
 
 
IF Metall Östra Skåne har två hopbyggda stugor i Tandådalen utanför Sälen på ca 67m². Dessa ligger 
på gångavstånd från skidlift. Stugorna uthyres med all behövlig utrustning utom sänglinne och ved. 
 

Stuga A ca: 67 m² Husdjur tillåtna. (6 ordinarie bäddar + 2 extra bäddar i uppvärmd gäststuga): 
3 sovrum varav ett med mindre dubbelsäng (140cm), de andra har våningsängar. Kök med spis, ugn, diskmaskin, 
mikrovågsugn och badrum med bastu. TV med DVD/Blu-ray. 
Stuga B ca: 67 m² Ej husdjur. (6 ordinarie bäddar + 2 extra bäddar i bäddsoffa): 
3 sovrum varav ett med mindre dubbelsäng (140cm), de andra har våningsängar. Kök med spis, ugn, diskmaskin, 
mikrovågsugn och badrum med bastu. Vedkamin samt TV med DVD/Blu-ray. 
 

Sälen är Nordens största vinterskidort med tillgång till fina skidbackar, längdskidspår, snöskotersafari mm. 
På sommaren ges möjlighet till fina vandringsleder, fiskevatten, golf, bäver- och älgsafari. På hösten finns 
det stor tillgång till bärplockning samt många andra aktiviteter såväl sommar som vinter. Dessa får du 
information om genom Sälens Turistbyrå på telefon 0280-187 00 eller deras hemsida www.salen.se. 
 

 
Stuga A närmast och Stuga B längst ner. 

Följande priser per vecka gäller för 2017 och 2018 
År 2017  År 2018 

Vecka Stuga A Stuga B  Vecka Stuga A Stuga B 
    1 4700 kr 4700 kr 
48-50 3700 kr 3700 kr  2-6 3700 kr 3700 kr 
51-52 4700 kr 4700 kr  7-16 4700 kr 4700 kr 
    17-23 1500 kr 1500 kr 
    24-33 2700 kr 2700 kr 
    34-47 1500 kr 1500 kr 
Stugorna lottas ut efter en prioriteringsordning om det är flera intresserade för samma vecka, därför måste 
ansökningarna för perioden vinter/vår (veckorna 48-21) vara expeditionen tillhanda senast 1 september och 
för perioden sommar/höst (veckorna 22-47) vara expeditionen tillhanda senast den 1 mars. 
Om stugorna är lediga efter dessa datum kan de bokas efter principen först till kvarn. Det går även att hyra 
dygnsvis till en kostnad om 300, 500, 700 eller 900 kr/natt beroende på säsong då stugorna är lediga. 
Lördagar är bytesdag. Anmälningsblanketter finns hos din klubb, avdelningsombud eller på hemsidan, 
sektionerna och avdelningsexpeditionen, där kan du få ytterligare information. 
 

 
 

               www.ifmetall.se/avd47 

Adress 
IF Metall Östra Skåne 
V Storgatan 22 
291 31 Kristianstad  

Telefon: 044-20 78 40 
Fax: 044-20 78 49 
E-post: 
postbox.avd47@ifmetall.se 
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