
 

VÄLKOMSTBREV 
VÅLÅDALSFYRKANTEN MED GUIDE 

 

 

 

 
 
Du kanske har vandrat mellan fjällstationer och är redo för en ny och annorlunda 
upplevelse? Vålådalsfyrkanten är en vandringstur med lagom långa dagsetapper 
mellan STFs fjällstugor Stensdalen, Vålåstugan och Lunndörren. Vi njuter av det 
enkla livet på fjällstugorna, närheten till naturen och gemenskapen.  
 
I detta brev kan du läsa om turens upplägg och börja planera din fjällsemester! 

 

INFORMATION OM ARRANGEMANGET 

 

Datum 16-19/7, 14-17/9. 

Mötesplats STF Vålådalen Fjällstation. 

Samling (tid/plats) 09.30 En våning upp utanför restaurangen. 

Avslutning (tid/plats) Ca 18.00. 

Deltagarantal (min/max) 4/16. 

Minimiålder 16 år i målsmans sällskap. 

För vem? Jag vill få en fjällupplevelse tillsammans med andra. 
Jag tycker om enkla upplevelser, som en fjällstuga 
utan el eller rinnande vatten. 
Jag vill gå med guide för ökad säkerhet och mervärde. 
 

Erfarenhet Jag har god kondition och klarar av fysisk aktivitet 

under flera timmar/dagar. 
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DETTA INGÅR I PRISET 

 

Logi Delat flerbäddsrum i fjällstuga. 

Måltider All mat ingår i priset, från fika dag 1 till 

avslutningsmiddag dag 4 (dryck ingår ej i 

avslutningsmiddagen).  

Frukost och middag lagas på stugorna, lunchen är 

frystorkat samt extra tillbehör som förbereds vid 

frukosten på morgonen. 

Meddela ev. specialkost i förväg. 

Ledare/Guide Certifierad fjälledare. 

Övrigt Programmet kan ändras på grund av aktuella 

väderförhållanden. 

Bagageförvaring finns på Vålådalens Fjällstation. 

 

PRELIMINÄRT PROGRAM  

 

Dag 1 
Välkomstsamling med fika kl.09:30 då vi går igenom turens upplägg, gör lunchpaket 
och gör oss redo för dom första 14km till Stensdalen, STFs modernaste fjällstuga. 
Framme vid Stensdalen lagar vi middag och tar igen oss efter vår första dag på tur, 
njuter av den härliga vedeldade bastun och kanske ett uppfriskande dopp i Stensån!  
 
Dag 2 
Efter en stadig frukost vandrar vi de 16km till Vålåstugan längs gränsen mellan skog 
och kalfjäll. Lunchpaketen äter vi utomhus och njuter av de storslagna vyerna. Denna 
etapp passerar två vattendrag som kräver vadning, oftast högre än normala 
kängskaft. Vid Vålåstugan lagar vi middag och njuter av det enkla livet i fjällstuga. Här 
finns ingen bastu men däremot flera olika bäckar att bada i. 
 
Dag 3 
Dagens mål är Lunndörrstugan, 16km österut och vid öppningen av den 
karakteristiska u-dalen i Lunndörren. Vi kommer gå över tre olika hängbroar under 
dagen. Vackert beläget vid Lunndörrstjärnen får ni tillfälle att njuta av den vedeldade 
bastun innan vi lagar en gemensam middag. 
 
Dag 4 
Sista dagen på fjället, och vi vandrar tillbaka mot Vålådalen och de sista 12km går 
igenom hjärtat av Vålådalens Naturreservat. Om krafterna finns går vi förbi 
Pyramiderna och Issjödalen, rikskända formationer från senaste istiden. Framme i 
Vålådalen finns efterlängtade duschar och bastu. Innan vi skiljs åt äter vi en 
gemensam tidig avslutningsmiddag. 
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UTRUSTNING 

 

Utrustning som ingår 

(fördelas på gruppen) 

• Vindsäck 

• Liggunderlag 

• Sjukvårdsutrustning (guide) 
 

Utrustning vi 

rekommenderar 

• Ryggsäck 40-60 liter med avbärarbälte och 
regnskydd. 

• Kängor gjorda för vandring (ej löparskor) 

• Vandringsbyxor 

• Vadskor t.ex. ”foppatofflor” (kan användas som 
stugsko på kvällarna) 

• Regnställ/skalställ utan isolerande foder (jackan 
bör ha en rymlig huva) 

• Förstärkningsplagg (varm väst/jacka med dun- eller 
syntetfyllning) 

• Mellanlager i fleece eller softshell 

• 1-2 underställ av ull eller syntet 

• Underkläder 

• Varma strumpor och sockor gärna i någon typ av 
ullblandning 

• 2 par handskar/vantar 

• Mössa och ev. pannband/buff 

• Termos (minst 1L) 

• Vattenflaska 

• Solglasögon och solskyddsfaktor 

• Skavsårtejp (ev. Compeed) 

• Toalettartiklar 

• Reselakan/lätt sovsäck och resehandduk 

• Pannlampa 

• Kåsa/Mugg och bestick 
 
Samtliga stugor har krav på någon form av medhavd 
lakan-set. Kudde/täcke finns i stugorna. 
 
Förbered dig gärna hemma genom att provpacka 
ryggsäcken, kontrollväga den och testa att bära den 
under en promenad för att känna att allt känns bra. 
Packad och klar bör ryggsäcken inte väga mer än 
ca 10-12kg (med full termos och vattenflaska). 

 

Bra att ha • Myggmedel 

• Vandringsstavar 

• Karta och kompass 

• Extra underkläder, strumpor, vantar, tröja 
 

Hyra av utrustning Se STF Vålådalens hemsida 
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OM OMRÅDET 

 

 
Från urskogen i Vålådalen vandrar vi ut på kalfjället, korsar myrar och hängbroar på 
väg till fjällstugorna där vi får vila ut. På fjällstugorna är vi delaktiga i upplevelsen 
genom att hämta vatten, hugga ved och laga mat. En annorlunda och genuin 
fjällupplevelse som på många sätt skiljer sig från vår vardag. Tillsammans med 
trevliga turkamrater och erfarna fjällguider skapas fantastiska fjällminnen och 
upplevelser som du bär med dig resten av livet. 

 

 

FRÅGOR OCH FUNDERINGAR? 

 

Är det något du undrar över så är du välkommen att ringa eller skriva till oss. 

 

Bokning: fjallbokning@stfturist.se 

 

Bokning, telefon: 010-190 23 60 (vardagar kl. 09–18) 

 

Kontakt, guider: jamtland.fjallsport@stfturist.se 

 

 
Vi ser fram emot att göra denna tur tillsammans med dig,  
 
Välkommen till Jämtlandsfjällen! 

 

HITTA HIT 

 

Se STF Vålådalens hemsida – Hitta hit 


