
Hej Fjälluffa-deltagare! 
 
Hoppas att du mår bra och har en fin vecka.   
 
Här kommer viktig information till dig som deltagare på Fjälluffa i sommar med anledning av corona-
viruset.  
 
Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer vidtar vi på STF ett antal åtgärder och förändringar 
för att kunna erbjuda alla våra gäster en bra fjällvistelse i sommar. Dessa förändringar är en förutsättning 
för att kunna ha våra fjällstugor och fjällstationer öppna och vi hoppas på ditt stöd och din förståelse. 
 
Fjälluffa 2020 kommer att arrangeras i sommar som planerat (Fjälluffa Jämtland har bytt datum. Rätt 
datum ligger bokningsbart på hemsidan).  
 
Nedan är våra förändringar, viktiga för dig att veta om:  
 

• Vi tar endast emot gäster som har förskottsbetalat sin vistelse. Som Fjälluffa-deltagare behöver du 
inte göra något gällande din bokning. Förköp av bädd är redan inkluderat i Fjälluffa-avgiften.  

 

• Stugvärdarna kommer att sprida ut gästerna så gott det går och som Fjälluffa-deltagare har vi 
redan förbokat bäddar åt er. Din bädd delges dig vid ankomst.  

 

• På fjäll-introduktionen kommer du få en logi-voucher som du har med dig under hela fjällturen 
och visar upp för stugvärd/receptionister som bekräftelse på din förbokade bädd.   

 

• Täcke och kudde finns på plats. Det är obligatoriskt att ha med eget underlakan och örngott, samt 
egen sovsäck eller påslakan till befintliga täcken. 

 

• Butikerna i fjällstugorna kommer att ha begränsade öppettider, några timmar varje förmiddag och 
eftermiddag och med ett minskat sortiment. 

 

• Varje kök i fjällstugorna kommer ha ett maxantal på hur många personer som får vistas där 
samtidigt. Köken kommer bara kunna användas till matlagning och inte som sällskapsrum.   

 

• Det kommer att finnas förbättrade handtvättmöjligheter vid dass, i kök, vid ingången till stugan. 
 

• Dricksvatten får varje gäst hämta på egen hand i eget kärl. 
 

• Det är av yttersta vikt att du följer stugvärdens och STFs instruktioner för hur fjällstugan fungerar 
och att du respekterar de tider som anges. 

 

• Ta med egen vattenflaska, en liten handduk/tvättlapp för hygien, egen handsprit och bo gärna 
med samma personer hela vandringen för att minska antalet kontakter. 

 
Som Fjälluffa-deltagare kan du ta del av all information med anledning av coronaviruset på vår webb. 
Därutöver blir det ett extra utskick från oss till er deltagare i början på juli.    
 
Tillsammans får vi det här att fungera i sommar. Har du funderingar eller frågor, höra av dig till oss på: 
fjalluffa@stfturist.se. Tack för att du hjälper till och varmt välkommen med på Fjälluffa! 
 
Hälsningar 
Fjälluffa-gänget 
 
Läs mer här: https://www.svenskaturistforeningen.se/om-stf/aktuellt/information-fran-stf-med-anledning-av-
coronaviruset/   
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