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Läget
Stugan ligger i björkskogsbältet på Torkilstötens sluttning ovanför Ljungdalens by i 
Härjedalen. Från stugan är det gångavstånd till kalfjället i tre riktningar och endast en 
dagsturs avstånd från Helagsfjället med Sveriges sydligaste glaciär. Bär- och svampmarker
samt omväxlande landskap med fäbodar, skog, myr och kalfjäll inspirerar till långa och 
korta vandringar och skidturer. En dryg km från stugan finns en liten liftanläggning 
(http://www.fjalliften.se) med gemytlig atmosfär och natursnöåkning på kalfjället. Backen 
älskas såväl av barnfamiljer som av avancerade skid- och snowboardåkare. Skiduthyrning 
finns. Nere i byn (ca 4 km) finns ytterligare en skidlift (http://www.ljungdalsberget.se) samt 
badhus, affär, bensinmack, turistinformation, restauranger, hemslöjd mm. Läs mer om 
Ljungdalsfjällen på (http://www.ljungdalen.com). 

Stugan
Huset på 42,5 kvm är byggt av obehandlat timmer med spröjsade fönster som ger utsikt 
mot fjäll i två väderstreck. Det består av tre rum varav ett litet sovrum, en storstuga med 
kök och ett rum som kan användas som sovrum och/eller allrum.

Stugan har elvärme och braskamin. I köket finns elspis, kylskåp och avlopp men ej 
rinnande vatten. Vatten hämtas i ett pumphus ca 150 meter från stugan, på vintern med 
hjälp av dragpulka, på sommaren med en liten handdragen kärra. I stugan finns ett enkelt 
tvättrum med handfat där personlig hygien kan ske med hjälp av tvättlappar. Toaletten som
finns i ett uppvärmt utrymme inomhus är torr, urinseparerande och luktfri. Hyresgästen 
ansvarar själv för att tömma toan vid avfärd och vid behov dessförinnan (se särskild 
anvisning). 

I storstugan finns matbord med stolar, en soffa framför braskaminen och en köksavdelning 
med skåpinredning, spis, kyl, diskho och skafferi.

Det lilla sovrummet består av två väggfasta våningssängar (4 bäddar), sänglampor, hyllor 
och en garderob. Undersängarna kan göras om till dubbelsäng.

I vinkelrummet finns ytterligare 4 bäddar i våningssäng, alternativt 2 bäddar i våning plus 
en soffa (fällbart). Därutöver finns ett skrivbord, ett matbord, stolar och förvaringsskåp samt
egen ingång på sommaren. 

Sammanlagt finns 8 bäddar i stugan, men det blir trångt att under längre tid bo åtta 
personer, särskilt vintertid. Det finns 3 varma ylletäcken och 6-7 yllefiltar, samt kuddar.

http://www.fjalliften.se/
http://www.ljungdalen.com/
http://www.ljungdalsberget.se/


Stugan ligger 75 meter från bilvägen. På vintern kan bagage dras till stugan med dragpulka
från bilvägen. Besökare rekommenderas att ha skidorna beredda för transport från vägen 
till stugan vintertid då snön kan vara djup och lös. På sommaren behövs ibland 
gummistövlar för promenaden från vägen till stugan.

Huset är en familjestuga där vissa av ägarnas personliga ägodelar lämnas kvar i stugan 
mellan säsongerna. Vi ber om överseende med det och hoppas samtidigt att ni kommer att
uppskatta den personliga atmosfären i vårt lilla paradis!

Frågor
För frågor kontakta Hillevi Helmfrid 0492- 70064, 0703-755600
hillevi@hillevihelmfrid.com
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