
Välkomna till

Adress: Bäckvägen 8 (Tegefjäll)

Städning
Städning ingår i priset och utförs av AGO.

Sänglinne
Sänglinne och handdukar medtages av den som hyr lägenheten. Går även att hyra av 
AGO, pris per set 200 kronor inkl. moms.

Husdjur
Du får ta med ditt husdjur.

Vägbeskrivning
Till Tegefjäll är det ca 60 mil med bil från Stockhollm och ca 87 mil från Göteborg. Flera 
flygbolag trafikerar Stockholm-Östersund, därefter ca 10 mil med Åre flygtransfer. Allra 
trevligast är det att komma med tåg - närmaste station är Duved. Det går även ett antal 
direktbussar från Stockholm till Åre.

Incheckning och utcheckning
Lördag till lördag. 
Incheckning tidigast kl. 16.00 
Utcheckning senast kl. 10.00.

Planlösning
SBFs hus i Tegefjäll är ett souterränghus med två i princip spegelvända lägenheter. Den 
övre lägenheten A har braskamin och balkong runt halva huset och den undre lägenhe-
ten B har markterass.
Lägenheterna har allrum med öppet kök, matplats för 8 personer, stor hörnsoffa som även 

ÅRE/TEGEFJÄLL lägenhet A och B



är bäddsoffa och TV. Ett sovrum med dubbelsäng och två sovrum med våningssängar. 
Duschrum, bastu och torkskåp. Lägenheterna har utvändiga skidförråd och parkering 
med utag för motorvärmare. 

Antal bäddar: 8/lägenhet.

Skidåkning
I Tegefjäll är det ski in and ski out som gäller, dvs man kan åka skidor till och från sitt boen-
de. Backarna är barnvänliga och ihopbyggda med Duveds liftsystem. Här finns även en 
barnbacke med knapplift. Köpa liftkort och hyra skidor gör man i Skistarshopen som ligger 
brevid Tegetornet. Där stannar även skidbussen, som går täta turer varje dag mellan Du-
ved och Björnen. Man åker gratis på liftkortet. Liftkortet är numera laddningsbart och kan 
laddas på nätet innan man åker. Bra om man vill slippa köa. Preparerade motionsspår 
finns bl a 300 meter väster om Hamreliften i Duved, i Ullådalen, vid skidbussens ändstation 
i Björnen och på Åresjön i Åre By. För turåkning finns bl a leden Duved-Forsa Fädbod-For-
saskalet, ca 12 km eller Mullfjället runt 19 km. Samma stäckning som den förra, men man 
fortsätter till Ullådalen och till Lillstugans våffelbruk. Från Ullådalen, Åre Björnen och Åre By 
finns andra turförslag. För barn finns Vildmarksstigen högst upp i Tegefjäll som bjuder på 
skogsåkning med spänande överraskningar. Bra skidåkning för barnen i Tegefjäll, Duved, 
Rödkullen och Björnen. 


