
Bertejaure Gård Logi – lägenhet nr 9 ”Porträttet”. 

 

 
Allrummet har fått nytt matbord. Det är runt, men 
går att förlänga med två iläggs-skivor som finns i 
garderoben i andra sovrummet.  
Det finns sex stolar i huset. 
 

Två likadana sovrum med 
varsin våningssäng. 
 

 

 
 
Soffan i allrummet går att bädda upp till en bra säng. 
 

Köket har fått ny elspis 
och nytt kylskåp med 
frysfack. Utrustningen är 
kompletterad med 
brödrost. 
 

 

Det finns täcken och kuddar till 5 personer. Lakan, 
samt badlakan, ingår i hyran. (För upp till fem 
personer) 

Porträttet har fyra fasta 
bäddar som är 80 cm 
breda. 



Äta och sova - Köket fick ny el-spis och ny kyl 2022. Brödrost ingår samt 
vattenkokare, kaffebryggare och mikrovågsugn. Diskbänken har varmt och kallt 
vatten, samt utrustning för självhushåll – grytor, pannor, porslin och bestick till 6 
personer.  
 
Sovrummen har en våningssäng vardera. Dessa fyra bäddar är vardera 80 cm breda 
med skum-madrasser. Soffan i allrummet kan bäddas upp till en extrasäng. Täcken 
och kuddar till 5 personer finns – lakan och badlakan till högst 5 personer ingår i 
hyran.  
 
Hygien - Lägenheten har en egen WC, handfat med kallt och varmt vatten samt en 
duschkabin.  
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.  
 
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 fossilfri el. Slå av elen när ni vädrar i huset. 
På sommaren finns luftfönster att låna.  
På utsidan finns elektriskt uttag för motorvärmare. Ej för att ladda din bil. 
 
Säkerhet -  
Varje hus har brandvarnare och vid bastun finns brandsläckare.  
En första förbandslåda finns på receptionen.  
Kontakta värden vid fara.  
 
Porträttet - 
Mina hus är döpte efter konstverk av Marita Norin. Porträttsidan på det tiokronors 
mynt som hon designade 1985 visar bilden av kung Karl XVI Gustaf.  
 
Bertejaure Gård Logi Tfn: +46 (0)70 6110301 Bokning: reception@bertejaure.se 

Hemsida: www.bertejaure.se 

Vi är medlemmar i Bo på Lantgård samt Gold of Lapland. Vår verksamhet är 

hållbar och utmärkt med Västerbotten Experience. 


