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Nr 10 är på 28 kvadratmeter. Kojan 

består av ett enda rum. Här får husdjur 

följa med. 
 

 
 

Kojan har vedkamin, diskbänk, gasolkök, 

sängar och matbord. Vatten hämtas i 

sjön eller i den närbelägna Breidabäcken. 
 

 
 

Sängarna har madrass, täcke och kudde. 

Sovsäck är tillåten. Lakan ingår i hyran, 

samt badlakan. 
 

Diskbänken, och extra beredningsbord, 

ger gott om plats att laga maten. Vid 

matbordet finns den naturliga platsen att 

mötas. Husgeråd finns för upp till åtta 

personer. 

 

 
 
Kall förvaring av maten finns i enkla 

jordkällare på gården. Vatten för disk 

och matlagning hämtas i sjön. 
 

Brandvarnare i huset och brandsläckare 

samt förbandslåda på ytterväggen. Ett 

system med solcell och 12V batteri gör 

att du kan ladda mobilen eller hålla 

myggen ute med elektrisk myggjagare. 

Ta med dig refill-tabletter. 
 

 
 
Stugan passar för en mindre grupp som 

vill uppleva fjällen och samtidigt ha det 

säkert och bekvämt. Hyr ni två stugor 

passar denna som matsal och kök – här 

finns en spis som också har ugn. 
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Omgivningarna 

 
Sommartid kan du höra ljudet från 

vattenfallet i Breidabäcken. Bäcken 

rinner ned från fjällsjön Breida och möter 

Bertejauresjön ett kort stycke från 

kojorna i Viken. 
 

Vattnet fortsätter därefter via 

Racksjöbäcken ned till Soutsjaure och 

någon mil senare – Vindelälven. 
 

 
 

Sandstranden och bastun ger 

semesterkänsla och det är avkoppling 

och utrymme för gemenskap som vi 

säljer. Fisket är ett plus. 

Du når kojorna genom att boka en 

guidad tur av oss. Sommartid kan du 

vandra hit från Ammarnäs och vintertid 

passerar skoterleden ute på sjön. 
 

 
 
Kojorna ger ett avskilt och lugnt boende 

om du vill måla en ny tavla, läsa den där 

boken du aldrig hann med eller helt 

enkelt bara vara. 
 

Området lämpar sig mycket väl för 

strövtåg och är populärt bland 

sportfiskare. Här finns ett rikt fågelliv 

och älgar och renar strövar omkring på 

myrarna. 
 

 
 
Vintertid kan du gå ut från kojan och 

pimpla efter middagsmaten på dagen 

och uppleva både tystnad och norrsken 

på natten. 
 

Välkommen till Bertejaure Fiskecamp! 
 
Urban Berglund. 


