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IF Metall Kronoberg har två stugor som är belägna vid Sälfjällstorget. Husen Ligger ca: 200 m från A och B 

stugorna. Det är nära till skidbacke, lift, affär, pub, restaurang och uttagsautomat. Stugorna hyrs ut med all behövlig 

utrustning utom sänglinne och ved.  
 

Stuga C (6 ordinarie bäddar + 2 extra bäddar): 

Två toaletter, ett sovrum med dubbelsäng, två sovrum med våningssängar, en bädd i soffa samt en extrasäng. Totalt 

åtta bäddar + barnsäng. Egen bastu, vedkamin, diskmaskin, mikrovågsugn, kyl, frys, torkskåp och TV. 
 

Stuga D (6 ordinarie bäddar + 2 extra bäddar): 

Två toaletter, ett sovrum med dubbelsäng, två sovrum med våningssängar, en bädd i soffa samt en extrasäng. Totalt 

åtta bäddar + barnsäng. Egen bastu, vedkamin, diskmaskin, mikrovågsugn, kyl, frys, torkskåp och TV.  
 

Sälen är Nordens största vinterskidort med tillgång till fina skidbackar, längdåkningsspår, snöskotersafari m.m. På 

sommaren ges möjlighet till fina vandringsleder, fiskevatten i fjällvärlden, 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 att ringa Sälens Turistbyrå på telefon 0280-187 00 eller på deras hemsida, http://www.salen.se 

 

 

 
Stuga D till vänster och stuga C bakom till höger. 

Följande priser per vecka gäller för 2018 och 2019 
År 2018  År 2019 

Vecka Stuga C och D  Vecka Stuga C och D 

48-50 3 500 kr  1 4 500 kr 

51-52 4 500 kr  2-7 3 800 kr 

    8-16 4 500 kr 

    17-24 1 500 kr 

    25-32 3 000 kr 

    33-47 1 500 kr 
 

Ansökningar ska för perioden vinter-vår (veckorna 48-21) vara expeditionen tillhanda senast 1 september. För 

perioden sommar-höst (veckorna 22-47) ska ansökningarna vara expeditionen tillhanda senast den 1 mars. Om 

stugorna är lediga kan de hyras efter dessa datum. Bytesdag söndagar. Anmälningsblanketter finns hos din klubb, 

avdelningsombud, på hemsidan eller avdelningsexpeditionen, där Du också kan få ytterligare upplysningar. 

 

 


