
  
 

 

Scouterna | Post: Box 42034, 126 12 Stockholm | Besök: Instrumentvägen 19, Hägersten 

Telefon växel: + 46 8 568 432 00 | scouterna.se 
 

 

Familjeveckor på Mullfjället 

Här hittar du all information du behöver om Scouternas familjeveckor 

vid Mullfjällstationen på sommarfjället i Duved-Åreområdet. Här kan 

du få veta hur upplägget för veckan är, hur man tar sig till 

Mullfjällstationen, packningstips och annat som kan vara bra att tänka 

på inför arrangemanget. 
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Så här ser veckan ut 

SÖNDAG 

Incheckning är möjlig under hela dagen. Rummen 

fördelas enligt rutiner från andra fjällstationer. Det 

betyder plats efter behov, inte efter bokningsdag. Se 

till att handla åtminstone till lunchmatsäck till 

måndagens utflykt samt egen söndagsmiddag innan ni 

kommer upp till stugan. Möjlighet att handla för 

resten av veckan kommer att finnas. 

Livsmedelsbutiker finns i Duved (Ica), 3 km bilväg 

nedanför vår fjällanläggning och i Åre, en knapp mils 

bilväg (Coop och Ica). Gemensam träff klockan19 på 

kvällen för överläggning om veckans aktiviteter samt 

gemensam kvällsfika.  

MÅNDAG-FREDAG 

Stugvärden ordnar frukost och kvällsfika. Gästerna ordnar med lunch/matsäck och middag till sig 

själva varje dag. Kvällen innan föreslår färdledaren i samråd med gästerna en hel- eller 

halvdagsaktivitet för nästa dag beroende på önskemål, väderprognos och orken i benen. Exempel på 

aktiviteter kan vara: blomstervandring nära eller en bit bort, toppvandring till någon av de närbelägna 

topparna, fisketur till en av fjällsjöarna i närheten eller leta smådjur i ett vattendrag, övernattning på 

fjället, besöka vattenfall, bada i en fjällsjö, prova utejacuzzi i en 

jokk, kulturella besök, växtfärgning, enkelt hantverk, matlagning 

ute. 

För att kunna genomföra de olika aktiviteterna krävs det att 

man har egen utrustning. Ingen friluftsutrustning finns att låna.  

Vill du fiska eller övernatta ute på fjället behöver du ha med 

komplett fiske-/hajk-utrustning, inklusive tält och stormkök. 

Den som vill, kan också göra egna utflykter eller nyttja Åredalens omfattande turistutbud. På 

kvällarna kan man tillsammans med barnen prova enklare hantverk.  De äldre kan även prova mindre 

arbeten med tenntråd till självkostnadspris. 

LÖRDAG 

Dags för frukost, städning och hemfärd. Välkommen åter! 
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Bra att tänka på inför och under veckan på Mullfjället 

MYGGOR 

På kalfjället är det inte särskilt vanligt med myggor. På vandringen uppåt och nedåt genom barr- och 

björkskogen varma dagar är det istället många små svidknott och stora bitande flygfän som retas. Ett 

finmaskigt myggnät med resårband att dra över/utanpå den egna kepsen ger ett bekvämt skydd, 

kanske i kombination med myggmedel på kläderna. Sportaffärernas fiskehattar med myggnät är 

opraktiska och kan vara skrämmande för barn. 

FÖRSLAG TILL PERSONLIG UTRUSTNING FÖR DAGSTURER 

Förutom vanliga kläder och skor för 

utomhusbruk: Ryggsäckar för dagsturspackning, 

regnjacka och regnbyxor, stövlar/kängor som tål 

vatten, kanske en sula i stövlarna, skavsårstejp/-

plåster/Compeed i förväg på känslig fot.  

Tänk på att dubbla lager i syntetmaterial eller 

ylleblandning (tunnare strumpa plus socka) 

minskar risken för skavsår och värmer bra också i 

blött tillstånd. Bomullsstrumpa rekommenderas 

inte! 

 

Myggmedel är fint att ha med. Solskyddsmedel och 

solbrillor är bra tillsammans med en keps. 

Förstärkningsplagg som långkalsonger, undertröja, varm 

tröja, mössa och halsduk behöver alltid finnas med, 

även om badkläder och badhandduk ibland är bättre. 

Underkläder i bomull håller dig blöt och kall och skaver 

som sandpapper. Syntetunderställ är mycket bekvämare, 

och ylle eller ylleblandning är suveränt.  

LUNCHMATSÄCK 

Lunchmatsäcken ordnar du själv varje dag. Då behövs 

termos, liten plastflaska med vatten, kåsa, sked eller det 

poppiga kombibesticket ”spork” samt täta burkar till matsäcken. Varm korv på en termos är mums; 

den kan hållas varm i buljong. Ica i Duved har öppet varje dag, man kan slinka in där så gott som 

varje eftermiddag tills klockan 19. (Öppnar klockan 12 på söndagar). Avståndet till Åre är ca 8 km 

där det finns ytterligare tillgång till butiker. Kartan heter Z51 Åre eller Calazo förlags tyvekkarta 

(vatten och rivtålig) Årefjällen. 
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VÄDRET PÅ FJÄLLET 

Fjället har alltid fuktiga eller blöta partier även om vädret är soligt. Vissa dagar kan det ösregna, andra 

dagar skiner solen och Mullfjället förvandlas till ett Hawaii med fjällbjörkar som palmer. Men ofta 

sveper molnen förbi med kylande fukt och blåst. Ibland kommer blötsnö mitt i sommaren. 

PERSONLIG UTRUSTNING FÖR BOENDET 

Rummen håller enkel vandrarhemsstandard. Du behöver ha med dig egna lakan, handdukar och all 

personlig utrustning som har med utflykterna att göra. Alltså termos, vattenflaska, matburkar och 

plastpåsar men tänk också på personliga mediciner, plåster, solskyddsmedel, myggmedel och övriga 

hygienartiklar. 

RESOR 

Vissa aktiviteter ligger långt bort från bostaden och lokal 

kollektivtrafik saknas. Egen bil är ett måste för att ta sig till 

och från aktiviteter och för att ha möjlighet att handla. 

Enstaka platser kanske kan finnas i privata bilar mot 

bensinpengar men det finns inga garantier för detta. 

Alternativt kan man hyra bil genom Europcar i Östersund 

och hämta hos OKQ8 i Åre alternativt hos Hertz i Åre för 

veckan. 

Du som mot förmodan färdas med tåg, ber vi att berätta detta för just din veckas stugvärd, så att 

denne kan hämta med bil mot bensinpengar på Duveds station. Namn och kontaktuppgifter till dina 

funktionärer skickas med bokningsbekräftelsen. 

BOKNINGSÄRENDEN OCH FRÅGOR OM BOENDET 

Ansökan till kommande familjevecka sker via: info@scouterna.se eller via Scouternas växel. 

Eventuell avbokning ber vi dig göra snarast möjligt för att kunna bereda plats till andra gäster. 

Bokningsavgift återbetalas ej. Ett rum för två gäster med hund kan reserveras i förväg, men inte väl 

på plats. För information om huset hänvisar vi till www.scouterna.se 

Alla funktionärer på Mullfjällsstationen utför uppdraget ideellt på sina egna 

semestrar. Därför är det olika värdar och färdledare olika veckor och olika år. 

Vi är scoutledare på hemmaplan och har flera års erfarenhet av färdledarskap 

på fjället. 

Namn och kontaktuppgifter till just din veckas stugvärdar/färdledare kommer i 

samband med bokningsbekräftelsen. I avvaktan på det: ring undertecknade 

närhelst du funderar över något om utrustning, program eller annat. Vi blir rent 

av lyriska genom att prata om fjällfärder. 

Vi ser fram emot att få träffa dig i sommar!  
  

Mickaela Thilly 
Mobil: 070-5972597 
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