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SALTOLUOKTA – HYR DIN EGEN GUIDE 
 

Hyr din egen guide innebär att det är DU som bestämmer. Skräddarsy din egen tur på fjället, 
lära dig om fjällsäkerhet, åka på en fikatur eller göra en längre kombinationstur? Allt är 
möjligt! Hyr din egen guide under en eller flera dagar, valet är ditt. Vi ger gärna förslag på 

lämpliga aktiviteter och turer utifrån önskemål. 

 

INFORMATION OM ARRANGEMANGET 

 

Mötesplats STF Saltoluokta Fjällstation 

Deltagarantal (min/max) 1–8. Flera vid överenskommelse 

Minimiålder Ingen åldersgräns 

För vem? För dig som vill ha en privatguide 

Erfarenhet Ingen tidigare erfarenhet krävs 
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DETTA INGÅR I PRISET 

 

Ledare/Guide Erfarna guider med Fjälledarnormen eller motsvarande 

och med god lokalkännedom. 

 

Övrigt Programmet kan ändras på grund av rådande 
väderförhållanden eller annan oförutsägbar händelse.  

 
Avbokning kan ske fram till 30 dagar innan ankomst, 
därefter sker ingen återbetalning av erlagt belopp.   
 

 

PRELIMINÄRT PROGRAM  

 

Vi anpassar turen utifrån dina önskemål. Vi ger gärna förslag på lämpliga aktiviteter och 

turer. 

 

 

UTRUSTNING 

 

Utrustning som ingår Gruppgemensam säkerhetsutrustning (första Hjälpen, 

lagningskit, vindsäckar, spadar). 

 

Utrustning vi 

rekommenderar 

• Termos, minst 0,7L 

• Vattenflaska 

• Ryggsäck för dagsturer, minst 25L med 

avbärarbälte 

• Solglasögon och Goggles 

• Kåsa och spork 

• Strumpor/sockor av ull. En tunnare liner och en 

tjockare att ha ytterst 

• Ullunderställ 

• Vindtäta byxor 

• Vind/vattentät jacka/anorak 

• Mössa 

• Halsduk/buff 

• Handskar, gärna ett par tunnare handskar att 

skida i och ett par tjockare tumvantar 

• Varm tröja, fleece eller ull 

• Tjock förstärkningsjacka i dun/primaloft 

• Damasker 

• Skavsårstejp (sporttejp, leukoplast, compeed) 

• Solskydd med faktor 20 eller högre 
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• Turskidor med stålkant, stavar och stighudar 

(finns att hyra) 

 

Bra att ha • Kikare 

• Bok och litet anteckningsblock och penna 

• Favoritsnacks 

• Kamera 

• Karta (exempelvis Lantmäteriets BD10, Calazo 

Saltoluokta – Kvikkjokk, Calazo Sarek och 

Padjelanta) och kompass 

 

Hyra av utrustning I vår butik och uthyrning kan du komplettera utrustning 

inför fjällturen. Vi hyr bland annat ut utrustning för både 

sommar- och vinterturer.  

 

Läs mer om vårt sortiment i butik och uthyrning här. 

 

 

OM OMRÅDET 

 

På gränsen till 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. 
  

Vi arbetar aktivt för att inte utsätta naturen för onödigt slitage, vi arbetar med lokala 

leverantörer och tar 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.   

  
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.  
  

Vi har öppet wifi som du gärna får använda – men det är inte så snabbt. Telia och Telenor 
har hyfsad täckning i området. 
 

  

https://www.svenskaturistforeningen.se/boende/stf-saltoluokta-fjallstation/butik-uthyrning/
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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 skoter under vintertid. 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 och Vy-tåg?   

 

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.  

 

Bokningen: bokningen@stfturist.se 
Telefon: 010-190 23 60  

  
STF Saltoluokta Fjällstation: saltoluokta@stfturist.se  

Telefon: 010 – 190 23 50  

  
https://www.svenskaturistforeningen.se/boende/stf-saltoluokta-fjallstation/ 
 

 

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/
mailto:bokningen@stfturist.se
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