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Välkom

SÄLEN
Adress: Fjällsåsvägen 15A (BRF Sätertjärn - 15A)
Information
Sänglinne och handdukar medtages av den som hyr huset. Ta själv kontakt med Gumo
om du vill hyra i stället. Städning utförs av gästen själv. Annars utför GuMo städning om så
önskas (obligatoriskt om du har med husdjur). Dessa kontakter sköter du och GuMo helt
själva eftersom det är underlag för Rut-avdrag.
Husdjur
Du får ta med husdjur men då är städning av GuMo obligatorisk.
Vägbeskrivning
Vårt hus är beläget mitt i mellan Tandådalen och Hundfjället. Från Stockholm kan du åka
tåg till Malung eller Mora och därifrån fortsätta med buss. Du kan också ta flyg till Mora
och därifrån taxi eller hyrbil. Fjällexpressen (buss) avgår varje lördag. Från Göteborg kan
du åka med Fjällexpressen (buss) varje lördag, eller Swebuss express (avgår varje dag).
Incheckning och utcheckning
Lördag till lördag.
Incheckning tidigast kl. 15.00
Utcheckning senast kl. 11.00.

Planlösning
Huset i Sälenfjällen är ett parhus där SBF äger ena halvan. Huset är en del i en bostadsrättsförening Sätertjärn.
Huset har en stor altan samt utvändigt förråd. Väl inne i huset finns ett mindre förråd, hall
med torkskåp och plats för ytterkläder, en toalett med dusch och bastu. Två mindre sovrum med våningssängar och ett vardagsrum med soffa, öppen spis och TV samt i vinkel
matplats med balkongdörr ut till altanen och kök med diskmaskin. På loftet finns ett masterbedroom med egen toalett och en liten myshörna.
Parkeringsplats med uttag för motorvärmare finns utanför huset.
Antal bäddar
6 (7 - 8 om vardagsrumssoffan används).
Skidåkning
Huset ligger mellan Tandådalen och Hundfjället med utsikt över båda anläggningarna. Bil
till backarna är att rekommendera då det är närmare 500 meter att vandra. Det går att
åka från huset ner mot backarna offpist, men stora vägen måste korsas innan ni är i pistat
område. Vägen tillbaks blir tuff. Vallabod finns mitt emot sopcontainern.
Omgivning
I Tandådalen/Hundfjället finns ca 10 restauranger, 2 lekland samt Poolarium där man kan
simma inne som ute oavsett årstid.

