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Saltoluokta Familjefjäll vinter  
 
Familjefjällveckan riktar sig till så väl vana som ovana fjällfamiljer. Huvudsaken att du 
har ett glatt humör, vill träffa nya vänner och tycker om snö och fjäll! Aktiviteterna 
anpassas efter gruppens färdigheter, och ibland delar vi upp gruppen i mindre grupper.  
En stor del av Familjefjällveckan kommer att spenderas utomhus; vi kommer att leka i 
snön, leta djurspår och bygga snögrottor, åka pulka, bege oss iväg på skidäventyr, 
pimpla fjällröding och laga mat över öppen eld.  
 
 
 
 

INFORMATION OM ARRANGEMANGET 

 

Pris Medlemspris från 6995 (vuxen) / 2465 (barn) 

Mötesplats Saltoluokta fjällstation 

Samling (tid/plats) Samling i sällskapsrummet kl.16.30 på ankomstdagen  

Avslutning (tid/plats) Avslutning med bildspel från veckan sista kvällen 

Deltagarantal (min/max) Minst 12, max 35 personer  

Minimiålder Rekommenderat från 6 år. Hör gärna av dig till oss  

om du har yngre barn. 
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För vem? Rekommenderat för barn i åldrarna 6-12 år. Varje 

barn ska ha minst en vuxen med sig på alla 

uteaktiviteter och turer. 

Erfarenhet Inga förkunskaper krävs, arrangemanget passar både 

nybörjare och fjällrävar. 

Enkelrumstillägg Arrangemanget bokas mot ordinarie tillgänglighet på 

rum/bädd. 

DETTA INGÅR I PRISET 

 

Logi Bädd i delat rum eller eget dubbelrum, boka det som 

passar er familj bäst. 

 

Sängkläder och handdukar ingår i priset oavsett 

rumstyp. Slutstäd ingår ej men kan bokas till. 

Måltider Helpension, från lunch på ankomstdagen till 

lunchpaket på avresedagen.  

Kl.14.30 varje dag serveras fika till barnen i 

sällskapsrummet. 

Barnen serveras egen middag i sällskapsrummet 

kl.17 alla dagar utom ankomstdagen. 

 

Allt kött vi serverar i restaurangen är vilt- eller renkött. 

Fisken är i största möjliga mån lokalfångad. Vår 

restaurang är KRAV-märkt och vi strävar efter att 

arbeta med lokalproducerade råvaror. 

Vi serverar fullgoda veganska och vegetariska 

alternativ. Har du eller någon i sällskapet allergier 

eller specialkost ber vi er att ange dessa innan 

ankomst till saltoluokta@stfturist.se.  

Transport I paketet ingår skotertransport tur och retur över 

Langas vid ordinarie ankomst- och avresetider.  

Ledare/Guide Guider och aktivitetsledare med Fjälledarnormen eller 

motsvarande. 

Övrigt Avbokning kan ske fram till 30 dygn innan ankomst. 

Därefter sker ingen återbetalning av erlagt belopp. 
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PRELIMINÄRT PROGRAM  

 

Ankomstdag 
Vi möter alla familjer med skotertransport i Kebnats i samband med bussens ankomst.  
Efter lunch, incheck och test av utrustning så ses vi i sällskapsrummet kl.16.00 för 
genomgång av veckan. Gemensam middag i restaurangen kl.17.30. 

Dag 1 – Lära-känna-dag 
Vi leker lekar för att lära känna varandra bättre. Vi kommer även gå igenom 
grundläggande skidteknik för så väl stora som små. 
 
Dag 2 – Pimpelfiske 
Förhoppningsvis bjuds vi på strålande väder idag, då det är dags för pimpelfiske nere 
på isen! Vi lagar mat ute, myser framför elden åker pulka medan vi väntar på att 
någon ska dra upp storrödingen… Idag åker halva föräldragruppen iväg på en egen 
dagstur. 
 
Dag 3 – Björkudden 
Idag ska vi besöka familjen Öberg i Björkudden. Det ligger ca 10 km från Saltoluokta. 
De som vill får åka skidor, och den som inte vill skida så långt får åka med skotern 
delar av vägen. I Björkudden bjuds vi på mat på lokala råvaror. 
 
Dag 4 – Kalfjällstur 
Idag är det dags för kalfjällsturen! Tillsammans skidar vi upp på fjället bort till ravinen. 
Uppe på fjället bjuds ni på en enastående utsikt över dalen och de omgivande fjällen. 
Vid ravinen gör vi upp eld, leker lekar, gräver i snön och lagar mat. 
 
Dag 5 – Avresedagen 
Efter frukost städar ni ur och packar ihop på era rum, innan det är dags att säga hej 
då till Salto och åka tillbaka över isen med skotern där bussen väntar. 

 

Programmet kan komma att ändras beroende på väder och vind. 

 

UTRUSTNING 

 

Utrustning som ingår • Turskidpaket till barnen (OBS förbokas) 

• Gruppgemensam säkerhetsutrustning för 

vinterfjäll 

• Lekpulkor/åkmattor till barnen 

• Spadar att gräva snögrottor med 

Utrustning vi 

rekommenderar 

• Varma skor/kängor, gärna med högt skaft och 

ullsulor i 

• Flera ombyten tunna och tjocka ullstrumpor 

och sockar 

• Ullunderställ 

• Handskar, vantar, mössa, halsduk/buff och 

gärna extra ombyten av dessa att ha med på 

tur. Barnvantar har en tendens att komma bort 
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på fjället… tips är att ha ett par tunna vantar 

(liners) inne i de varma vantarna. Praktiskt för 

fikapaus, knyta pjäxor, ta kort mm. 

• Mellanlager i ull eller fleece 

• Skalplagg/anorak/skidställ/overall att ha ytterst 

• Galonkläder till barnen kan vara bra om det 

blir mildare dagar med blöt snö 

• Tjock dun-/syntetjacka att ta på vid fikapaus 

och vila samt vid skoterfärder 

• Goggles 

• Solglasögon 

• Solcreme/-stift. Snön reflekterar solen och det 

är lätt att bränna ansiktet. 

• Termos till dagsturer 

• Ryggsäck 35-45 liter, ev. liten ryggsäck till 

barnen om de vill testa bära något själva 

• Turskidor, stavar, stighudar och varma pjäxor 

till alla i familjen 

• Pannlampa till barnen under kvällsaktiviteterna 

• Sovkläder, necessär och egna mediciner 

 

Undvik bomullsstrumpor och bomullsunderställ 

eftersom bomull kyler när det är blött. Ull värmer 

även när det är fuktigt vilket gör det överlägset 

som material. 

 

Bra att ha • Innetofflor 

• Bok 

• Favoritsnacks 

• Kikare 

• Kamera 

• Skavsårsplåster/tejp 

 

Hyra av utrustning Behöver ni hyra skidpaket?  
 
Det är gratis för barnen och kostar 1250 kr/vuxen för 
hela veckan. Du kan lägga till hyra av turskidpaket i din 
bokning. Vi har även barnpulkor med åkpåse och 
vindskydd att hyra till minstingarna. Här hittar ni info 
och priser för övrig hyrutrustning samt ett 
bokningsformulär att fylla i (välj det som är för 
deltagare på Familjefjällvecka). Samtliga 
familjemedlemmar behöver ange sina storlekar så vi 
kan förbereda er utrustning.  
 
 
 

https://www.svenskaturistforeningen.se/anlaggningar/stf-saltoluokta-fjallstation/butik-uthyrning/
https://www.svenskaturistforeningen.se/anlaggningar/stf-saltoluokta-fjallstation/butik-uthyrning/
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OM OMRÅDET 

 

På gränsen till de stora nationalparkerna Stora Sjöfallet/Stour Mourkke, Sarek och 
världsarvet Laponia ligger Saltoluokta fjällstation. Här finns fantastiska förutsättningar 
för nya upptäckter i fjällbjörkskogen och för fina turer på kalfjället!  
 
Våra arrangemang är märkta med ekoturismmärkningen Nature’s Best, vilket betyder 
att vår anläggning och våra arrangemang aktivt arbetar för att inte utsätta naturen för 
onödigt slitage, arbeta med lokala leverantörer och ta hänsyn till de specifika 
förutsättningar som finns i området. 
 
Hundar är inte välkomna under våra arrangemangsveckor, men varmt välkomna till 
fjällstationen om du vill göra en egen tur hit. Vi har hundrum i Gamla station och 
Förarstugan. Har du med dig hund behöver du känna till de lokala bestämmelserna 
kring var du får vistas med din hund. Hunden måste hela tiden vara kopplad eftersom 
vi befinner oss i renbetesland. Mellan 1a januari och 30e april får du medföra kopplad 
hund i nationalparkerna Stora Sjöfallet/Stour Mourkke och Sarek, medan det under 
resten av året råder totalförbud mot hund i nationalparkerna. 
 
Saltoluokta fjällstation uppfördes 1912 och vår nuvarande huvudbyggnad är en timrad 
träbyggnad från 1918. Än idag använder vi originalmöblerna i matsal och 
sällskapsrum och låter öppna eldar värma och sprida stämning i huset. 
 
I vår butik och uthyrning hittar du det mesta du behöver för din vistelse.  
 
Vi har öppet wifi som du gärna får använda – men det är inte så snabbt!  
Telia och Telenor har hyfsad täckning i området så tar du med dig telefon 
rekommenderar vi dessa abonnemang.  
 

 

HITTA HIT 

 

Vi rekommenderar ett miljövänligt resande. Från Stockholm/Göteborg finns dagliga 

avgångar med tåg till Gällivare. I Gällivare ansluter buss 93 till Kebnats (Saltoluokta 

vid väg). Vi möter alltid bussen med skotertransport vintertid och båt sommartid. 

Boka gärna buss och tåg på samma biljett, då har du resegaranti ifall buss/tåg är 

försenat. Läs mer om hur du tar dig till oss här. 

 

Du vet väl om att du som är STF-medlem har rabatt på SJ?  

 

 

FRÅGOR OCH FUNDERINGAR? 

 

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

frågor och svar hittar du här. 

 

https://www.svenskaturistforeningen.se/anlaggningar/stf-saltoluokta-fjallstation/hitta-hit/
https://www.svenskaturistforeningen.se/for-medlemmar/dina-medlemsformaner/medlemserbjudande-pa-resor-med-sj/
https://www.svenskaturistforeningen.se/anlaggningar/stf-saltoluokta-fjallstation/vanliga-fragor/
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Era ledare för veckan kommer att ringa upp er ett par dagar innan avfärd för att höra 
efter om ni har några fler frågor. Men har ni funderingar innan dess är ni så klart varmt 
välkomna att höra av er.  

 

Bokning:  

fjallbokning@stfturist.se 

Telefon: 010-190 23 60 

 

STF Saltoluokta fjällstation:  

saltoluokta@stfturist.se 

010 – 190 23 50  

 

www.saltoluokta.se 
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