
Välkommen till vår butik!
En viktig del i STFs hållbarhetslöfte är att arbeta hållbart med butikerna på fjällstugor. 
Det gör vi framförallt genom att vi tänkt på:

Handla i väglöst land
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Beställning
Av sortiment
Hela årsförbrukningen beställs 
för leverans på snö under 
vintersäsongen.

Transport
Till väglöst land
Varor paketeras och transporteras 
av leverantör till STFs 
mottagningsplatser.

Utkörning
Till butik
Varor för både vinter och 
sommar packas i skoterkälkar och 
transporteras med skoter ut på 
fjället. Vi undviker på det sättet 
helikoptertransporter av matvaror.

Stugvärd
Värdskap på plats
Leverans kommer fram till STF 
fjällstuga i väglöst land.  Lastas av 
och tas emot av STF stugvärd som 
fyller butikshyllor och lager.

Tillagning
Av måltid i väglöst land
Våra fjällgäster handlar mat och 
dryck som behövs för att få njuta 
av en egen tillagad måltid i väglöst 
land.

Avfall 
Och hantering
Ta hand om ditt avfall. Information 
om hur du som gäst tar hand om 
ditt avfall finns på fjällstugan. 
Följ anvisningar eller fråga STFs 
stugvärd om råd om du är osäker. Transport

Av avfall
Rengjort och sorterat avfall från 
fjällstugorna transporteras med 
skoter ner från fjället under 
kommande vinter.

Hämtas
För återvinning
Allt sorterat avfall hämtas upp och 
transporteras vidare till närmaste 
återvinningscentral.

Här visar vi hur vi arbetar och tänker på hållbarhet i alla de led som ingår.

Butiksläge och butiksutbud
Butiker strategiskt placerade - du kan då planera dina inköp och behöver inte packa för tungt. 
Två olika utbud – du hittar de nödvändigaste i alla butiker med utökat utbud på utvalda fjällstugor.

Vårt val av produkter
Lång hållbarhet - långt till utgångsdatum för att klara längre lagring på fjällstugan. 
Förpackning - förpackningar ska gå att ta hand om på ett bra sätt till fjälls. 
Ej skrymmande – transporteffektivt och lagervänligt. 
Efterfrågan på fjället - vi vill erbjuda det våra gäster efterfrågar till fjälls.

Information till dig som handlar 
Avfallshantering – Du hanterar själv ditt avfall och kan lämna ditt sorterade avfall för vidare 
transport från fjället.
Din insats - Rengör och komprimera. Bär gärna med dig svårhanterat avfall.
Köp det du äter – Planera och handla för att undvika matavfall som är svårt att hantera till fjälls.


