
 
LAPONIA – VANDRA MED BARN PÅ EGEN HAND 

Bokningsbart mellan 28 juni-15 september 2019 

I det här informationsbrevet vill vi berätta lite mer om vad veckan innebär och ge dig 
svar på saker du undrar över. Vill du ha ytterligare information är du självklart 
välkommen att ringa oss på telefon 010-190 23 60 eller skicka ett mail till 
bokningen@stfturist.se 

 

INGÅR I PAKETET  

- 4 nätter valfritt boende i STF Akka eller STF Vaisaluokta. 
- 1 natts boende på STF Saltoluokta fjällstation, helpension 
- Båttransporter med M/S Storlule (Ritsem-Änonjalme/Akka-

Vaisaluokta-Ritsem) och M/S Langas (Kebnats-Saltoluokta-Kebnats) 

 
Pris: STF-medlem från 3230 kr, barn 1540 kr 
Datum: 28 juni – 15 september 2018 

 
Observera att bussbiljett EJ ingår i priset. Bussbiljett för buss 93 kan köpas 
ombord med kort (ej kontanter) eller i Länstrafiken i Norrbottens app. 
 

En sommarupplevelse fylld med nya upptäckter och spännande äventyr väntar på er. 
Fjällvärlden sprakar i lingonrött, hjortrongult och blåbärsblått, nyfikna lämlar kikar 
fram under spången där ni går och världens renaste vatten går att dricka direkt ur 

bäcken. 
 



Vandra med barn är ett arrangemang för familjer som vill prova på fjällvandring och ge 
barnen möjligheten att få uppleva fjällvärldens alla detaljer och intryck. Vägen och 

upplevelserna är målet. 
 
 
 
 
 
Er resa tar kanske sin början hemma vid köksbordet eller i bilen på vägen till skola, 
dagis och jobb.  Oavsett om ni bestämt er eller funderar på om detta arrangemang är 
något för er så vill vi ge er en kort beskrivning av fjällområdet, hur det funkar att bo i 
fjällstuga, vad som kan vara bra att packa med sig och hur vi kan hjälpa er att få 
minnesvärda och roliga dagar i fjällen intill världsarvet Laponia.  
 
En treåring gillar kanske allra mest att krypa omkring i blåbärsriset och en femåring 
gillar att fiska. En 9-åring har kanske lärt sig använda kniv och får sitta ner själv och 
tälja. Medan en 12-åring utforskar i lite vidare svängar med karta och kompass, och 
orkar bära vattenhinken till stuga och tyngre packning. Barn i alla åldrar trivs med det 
enkla i naturen.  
Vandra med barn riktar sig framförallt till barn i åldrarna 5-12 år.  
 
 
FÖRESLAGEN VANDRINGSRUTT 
 
Dag 1:  
Ankomst till Ritsem med buss 93 från Gällivare. Busstidtabellen för sommaren kommer 
ut på www.ltnbd.se under vårvintern 2018. Ta båten M/S Storlule till båtbryggan i 
Vaisaluokta. STF-stugan ligger längst bort i samevistet i Vaisaluokta.  
I STF-stugan i Vaisaluokta får ni träffa en stugvärd som ger er bäddar för natten.  
 
Dag 2: 
Passa på att kika in i kyrkkåtan i Vaisaluokta, en fridfull oas innanför torvväggarna om ni 
inte redan gjort det och gör små dagsturer i området. I stugan finns möjlighet att prova 
på att baka bröd på stekhäll över öppen eld eller kanske bara sträcka ut sig inne i stugan 
och läsa en bok.  
 
Dag 3:  
Idag väntar en vandring på 10 km. Se till att fylla magen med energirik frukost och packa 
era väskor med matsäck, snacks och nödvändigheter. Mellan STF Vaisaluokta och STF 
Akka finns en naturstig med roliga klurigheter och lärorik information att ta del av. 
Första kilometern kan ni välja att vandra längst strandkanten för att undvika alltför 
mycket stenar för de små fötterna (fråga stugvärden om råd). 
Stigen är markerad och delvis spångad. Ni går genom fjällskog, korsar små bäckar, längs 
spångar och efter att ha passerat Änonjalme kommer ni slutligen fram till STF Akka, en 
fjällstuga med magisk utsikt över Akkamassivet.  
Här finns en stugvärd som hjälper er att komma tillrätta och visar var ni kan sova och 
var vattnet hämtas. I Akka finns också bastu att hyra. 
 
Dag 4: 
Stanna en extra dag vid Akkastugorna och utforska närområdet. Gå en dagstur över 
Vuotajätno och vidare in i Stora Sjöfallets nationalpark. Eller vandra en bit längs 
Padjelantaleden innan ni vänder åter till fjällstugan. Vid stugplatsen i Akka finns 
möjligheten att prova på att slå upp tält och kanske också sova i det. Tält och sovsäckar 
finns att låna av stugvärden. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dag 5:  
Idag går färden med buss 93 ner till Kebnats och sedan med båten M/S Langas över 
fjällsjön Langas. Saltoluokta fjällstation ligger i björkskogen ett par hundra meter från 
båtbryggan. Här finns det rinnande vatten och bastu, elektricitet och restaurang – vilken 
lyx! Ät gott. Sov gott. Och ta emot ert Vandra med barn-diplom.  
 
Ert val av rutt är givetvis valfri. Att välja er sista dag på Saltoluokta fjällstation med 
trerättersmiddag och bastu är att föredra! Skulle ni ändå ha fastnat för stuglivet och 
väljer att stanna på stuga vill vi att ni meddelar oss detta snarast till 
saltoluokta@stfturist.se / 010-1902350.  
 
 
BOENDE 
 
Att bo i STF fjällstuga – Akka och Vaisaluokta 
I STFs fjällstugor möts du av en stugvärd som välkomnar, berättar om hur det fungerar 
och tar betalt om du inte redan har förskottsbetalat. Ta med dig 
bokningsbekräftelse/kvitto att visa upp till stugvärden.  
Alla hjälps åt med hushållet och som gäst hugger du ved, hämtar vatten i bäcken eller 
sjön, diskar och städar efter dig. Det är noga med handhygienen för både stora och små 
eftersom det är många som delar på samma kök. 
 
Ingen stuga har el eller rinnande vatten och det är utedass som gäller. Rummen är olika 
stora och har oftast gasolkaminer som värmekälla. Du sover i våningssängar. Täcke och 
kudde finns på plats men du behöver ta med dig egna reselakan (eller sovsäck). 
Våra gemensamma gästkök är samlingspunkten på morgonen och på kvällen. Här lagar 
du mat, utbyter råd och tips med andra vandrare. Och kanske möter du människor som 
blir vänner för livet. 
 
STF Saltoluokta   
Du bor i valfritt rum på fjällstationen. 
I huvudbyggnaden finns en liten butik där man kan handla det nödvändigaste så som 
godis, torrvaror, sportartiklar, slöjd från trakten, böcker och kartor. Vi har även ett 
mindre klädsortiment och du kan till viss del komplettera din fjällutrustning hos oss.  
 
I huvudbyggnaden ligger även restaurangen, där vi serverar frukost, lunch och middag. 
Om specialkost önskas ber vi att du meddelar det i förväg till saltoluokta@stfturist.se. I 
vårt servicehus Nåiden finns tillgång till dusch och bastu. 
 
Vandrande bibliotek m.m.  
På alla STF-anläggningar ni besöker under denna vistelse finns ett vandrande bibliotek 
där ni kan låna med er böcker till nästa stugplats. Detta är ett samarbete med 
länsbiblioteken i Gällivare och Jokkmokks kommun. Det finns också små laminerade 
informationshäften med inspiration till kunskap och lek, som ni gärna kan ta med er ut 
men sedan hänga tillbaka i stugan.  



Alla barn som deltar i Vandra med barn kan hämta ut ett start-kit (tecknad fjällkarta, 
märke och en kåsa) i receptionen eller hos stugvärden på respektive anläggning. 
 
 
 
 
 
BOKA 
Boka paketet online eller via bokningen@stfturist.se / 010-1902360.  
I våra fjällstugor, Akka och Vaisaluokta, finns EJ möjligheten att förboka specifika 
bäddar. Har ni specialkost eller allergier, meddela detta inför vistelsen i Saltoluokta till 
saltoluokta@stfturist.se 
 
BRA ATT VETA 
- Fjällkartan för området är BD 7 och BD 10 eller Calazos Sarek & Padjelanta. 
- I fjällstugorna Akka och Vaisaluokta finns inte rinnande vatten och heller inte el. 
Toaletterna är i form av utedass. Tillvaron och livet på en fjällstuga präglas av det enkla. 
För mer information om att bo i fjällstuga:  
www.svenskaturistforeningen.se/sv/tipserbjudanden/fjallen/Att-bo-i-STF-Fjallstuga/ 
- Täckning med mobiltelefon är begränsad i fjällområdena. Vid Akka och Vaisaluokta 
är täckningen sporadisk. I Ritsem och Saltoluokta är den bra beroende på vilket 
abonnemang ni använder (Telia och Telenor fungerar oftast bra).  
 
TIPS: 
Hyrbil Synkar inte ert tåg eller flyg med busstiderna finns möjligheten att hyra bil i 
Gällivare. www.hertz.se samt www.avis.se 
SJ Trafikerar nattåg upp till Gällivare. www.sj.se  
Inlandsbanan Ett roligt resealternativ med personlig prägel. www.inlandsbanan.se  
Buss 93 För busstider gå in på www.ltnbd.se, busslinje 93 trafikerar Gällivare-Ritsem.  
Flyg Vill ni flyga till Gällivare? Flygtider och priser hittar ni på www.nextjet.se 
Båtar i fjällen Tidtabellerna för båten mellan Ritsem och Änonjalme samt mellan 
Kebnats och Saltoluokta hittar ni på 
http://www.svenskaturistforeningen.se/sv/tipserbjudanden/fjallen/Transporter-i-
fjallen/Battrafik-och-Battider/ 
Naturum i Stora Sjöfallet. Har ni möjlighet så kliv av bussen eller stanna med bilen i 
Stora Sjöfallet och besök Naturum. Här får ni en jättefin översikt av världsarvet Laponia; 
lyssna, lukta och känn på det uråldriga som funnits i dessa fjällområden i urminnes tider.  
 
Vill ni passa på att stanna någon dag extra? Inga problem.  Gå in på www.saltoluokta.se 
för att boka eller hör av er till oss på bokningen, bokningen@stfturist.se  så hjälper vi er.  
 
 
MAT PÅ FJÄLLET – NÅGRA TIPS PÅ VÄGEN 
 
Varma koppen. Söta och matiga soppor som är lätta att blanda med varmt vatten direkt 
från termosen. Inte så mycket energi så blanda gärna i couscous eller ät mackor till. 
Konserver. Lite tyngre att bära med, men dock hållbar mat som klarar sig fastän det är 
varmt.  
Choklad, nötter och torkad frukt. Att ha nära i fickan (i mängder!) för att fylla på 
energi i trötta små kroppar.  
Torrmjölk. Lätt att bära och blanda ut med vatten från fjällbäcken. Till morgongröten 
och kvällsmackan.  
Färdig turmat från ex Adventure Food eller Real turmat. Mat i portionsförpackningar 
där man enkelt tillsätter varmt vatten och äter direkt ur påsen.  



 
 
 
 
Torka egen mat innan ni åker hemifrån. Nästan all slags mat går att torka. ”Torka mat” 
(Calazo förlag) är en kul, enkel och inspirerande bok om att torka mat inför 
vandringsturen.   
 
FÖRSLAG PÅ PACKLISTA 

 Sandaler att ha på ute vid varma dagar och inomhus.   
 Gummistövlar/kängor gärna med uttagbara sulor som går att ta ut vid torkning 
 Tunna ullsockor eller sportsockor i syntetmaterial (flera ombyten)  
 Underställ i ull eller syntet.   
 Fingervantar, vantar, mössa och halsduk/buff ifall det skulle bli kallt.  
 Mellanlager i tex ull eller fleece Flera tunna lager värmer mer än ett tjockt.  
 Skalplagg/regnkläder Att ha ytterst. Både byxor och jacka.  
 Shorts. Ser väderprognosen stabil och somrig ut är shorts givetvis ett alternativ.  
 Termos, kåsa och spork till dagsturer  
 Dagryggsäck  
 Liggunderlag/sittunderlag kan vara skönt att ha på fikarasten. Finns några att 

låna på STF-anläggningarna 
 Vattenflaska/kåsa i karbinhake som kan hängas utanpå väskan (barnen 

kommer få en egen kåsa på första anläggningen) 
 Reselakan eller sovsäck. På alla anläggningar/stugor finns täcke och kudde i 

sängarna.   
 Kamera (batteri/laddare minneskort) tråkigt att glömma…  
 Skavsårsplåster/Tejp om olyckan är framme  
 Toalettartiklar  
 Kikare Kan vara kul att ta med sig för att spana på fåglar, djur eller andra 

vandrare..  
 Myggmedel och mygghatt  

 
Tips! Undvik bomullsstrumpor och bomullsunderställ eftersom de kyler när de blir 
fuktiga. Ull/Ullfrotté eller syntetmaterial är bättre. Ull har fördelen att det värmer i alla 
lägen även vid vila eller efter ansträngning medan syntetmaterial endast fungerar 
optimalt vid aktivitet.  
Läs mer på www.stfturist.se/sv/Inspiration/Vandring/Utrusta-dig-for-
fjallet1/flerskiktsprincipen  
 
Du behöver oftast färre ombyten än du tror. Barnvantar och –strumpor däremot 
tenderar att leva sitt eget liv (även) på fjället så där kan det vara bra att ha med något 
extra par! 
 
 
VÄLKOMNA TILL VÄRLDSARVET LAPONIA, STF:S FJÄLLSTUGOR OCH STF 
SALTOLUOKTA FJÄLLSTATION! 

 


