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Millestgården Eco Lodge i Duved ansluter sig till STF  
  

Svenska Turistföreningen, STF har cirka 250 boenden runt om i Sverige. Gemensamt för 

dem alla är att de ska vara personliga, genuina och hållbara med fokus på natur och 

kulturupplevelser. Nu ansluter sig Millestgården Eco Lodge till STF familjen, som ett av 

tolv nya samarbeten sedan årsskiftet.   

  

Millestgården Eco Lodge ligger vackert vid foten av fjället och stranden av älven i Åredalen. Det 

nyrenoverade och personliga pensionatet bjuder på skön miljö, 22 rum och en restaurang med 

vällagad mat förankrad i den jämtländska matkulturen. Hälsa och välbefinnande i naturen ligger i 

fokus för Maria Kölegård och hennes personal.   

  

- Det finns en stor samstämmighet i Millest Eco Lodges och STF:s vision, och jag tror att vi 

tillsammans med STF kan bli än mer framgångsrika i att nå ut med och möjliggöra autentiska 

upplevelse av natur och kultur på ett hållbart 

sätt. säger Maria Kölegård, Millestgården Eco Lodge  

  

STF är en ideell medlemsförening, grundad 1885 som arbetar för att alla ska ha tillgång till 

Sveriges natur och kultur, idag och i framtiden. Det kräver bland annat bättre möjligheter att 

turista hållbart, bra boenden runt om i landet, att slå vakt om allemansrätten och inte minst 

inspirera och guida till nya äventyr. STF driver ett 50-tal boenden i egen regi, främst i fjällen. 

Förutom dessa finns cirka 180 boenden anslutna till STF. De ägs och drivs av egna företagare och 

är noga utvalda.  

  

- Vi arbetar ständigt med att hitta nya intressanta platser för våra medlemmar och gäster. Genom 

att samarbeta med entreprenörer som erbjuder hållbara upplevelser kring natur och kultur kan 

STF få fler att upptäcka Sverige och via oss kan dessa aktörer få fler att hitta till just 

dem. Millestgården Eco Lodge är ett personligt pensionat som är som gjort för att må bra, ladda 

batterierna och hitta energi - året runt. Därför är vi stolta och glada över att få 

välkomna Maria med personal till STF, säger Maria Ros Hjelm, generalsekreterare STF  

  

Högupplösta bilder för fri publicering  

https://stffrontend.qbank.se/selection/b1629c7c55c98e4ca6d644c357e06a8a   

  

webbplats: www.svenskaturistforeningen.se/millestgarden   

Instagram: www.instagram.com/millestgarden   

  

Se alla nya boenden här: www.svenskaturistföreningen.se/nyaboenden  
 

  

För ytterligare information, vänligen kontakta  

Maria Kölegård, Millestgården Eco Lodge  

maria@millestgarden.se   

0730- 21 65 08  
 

Jenny Engström, kommunikationsansvarig STF  

Jenny.engstrom@stfturist.se  

0735-45 26 44  
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