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STUGA FÖR SJÄLVHUSHÅLL – TVÅ FYRABÄDDARS RUM OCH MATPLATS I ALLRUMMET    ”PIPPISTUGAN” – FÖR GRUPPER 

Äta och sova  
Köket är rejält utrustat med en elektrisk 
spis med ugn och en mikrougn. Det finns 
vattenkokare och kaffebryggare, samt 
kylskåp. 

 Diskbänk med varmt och kallt vatten, 
samt utrustning för självhushåll – grytor, 
pannor, porslin och bestick till 8 
personer. 

Varje sovrum har fyra bäddar. Sängarna 
är 80 cm breda med skummadrasser. 
Täcken och kuddar till 8 personer finns – 
lakan och badhandduk ingår numera i 
hyran hos oss!  

Hygien i Stugan - egen WC, handfat 

med kallt och varmt vatten samt en 
duschkabin med snålspolande mick.  

På området finns en sauna som gästerna 
kan boka i tvåtimmars perioder. 
 

Wi-Fi och mobiltäckning 
Det är god mobiltäckning på platsen. Vi 
har också trådlöst internet till våra 
gäster. Koden finns angiven i stugan. 
Stuga 3 har också TV med SVT. 
 

Källsortering och miljö 

Vi ber alla gäster att sortera sitt avfall 
och lägga det i vår källsortering vid 
bastun. Vår kommun är en ekokommun. 
VA är kommunalt och vi har väldigt bra 
vatten i Ammarnäs. Avloppet är anslutet 
till reningsverket i byn. 
 

Värme, ventilation, belysning 

Vi värmer husen och varmvattnet med 
ursprungsmärkt el. Slå av elen när ni 
vädrar i huset. På sommaren finns 
luftfönster att låna. 
På utsidan finns elektriskt uttag för 
motorvärmare till bilen. 
 

Säkerhet  
Varje hus har brandvarnare och vid 
bastun finns brandsläckare. 
En första förbandslåda finns på 
receptionen.  
Kontakta värden vid fara. 
 
Mina hus är döpta efter konstverk av 
Marita Norin. ”Pippi-myntet” är en 
formgivning hon gjorde 2005 för att 
hedra Astrid Lindgren och Pippi 
Långstrump.

 

 
Stuga 3 i vinterskrud 

 

 
Varje sovrum har fyra bäddar - våningssängar 

Vindelåforsens Stugby 

Tfn: +46 (0)70 6110301 
Bokning: reception@bertejaure.se 
Hemsida: www.bertejaure.se 

Instagram: #bertejaure 

Facebook: @vindelaforsen

”Pippistugan” har ett allrum som är ljust och öppet med ett stort 

matbord och en sittgrupp. Här får även husdjur följa med. Stugan 

passar bra för den som vill uppleva fjällen i grupp. 

 
 

http://www.bertejaure.se/
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Stuga 3 är rymlig, det finns 
plats för en större familj eller 
några vänner som har hunden 
med sig. 

I hallen står en avfuktare som 
ni kan köra efter middagen så 
att fukten i era kläder från 
dagens äventyr får torka. En 
gång i tiden hade vi torkskåp, 
men detta är mycket bättre. 
Både för huset och era kläder 
och verkligen för 
energiförbrukningen.  

2019 diplomerades vi med 
Västerbotten Experience en 
utmärkelse för hållbar turism 
enligt en global modell. Fråga 
gärna om vårt arbete för 
hållbar utveckling. 

 


