort många 
gånger förut, säger Hanna.

TA DET LUGNT FRÅN BÖRJAN. I nästan all löpning 
till fjälls är det mycket uppför från början. Mitt råd är 
att gå när det är brant och börja spring när det planar 
ut. Är man ovan vid den här typen av terräng och 
startar med flera kilometer uppför är det lätt hänt att 
man lessnar. Släpp prestigen, gå när det känns för 
tungt och spring däremellan.

FÖRSÖK HITTA STIGAR som är välsprungna och inte 
så branta uppför.

LÄMNA KLOCKA och kilometertider hemma. Det är 
svårt att jämföra löpning till fjälls med annan löpning, 
det tar helt enkelt längre tid. Ta det lugnt och njut av 
det du har omkring dig istället för att stirra på siffror.

HA MED GOTT FIKA och njut av den fantastiska 
fjällmiljön!

Observera att start och mål inte är på samma ställe. 
Till dessa rundor behöver du därför få skjuts eller 
hämtning vid start eller slutmål. 

"GRÅHÖSEN RUNT" – STORGRÄFTÅN –  
GRÅHÖSEN – GRÄFTÅVALLEN
En fin tur på fina stigar. Starta vid skoterparkeringen 
i Storgräftån. Följ sommarleden mot Arådalen upp på 
fjället, runda Gråhösen och korsa Tvärån vid Tväråns 
vindskydd. Ta sommarleden ner mot Gräftåvallen. 
Halvdag. 

DROMSKÅRAN – FALKFÅNGARFJÄLLETS  
VINDSKYDD – GRÄFTÅVALLEN. 
Fin tur som börjar brant för att komma upp på otroligt 
finsprunget fjäll. Avslutas neråt mot Gräftåvallen. 
Heldag.

HÖGLEKARDALEN – PRÄSTLEKARDALEN –  
STORFJÄLLET – TVÄRÅN – GRÄFTÅVALLEN. 
Långtur i stundtals obanad terräng. Ta med mycket 
fika och goda vänner. Fin men krävande tur. Heldag.

HANNA TIPSAR

HANNAS FAVORITRUNDOR

VI LÖSER ERA  
AVLOPPSPROBLEM!

RING OSS PÅ:

0687-105 00

KÖKSAVLOPP 
AVLOPP 
SPOLAR VÄGTRUMMOR 
OCH UTGÖDSLINGAR 
RÖRINSPEKTION

VI HAR JOUR DYGNET RUNT - ALLA DAGAR!

prästgatan 44 | tel 063-10 65 55 | info@storsjomaklarna.se | storsjomaklarna.se

Vi hjälper dig köpa/sälja din 
fjällstuga i Bydalsfjällen!
Besök storsjömäklarna.se för att se aktuellt 
utbud eller ring oss på tel 063-10 65 55 .
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Buan
 – utflyktsmål med historiens vingslag

Är du sugen på ett lättillgängligt utflyktsmål? Åk till fäbodvallen Storgräftåvallen 
eller Hovdebuan. Här kan du kombinera friluftsliv och kulturhistoria. 

Fäbodvall, eller ”buan” som det kallas 
på jämtska, är en kulturhistorisk oas 
i fjällmiljö perfekt för lättare vand-

ringar, bärplockning eller bara en stilla 
fika. Storgräftåvallens fäbodvall i Gräftå-
vallen är ett populärt utflyktsmål för alla, 
stor som liten. Maria Salander Alexanders-
son och Olof Alexandersson med barnen 
Ester och Harry från Frösön och har stuga 
i Gräftåvallen och gör utflykter i området 
så ofta de kan.

– Hela Gräftåvallen är väldigt barnvän-
ligt, det är lätt att vara här och stigarna 
runt fäbodvallen är lätta att gå. Grillplat-
sen är bra och det finns gott om utrymme 
för barnen att upptäcka omgivningen. På 
vintern finns skidleken och sommartid 
kan man gå någon av stigarna eller plocka 
bär om man vill det, säger Maria Salander 
Alexandersson.

Förr i tiden var buan jordbrukarens 
sommarviste, det var dit djuren fördes för 

sommarbete vid midsommar. Jobbet på 
buan var oftast kvinnans, en så kallad ”bu-
tös” ansvarade för djuren och allt arbete 
på vallen, till exempel att mjölka, ysta ost, 
koka messmör och kärna smör. 

Varken Hovdebuan eller Storgräftå-
vallen är levande fäbodvallar idag utan 
fungerar som besöksmål. I Storgräftåvallen 
finns idag grillplats, vindskydd, marke-
rad naturstig, trollstig och tipspromenad 
anpassade för de yngre besökarna. Therese 
Olsson och Magnus Mattsson med barnen 
Ville och Oliver från Lit brukar besöka 
vallen då och då.

– Det är ett perfekt utflyktsmål när man 
har barn. Det är inte långt att gå från bilen 
och så finns allt här, grillplats, utedass, ved 
och markerade stigar. Särskilt Trollstigen 
var uppskattad av barnen. Till vintern 
kanske vi får möjlighet att även prova på 
kvällsspaning i trollskogen, säger Therese 
Olsson.

Maria och Olof Alexandersson har en stuga i 
Gräftåvallen och brukar tillsammans med barnen 
Ester och Harry göra utflykter i området.

Magnus Mattson och Therese Olsson tillsammans 
med barnen Ville och Oliver brukar besöka Stor-
gräftåvallen där barnen uppskattar Trollstigen.
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ÖRINGFISKE I DAMMÅN
Att få storöringen på kroken driver Björn 
Eriksson fortfarande efter 40 års fiskande. 
Varje ledig stund tillbringar han utmed ett 
vattendrag med ett flugfiskespö i handen. 
Med oförtrutet tålamod kan han vänta timtal 
på den perfekta fångsten.

– Det är naturupplevelsen! Det är ju den vackra miljön i 
Bydalsfjällen som lockar. Fisket är förstås huvudfokus, men 
när man får helhetsintrycket av naturen och fisket så försvin-
ner timmarna, säger Björn Eriksson. 

Björn Eriksson bor och jobbar i Östersund, men på fritiden 
åker han till sin bostadsrätt i Bydalsfjällen och både fiskar och 
guidar turister i samarbete med Wärdshuset och Hosjöbottens 
sameby. Efter 40 års erfarenhet av fiske så kan han vattnen 
runt Bydalen och vet vad fisken tycker om att äta vid olika 
väder och var man ska stå för att få den att nappa.

– Jag delar gärna med mig av mina bästa ställen till gäster 
som kommer hit. Fiske är för alla, var och en kan göra det på 
sitt sätt. Fisketurismen växer och allt fler får upp ögonen för 
att man kan komma hit även på sommaren och hitta på aktivi-
teter och fisket i Dammån utmärker sig verkligen! 

Dammån är en flugfiskeå vilket kanske inte är det lättaste 
för de som är noviser på fiskandet, men Björn har tips även till 
de som precis börjat flugfiska.

– Den skygga öringen är kanske inte optimal för nybörjaren 
men däremot är harren en väldigt bra lärofisk! Den hugger 

lätt, är förutsägbar och inte lika skygg som öringen och enk-
lare att fånga. Den är dessutom väldigt god! 

Efter sin långa och omfattande flugfiskekarriär så har Björn 
stor kännedom av det bästa fisket.

– När jag var yngre så åkte vi till nationalparker och fiskade, 
bland annat i Sarek och Padjelanta. Men det är Dammån som 
gäller, den är helt unik. Bydalsfjällen har formats av vår senaste 
istid och skapat Dromskåran och en miljö för stora öringar 
som kommer hit och leker. Här finns ingen inplanterad fisk, 
inget konstgjort eller odlat utan det är en vild öringstam. Det 
är väldigt häftigt. 

Det Björn är ute efter när han fiskar är de större öringarna, 
så kallade troféfiskarna, som man kan hitta i Dammån. Men i 
de allra flesta fall släpper han tillbaka fiskarna som han fångat, 
så kallat ”catch and release”.

– Det är ”catch and release” som gäller! Fiskarna kommer 
till Dammån för att leka och då ska de också få göra det. De 
får växa till sig och på sikt blir det fler fiskar på det viset. Visst 
kanske man äter någon öring ibland, det är ju fantastiskt gott, 
men oftast lägger vi tillbaka fisken i ån, säger Björn Eriksson. 

DAMMÅN ÄR ÖPPEN juni-augusti, men utöver det så är det bäst på natten! 
Öringen är så skygg så det är bra om det är så mörkt som möjligt, så i juni 
så får man ofta fiska runt klockan 2 på natten. 

BÄSTA TIDEN ATT FISKA ÖRING: 

Fisktrappen töms 08:00 & 16:00
Hela sommaren, gratis entré.

Restaurangen 22 juni- 1 sep 
Onsdag - söndag 13:00-19.00

jaevent.se        campdamman.se

  

Behöver du hjälp med

EL, RÖR ELLER  
VENTILATION?
Vi kan allt från stora entreprenader  
till små serviceuppdrag

Vi finns i: 
Hallen Rör (Mikael, 0722 12 61 23)
Järpen/Åre El, Rör och Ventilation
Östersund El, Rör och Ventilation

Ring oss på 063-57 53 00
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