
 
 

 

Går ni i bröllopstankar? Låt oss göra er dag speciell och minnesvärd! Den 5 juli till 8 juli bjuder vi 

upp till bröllop på Blåhammaren. Kom som par, gå som äkta makar. Släktkalas och partytält i all 

ära, men är det rätt ska det också vara lätt! 

Här finner ni - förutom vidunderlig utsikt - fantastisk mat och gemytlig stämning. Runt fjällstationens 
knutar sträcker sig fjällandskapet i alla riktningar.  Naturen bjuder på porlande bäckar och prunkande 
fjälljung. Blåhammarens klassiska trerättersmiddag kantas av tradition och gemenskap. Ni väljer 
själva var ni säger ja, - på en fjälltopp, vid ett vattenfall eller i vår anrika restaurang. 

Vem viger er? 

Du väljer själv vilken typ av vigsel du önskar, vi använder oss av såväl borgerliga vigselförrättare som 
präst från svenska kyrkan (präst endast tillgänglig 5/7). Tillsammans med Blåhammarens fjällvärdar 
kommer de att göra allt för att skapa ert naturliga drömbröllop. 

Bröllopsfotograf 

I paketet ingår professionell bröllopsfotografering. Ni får då högupplösta bilder levererade digitalt.   

Bekvämt 
Ni bor i stationens 2-bäddsrum. Dusch och bastu finns att tillgå. Under vigselakten följer vår 
bröllopsfotograf med för att föreviga er vigsel. Det finns tid för kompletterande fotografering efter 
vigselakten samt till solnedgången.  Bröllopsmiddagen börjar med en drink i det fria och klockan 
18.00 serveras vår klassiska trerättersmeny.  

 

 

 

 



 
 

Mer info: 

Datum: 
5/9-8/9 
 
Vigsel 
Under bröllopsdagarna finns möjlighet för ett begränsat antal vigslar. Borgerlig vigsel på drop-in är 
möjligt förutsatt att nödvändiga papper finns nedpackade i ryggsäcken. Präst från Svenska kyrkan 
finns på plats torsdag 5/7 enligt överenskommelse för den som önskar kyrklig vigsel 

 
Viktigt 



 Präst från svenska kyrkan erbjuds endast torsdag 5/7  

 Borgerlig vigselförrättare erbjuds  6/7-8/7 

 
Inför vigseln behöver du ha med dig följande dokument; 
• Intyg om vigsel 
• Hindersprövning 
Dessutom bör du ha fyllt i Anmälan om efternamn (om detta skall ändras) skickat till skatteverket 
innan vigseln. Samtliga dokument finns att hämta på Skatteverkets hemsida. 
En vigsel kräver två vittnen, det finns att tillgå på fjällstationen om det behövs.  
Eventuella önskemål kring val av ord, dikt eller sång skickas till vigselförrättaren/prästen senast en 
vecka i förväg. 

För mer info om kyrklig vigsel se Svenska Kyrkans hemsida http://svenskakyrkan.se/vigsel  
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Middagen 
Blåhammarens klassiska trerätters middag serveras klockan 18.00 och är gemensam för alla som 
bokat den. Bordsplacering sker sällskapsvis och man delar bord med andra gäster. Detta bidrar ofta 
till trevliga och oväntade möten. Speciella önskemål kring bordsplacering uppges vid bokning.   
 
Medföljande 
Naturligtvis går det bra att ta med sig vänner och bekanta till bröllopet! Medföljande bokar in sig som 
vanligt för boende. Uppge bröllopsparets namn vid bokning så ordnar vi detaljerna vid 
middagsservering och vigsel. 
 
Extra dygn 
Varför inte stanna upp och njuta en extra dag som nygifta? Extra dygn går att boka vid 
bokningstillfället.  

 

 

 


