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IDRE HIMMELFJÄLL
En underbar vintersaga

Upplev naturlig, svängig och omväxlande skidåkning för hela 
familjen på Sveriges nyaste skidanläggning. 

23 nedfarter och 9 liftar tar dig runt i det breda skidsystemet. 
Du bor backnära i nybyggda mysiga fjällstugor, parhus och 

lägenheter med hög standard till bra pris. 
För dig som vill åka längdskidor finns vårt nya spår "Idre 

Himmelfjäll runt" som är 17 km långt. Du kan också ta dig 
vidare ut i hela Idre Fjälls spårsystem, totalt 95 km längdspår. 

Här njuter du av trolska skogar, vidsträckta vyer och ett 
gnistrande vinterlandskap. Har du tur kanske du stöter på 
någon av alla de invånare som bott här på fjället sedan         
urminnes tider.



Idre Himmelfjäll, Sveriges första nya skidanläggning på över 30 år. 

Efter tre år i drift sedan invigningen den 17 december 2019 har vi idag ca 3500 bäddar, 
restauranger, skiduthyrning, skidskola, reception, närbutik, 9 liftar, 23 nedfarter, längd-
spår, skotersafari och hundspann. 

Mycket har hänt men vi har långt kvar tills vi är ”färdigbyggda”. På sidan 6 kan du läsa 
mer om kommande investeringar och planer. En av dem är byggandet av det nya fram-
tida centrumet "Polstjärnan" med hotell, restauranger, caféer med mera. Vi hoppas börja 
bygga redan år 2026.    

Inför denna vintern har vi investerat ytterligare i vårt snösystem, en ny lift vid Copernicus-
området, fler grillplatser, nya parkeringsplatser, fler elbilsladdare och vårt nya "Idre 
Himmelfjäll runt", ett längdspår på 17 km runt vårt fina fjäll. Vi har dessutom ca 700 nya 
bäddar i många fantastiskt fina och trevliga hus och lägenheter. Många av dem förmedlas 
genom Idre Himmelfjäll. Nya "Mossas Kåta" vid 6-stolsliften erbjuder allt en skidåkare 
kan behöva under dagen. Även Samevistet är en nybyggd kåta där Mattias håller till med 
sina sameaktiviteter.

Slutligen har vi påbörjat byggandet av vägar, va, el, fiber med mera i det framtida 
tomtområdet Cressida där vi kör visningar varje vecka för intresserade köpare som vill 
förverkliga sin fjälldröm. Kontakta gärna annalena.persson@idrehimmelfjall.se för att 
boka din visning.

Jag är oerhört glad och tacksam för att alla skidåkande familjer har tagit emot Idre 
Himmelfjäll med öppna armar. Att 1000-tals gäster redan hittat hit, och att många 
100-tals valt att bygga sitt drömboende på just Idre Himmelfjäll!

Ta gärna del av allt som händer under vintern lite längre fram i tidningen och besök 
oss på idrehimmelfjall.se för mer information. Under jul, nyår och påsk har vi separata 
veckoprogram som du kan ta del av på hemsidan och i receptionen. Följ oss gärna på 
Facebook och Instagram för senaste nytt. 

Med detta önskar vi alla er, varmt välkomna till ännu en ny vintersäsong på 
Idre Himmelfjäll!

Torbjörn Wallin, VD Idre Himmelfjäll

VARMT VÄLKOMMEN TILL 
fjärde vintersäsongen 
på Idre Himmelfjäll!

ANSVARIG UTGIVARE
Idre Himmelfjäll nytt

ges ut av Idre Himmelfjäll AB

PRODUKTION OCH ANNONSER 
Fjällposten Reklam & Media, Idre

TRYCK
V-TAB

FOTO
Alexander Neimert, Ulf Palm

Nisse Schmidt, Idre Himmelfjäll.  

KONTAKTA OSS
IDRE HIMMELFJÄLL RESORT AB 

Box 127 | 797 02 IDRE
Telefon 0253-402 00 

info@idrehimmelfjall.se

ÖPPET
23 december 2022 – 15 april 2023

Dela gärna med dig av 
dina finaste minnen.

Här håller du även koll 
på det senaste.
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Frida Hansdotter hade just vunnit den totala världscupen i 
slalom och tagit OS-guld i slalom i Pyeongchang när hon 
inledde ett samarbete med Idre Himmelfjäll. Det inför hennes 

avslutande år i världscupen.

Invigde skidåkningen på Idre Himmelfjäll 
När Idre Himmelfjäll invigdes i december 2019 hade Frida precis 
avslutat sin aktiva karriär i världens slalompister. På invigningen 
samlade Frida ihop några landslagskompisar och gjorde det officiella 
invigningsåket, i det som fortfarande är Sveriges yngsta alpina skid-
anläggning, men också en snabbt växande anläggning.

En av dem som sett till att Idre Himmelfjäll vuxit är just Frida 
Hansdotter. Dels genom hennes arbete som ambassadör, men också 
genom att hon numera är stugägare på fjället.

– Det är en upplevelse att få se hur snabbt den här anläggningen 
utvecklats sedan jag första gången kom i kontakt med Idre Himmel-
fjäll, berättar Frida.

Nu har Frida sin egen fjällstuga på Idre Himmelfjäll med ski-in 
ski-out.

– Det är väldigt lätt att ta sig ut i backen från stugan och lika lätt 
att ta sig hem igen, säger Frida.

När hon valde tomt så fick det alpina intresset styra med närhet 
till pisten, men hon når både det nya längdspåret, Idre Himmelfjäll 
runt, och skoterlederna från den nya fjällstugan. 

I vinter blir för övrigt chansen för många av Himmelfjälls gäster 
en chans att köra om en alpin OS-guldmedaljör och slalomdrottning 
i pisten. För i vinter kommer Frida att ploga med tvååriga sonen 
Colin, först i Idre Himmelfjälls fina barnområde och senare under 
vintern kanske även med de första svängarna i de familjevänliga 
backarna.

– Just barnområdet på Idre Himmelfjäll med åkband och skid- 
karusell är perfekt för att få ett barn att tycka det är roligt med skid-
åkning, säger Frida hoppfull inför sonens debut i slalompjäxor.

– Det blir han som får bestämma hur mycket skidåkning det blir 
för hans del i vinter, men här finns riktigt familjevänliga backar som 
komplement till barnområdet.

Namngett två pister
Får Frida några minuter för sig själv så finns det backar som räcker 
för en alpin elitåkare som Frida.

Två av backarna har hon fått namnge. Inte långt från hennes 
fjällstuga finns både Fridabranten och Frida Race Arena. Den senaste 
blev klart till förra vintern.

– Det är en backe som är riktigt rolig, den är både brant och det 
med stora terrängvågor. Där tar jag gärna morgonens första svängar 
på manchestern, säger Frida.

Den som vill njuta av manchesteråkning har valt rätt fjäll, för 
i många av nedfarterna går det att finna orörda ytor långt in på 
skiddagen. 

– Testa Torsfallet vid Torsliften och där väntar garanterat orörda 
ytor som inbjuder till långa carvingåk, säger Frida Hansdotter och 
rekommenderar en nedfart längst västerut på det stora fjället.

Men i vinter blir det mest skidåkning vid barnområdet intill    
Restaurang Renen och Älgen för Frida och hennes familj.

Att få uppleva sitt barns första skidsvängar är en sann glädje för en 
skidälskare och då är det få platser som är bättre än i Idre Himmel-
fjälls barnområde.

Frida Hansdotter hyllar Idre Himmelfjäll  
– den perfekta familjeanläggningen

I vinter väljer slalomstjärnan Frida Hansdotter Idre Himmelfjälls 
barnområde. Det när sonen Colin ska ta sina första alpina svängar.

– Just barnområdet på 
Idre Himmelfjäll med 
åkband och skidkarusell 
är perfekt för att få barn 
att tycka det är roligt 
med skidåkning.
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FRIDA HANSDOTTER 
NJUTER NU AV LIVET I SITT ”HARMONI”, SOM HON 
BYGGT TILLSAMMANS MED BRA HUS

”Det känns varmt i 
hjärtat och jag får 
nästan nypa mig 
lite i armen.”

Ny huskatalog med 130 sidor husinspiration!
Beställ den kostnadsfritt på brahus.se

  Läs mer 
 om Fridas 

 husresa på 
 brahus.se

Inte bara Bra Hus
-även Sveriges nöjdaste kunder



Styrelsen och dess ägare har ställt sig bakom 
en gemensam masterplan för satsningar 
15 år framåt i tiden till och med år 2036. 
Följande ingår i de nya investeringsplanerna 
som nu närmast ska påbörjas år 2023-2026:

• Försäljning av tomter på nya stugområdet 
Cressida har påbörjats. Här kan du bygga bland 
annat fjällstugor, flerbostadshus och parvillor. 
Byggstart tidigast hösten 2023.
• Ytterligare 3 300 bäddar med byggstart nästa 
höst inom Cressidaområdet.
• Dubblering av snökanonkapaciteteten i 
befintliga nedfarter. Byggstart 2023.

• Nytt skidområde i sydväst mot Fjällbäcken 
med stolbana, nedfarter och snösystem. 
Byggstart 2024.
• Det görs nu en ansökan för tillstånd att bygga 
en toppstuga och ny stolslift mot huvudtoppen 
med byggstart 2025-2026.
• Tillstånd söks också för byggande av ett fram-
tida centrum, Polstjärnan. Byggstart 2026 med  
tillhörande infrastruktur inklusive en ny stor 
skilodge, restauranger, service, kafé, aktiviteter 
och boende i både bostadsrätter och uthyrnings-  
lägenheter.

Förberedelser för dessa stora satsningar med 
tillståndsansökningar och projektering med 
mera är redan igång och ökas nu i intensitet 
under den kommande vintern. 

– Med de här stora investeringarna kommer 
nystartade Idre Himmelfjäll att ta en stor fram-
tida plats på fjällkartan. Det är ett privilegium 
att få jobba för ett bolag som har sådan vilja och 
drivkraft att satsa med full fart framåt, säger 
Torbjörn Wallin, vd för Idre Himmelfjäll.

Håll dig uppdaterad om våra framtidsplaner 
på idrehimmelfjall.se och facebook.

Idre Himmelfjäll
skall fortsätta att växa

NYA INVESTERINGSPLANER FRAM TILL 2036

GRÖVELSJÖN – IDRE – IDRE HIMMELFJÄLL 
IDRE FJÄLL – FJÄTERVÅLEN

SKIDBUSSEN

För övrig information och avvikelser se skidbussen.se

NYHETER

Nu laddar vi upp med 24 
nya publika elbilsladdare, 

totalt 32 st på anläggningen. 
Dessutom byggs många 
boenden med laddare.

→ Du hittar dem vid Skoterbua, 
Skidboden, Restaurang Renen & 

Älgen och stolsliften.

Idre Himmelfjäll 
växer så det knakar 

Till denna vinter har vi 
700 nya bäddar, totalt 

cirka 3500 bäddar.

Ski in – Ski out
I år bygger vi en ny 

transportlift och nedfart 
vid Copernicus 
boendeområde.

Fler 
grillplatser

Finns det något bättre än att 
tillaga mat över öppen eld? 
Från i vinter finns totalt nio 
grillplatser i skidområdet. 

Kom ihåg att ta med något att 
tända med. Minilivs säljer 

enklare grillmat att ta med sig ut.

23 december 2022 – 15 april 2023

VIKTIG INFORMATION INFÖR BUSSRESAN:
Max ett litet handbagage/person • Använd bälte när du sitter ner 

Skidor ska vara ihopsatta med remmar/band alt. skidfodral • Ståplats 
är ej tillåtet på sträckan Grövelsjön-Idre • Alkohol eller annan dryck/
mat får ej förtäras i bussen • Husdjur ej tillåtet • Bussen tar max 49 
sittande och 25 stående • Begränsat antal platser, ej bokningsbara. 
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Vi har producerat hus till fjällmiljöer i över 60 år!
Vi är marknadsledande på timmerhus och levererar 
många hus till Idreområdet varje år!

Kontakta gärna någon av våra säljrepresentanter 
för en personlig visning.

FJÄLLVÄRLDEN ÄR HET!

Carl Lindström
e-post: carl.lindstrom@svenskahusgruppen.se 
tel: 070-447 04 10

Lars Dahlberg
e-post: lars.dahlberg@svenskahusgruppen.se 
tel: 070-399 83 69

Ewa Leek
e-post: ewa.leek@svenskahusgruppen.se 
tel: 070-636 39 71

forsgrenstimmerhus.se
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Glädjen till skidåkning 
är viktigast i Idre Himmelfjälls skidskola

Skidglädje är grunden i Idre Himmelfjälls skidskola. Här är både barn 
och vuxna välkomna, oavsett vilka förkunskaper man har. Vår skidskola 
passar lika bra för dig som står på ett par skidor för första gången som för 
dig som har åkt tidigare och vill utveckla din åkning till nästa nivå. Här kan 
du även lära dig att åka snowboard. Vi utgår alltid från dina förutsättningar 
och skapar glädjefyllda lektioner utifrån deltagarnas ålder och tidigare 
erfarenheter. Välj mellan gruppträning eller privatlektioner.



●  Flinga 3-4 år
För den yngsta gruppen, 3-4 år behövs inga förkunskaper, men du 
måste kunna vara utan mamma och pappa under hela lektionstiden. 
Genom lek och skoj på skidor blir du trygg och lär dig åka lift, 
kontrollera farten, ploga, svänga och stanna. 

●  Myria 5-6 år, Mossa 7-9 år, Gänget 10-15 år
För de lite äldre, en grupp för dig som är ny på skidor. Tillsammans 
har vi kul när vi på ett säkert sätt lär oss att åka skidor. Vi börjar 
äventyret i skidskoleområdet för att senare flytta oss vidare i 
systemets lättare backar när vi känner oss lite säkrare.

●  Flinga 3-4 år, Myria 5-6 år, Mossa 7-9 år, Gänget 10-15 år
En grupp för dig som åkt skidor förut. Du kan stanna själv och 
svänga åt båda hållen i en plog. Du kan åka knapplift själv. Vi 
fortsätter att träna på att bromsa och svänga, och genom lek och 
bus övar vi på fartkontrollen så vi kan åka ut i våra andra backar i 
systemet!

●  Myria 5-6 år, Mossa 7-9 år, Gänget 10-15 år
En grupp för dig som åker i alla backar och som vill börja utforska 
vilken typ av skidåkning som lockar dig mest. Vi provar portar, 
offpist och park, allt för att öka dina färdigheter med lite fler 
utmaningar.

Privat 3-12 år
60 eller 90 minuter. En lektion bara för dig/er. Vi lägger upp lektionen 
efter dina/era önskemål. Lekfullt och lättsamt utvecklar vi din skid-
åkning.

Privat vuxen från 13 år
60 eller 90 minuter. En lektion bara för dig/er. Vi lägger upp lektion-
en efter dina/era önskemål. Utmana dig själv och ta din skidåkning 
till nästa nivå eller att det helt enkelt inte känns bra så föreslår vi en 
privatlektion.

VÅRA OLIKA SKIDSKOLEGRUPPER
NIVÅ    1       2            3

Flinga 3-4 år

Myria 5-6 år

Mossa 7-9 år

Gänget 10-15 år

Gruppskidskola 4 dagar, måndag-torsdag.

Bokning av grupplektion och mer information
idrehimmelfjall.se/skidakning/skidskola
Bokning av privatlektion
0253-301 397
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PRISER SKIDSKOLA 2022/2023
Ålder   60 min 80 min
Flinga 3-4 år   830:- –
Myria 5-6 år   – 830:-
Mossa 7-9 år   – 1140:-
Gänget 10-15 år   – 1140:-

Ålder   60 min 90 min
Privat 3-12 år   620:- 830:-
Privat Vuxen   720:- 930:-
Privat Snowboard   720:- 930:-

Nyhet! Boka skidskola online 

på idrehimmelfjall.se

VECKOAVSLUTNING 

Fredag kl. 14.00 
(Vecka 52 och 1, onsdag kl. 16.00) 

Välkommen till vår populära veckoavslutning. Vi träffas vid Flingas 
Barnland (Backe 5), i nära anslutning till restaurang Renen & 
Älgen, reception och kiosk. Det blir skidrace i en lätt slalombana 
på skidor, snowboard, längdskidor eller kanske i pulka? De allra 
minsta får såklart ta hjälp av sina föräldrar.
Alla barn som deltar får en gåva från Capri-Sun och GB.

SKOTER BUAS SNOW RACE 

Onsdag kl. 16 v. 2-6, kl. 17 v. 7-15
(Vecka 52 och 1, tisdag)

Var med och åk pulka med oss. Vi bjuder på musik, lekar, 
stafetter och en överraskning i samarbete med Idreskoter & 
Motor. Låna en pulka eller ta med din egen pulka eller bobb.
Vi håller till vid Flingas Barnland och kommer att använda 
hela backen efter stängning för lek och pulkaåkning.
Pris 50:-. Anmälan på idrehimmelfjall.se eller i receptionen 
senast dagen innan.

Familjedag för alla
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HYR SKOTER PÅ EGEN HAND

Idre Skoter & Motor har snöskotrar av 
märket Ski-doo och Lynx i 2020 och 2022 
års modeller.  
Det finns familjeskotrar med tvåsittsdyna 
eller en sportigare variant med en enkel-
dyna, alla som 4-taktare. 

Välj mellan hel- eller halvdagshyra.
Förbokas: www.idreskoter.com 
076-100 87 60, boka@idreskoter.nu
Alla uthyrningspriser hittar du på 
idreskoter.com

För att köra snöskoter på egen hand krävs 
B-körkort utfärdat innan 1/1 år 2000 
eller förarbevis för snöskoter. För att köra 
skotersafari krävs det att man har B-kör-
kort eller AM-kort (moped klass 1). Alla 
maskiner är försäkrade och utrustade med 
SOND-kort vilket gör att du får köra i deras 
ledsystem.

SKOTERTUR MED GUIDE

En mysig tur i vårt natursköna område, 
turen är inte förutbestämd utan anpassas 
utifrån väder och vind. Turen pågår ca 2,5 
timme och du kör själv din skoter. Vi tar en 
kortare paus, så ta gärna med egen fika.

Pris: 1800:- (inkl. 1 person)
Max 2 personer/skoter. Tillägg passagerare 
200:-/vuxen och barn från 12 år. 
Barn t.o.m. 11 år åker gratis.

Tid: Tisdag och torsdag
Förmiddag 09.30-12.
Eftermiddag 13.30-16. 
Guidade turer övriga dagar vid förfrågan.
Förbokas: www.idreskoter.com
076-100 87 60, boka@idreskoter.nu 
Samlingsplats: Samtliga turer utgår från 
SkoterBua på Idre Himmelfjäll, mittemot 
Skidboden om inget annat anges.
Arrangör: Idre Skoter & Motor

RENTUREN
Längs Renens spår – Bovtsen Gieji Mietie

Följ med på en härlig skotertur tillsammans 
med Idre Skoter & Motor längs preparerade 
leder som tar oss genom snöbeklädda fjäll 
och snåriga skogar. Under turen stannar vi 
till vid kåtan och träffar renarna Balve och 
Rosse. Där avnjuter vi en samisk lunch ute 
vid den sprakande elden, samtidigt som vi 
lyssnar till renägaren Mattias berättelser 
kring livet i Idre Sameby, ”Renen och dess 
åtta årstider”.

Pris: 1.800:-/skoter för 1 vuxen, 
2.200:-/skoter för 1 vuxen + 1 barn, 
2.500:-/skoter för 2 vuxna.
Inkl. Skoter, bränsle, ledkort, försäkring, guide, 
Souvas, tillverkat av lokalt producerat kött.

Tid: Fredag vecka 52-14, kl. 11- ca 13.
Förbokas: boka@idreskoter.nu eller 
www.idreskoter.com
Samlingsplats: Skoterbua, Idre Himmelfjäll.
Arrangör: Idre Ren och Idreskoter & Motor.
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SPÄNNANDE ÄVENTYR 
i vår vackra fjällvärld

Upptäck Idres vackra natUr på ett nytt sätt. Följ med på en gUIdad skotertUr tIll 
renarnas land eller Upplev samernas vardag I deras arbete på rIktIgt nära håll. 
hyr dIn egen skoter och ta dIg en tUr I områdets 180 mIl preparerade skoterleder. 

VAD GÄLLER VID SKOTERÅKNING I 
OCH OMKRING IDRE HIMMELFJÄLL

Skoterförbud på all mark på 
Idre Himmelfjäll förutom:
› Skoteråkning på skyltad skoterled.
› Skoteråkning för boende på 
 Idre Himmelfjäll, kortast väg, 
 boendet t/r via skoterled till 
 anslutningsspåren.
› Max 20 km/tim inom stugområdet.
› Absolut skoterförbud i alpina backar  
 och i dragna längdskidspår.

Kom ihåg att köpa SOND´S ledkort. Dessa 
köper du på Idre Skoter & Motor och Gulf 
i Idre by samt Skoterbua, Skidboden och i 
receptionen på Idre Himmelfjäll.

På pistkartan (sidan 21) ser du anslutnings-
spår till skoterlederna. Här ser du även 
leden till restaurang Renen & Älgen där du 
smidigt kan parkera din skoter.



RENMÖTET

Följ med på ett exklusivt möte med renen 
och dess skötare. På renskinn runt elden i 
det nya Samevistet kokar vi kaffe och 
lyssnar till renägaren Mattias berättelser 
kring livet i Idre Sameby. 

Pris: 320:-/vuxen, 210:-/barn 5-12 år
inkl. kaffe och smakprover.
Tid: Fredag vecka 52-14, kl. 14.00-15.00.
Förbokas: www.idrehimmelfjall.se
Samlingsplats: Lägerplatsen för 
renaktiviteter.
Arrangör: Mattias Jonsson, Idre Ren.

Idre sameby är Sveriges sydligaste sameby, det är också en av de minsta.
Renskötseln och den samiska kulturen är starkt sammankopplade och 
dess traditioner går långt tillbaka i tiden. Den har under tusentals år 
utvecklats från jakt på vildren till skötsel som sker idag. Då som nu är det 
naturen som styr rennäringens rytm eftersom renen går på naturbete året 
runt. Hos oss på Idre Himmelfjäll har du möjlighet att träffa renar och lära 
dig mer om samekulturen. 

Familjeturen
Åk bekvämt tillsammans med familjen 
på en släde längs dragna spår i magisk 
vinternatur. Släden har plats för två barn 
och två vuxna (maxvikt 200 kg). Turen tar 
ca 25 minuter inklusive instruktioner och 
tid tillsammansmed hundarna.

Pris: 400:-/vuxen, 200:- barn 5-12 år.
Tid: Onsdag och lördag 23/12–15/4

Skogsäventyret – kör själv
Känn kraften i att själv köra hundspann. 
Inga förkunskaper krävs, äventyret inleds 
med en kortare utbildning för att göra dig 
redo. Därefter kör du själv efter guide på en 
preparerad bana i skogen. Släden har plats för 
en vuxen, från 16 år, och ett mindre barn.

25-30 min: 600:-/vuxen, 300:-, barn 5-12 år.
50 min: 800:-/vuxen, 400:- barn 5-12 år.
Tid: Onsdag och lördag 23/12–15/4.

| 11

TURER MED HUNDSPANN

Upplev Idres vinterlandskap med hundsspann. I samarbete med Dala Husky erbjuder vi varje onsdag 
och lördag hundsspannsturer för hela familjen. Prova på att köra själv eller åka med i släden.

Barn under 5 år åker gratis i vuxens sällskap. Samlingsplats för hundspannsturerna är på 
Polstjärnsgatan vid södra infarten, på vänster sida strax innan återvinningsstationen. Tänk 
på att ha varma kläder och ordentliga skor på dig.

Förbokas: www.dalahusky.com. Arrangör: Dala Husky



idreS nyaSte reStauranger hittar du på Idre Himmelfjäll. 
Restaurang Renen & Älgen är hela familjens restaurang med mat och 
dryck för alla smaker. Vi jobbar mycket och gärna med närproducerade 
och lokala råvaror. Här finns garanterat något för alla. Du hittar oss i 
centrumhuset vid norra infarten precis intill Flingas Barnland.

Du kan också beställa från vår meny och ta med dig hem till stugan. 
Hela menyn hittar du på idrehimmelfjall.se

Nya Mossas kåta ligger vid 6-stolsliften. Ett mysigt tipitält med 70 
sittplatser och en välfylld meny. Håller öppet lika länge som liften. Du 
kan även boka tältet för större sällskap kvällstid.

After ski och 
mys vid brasan

Mat för 
alla sinnen
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FIKA & MAT

Mossas
kåta™

Det nya lunchstället 
vid stolsliften. 

Här serveras hamburgare, 
viltkebab, korv, pasta, 

pannkakor, våfflor och fika. 
Fullständiga rättigheter.

ÖPPET 
vecka 2-6, 10-13 

fredag & lördag från kl. 10
vecka 52, 1, 7-9, 14-15 
alla dagar från kl. 10

Dagens lunch, à la carte, 
pizza, pasta, hamburgare, 
soppa, plankstek och fika. 

ÖPPET 
alla dagar kl. 10-21

Grillbuffé onsdag kl. 18
345 kr/vuxen, 20 kr/år t.o.m. 12 år

Filébuffé fredag kl. 18
395 kr/vuxen, 20 kr/år t.o.m. 12 år

Bokas på 0253-260 66, 
renenalgen@idrehimmelfjall.se

Torgfest
och After ski
Vårsolen börjar värma och dagarna blir längre, 

det är då det händer, Torgfesten, med after ski och 
uppträdanden från stora snöscenen. Fari tänder 
grillarna och serverar allt en skidåkare behöver.

Lars-kristerz
→ Fredag vecka 9
kl. 15.30-17

Stefan Nykvist
med vänner
→ Fredag vecka 14
kl. 15.30-17

John Lindbergs 
Trio
→ Fredag vecka 15
kl. 15.30-17

I taket på Restaurang Renen & Älgen 

hänger några av fjällens fåglar att 

beskåda.
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SKIDUTHYRNING | SKIDVERKSTAD | SHOP | SKIPASS

ÖPPET Måndag-fredag kl. 08.30-18.00. Lördag-söndag kl. 08.30-19.00. 
Tel. 072-500 71 72, skidhyra@idrehimmelfjall.se

all utruStning i vår Skiduthyrning är 
noga genomgången, skidor och snowboards 
är alltid nyslipade och i toppskick när du hyr 
hos oss. Vi slipar även din privata utrustning. 

Förbokning av utrustning sker i vår bokning 
online och behöver ske minst tre dagar innan 
din ankomst. Du kan också välja att hyra din 
utrustning på plats när du anlänt.

I Skidboden ger vi dig en lugnare upplevelse 
när du ska hyra. Här provar du pjäxor själv 
utan långa köer och i lugn och ro innan du 
kommer till skiduthyrningsdisken. Där får 
du personlig service genom hela uthyrnings-
processen. Självklart har vi det du behöver 

oavsett om du vill åka alpint, snowboard eller 
längdskidor. I år kan vi erbjuda ett större ut-
bud med mer snowboard och längd för barn. 

För att förenkla lite extra så packar vi all 
din utrustning i en kundvagn så du slipper 
släpa och istället smidigt kan köra hela vägen 
genom butiken ut till bilen eller skidbacken.

I vår shop hittar du ett basutbud från kända 
leverantörer, bland annat vantar, hjälmar, 
googles, underställ, balaclavas och skid-
strumpor. Här köper du även våra snygga 
profilkläder. Det italienska skidmärket 
Blossom gör entré i shopen.

Det ska vara enkelt att 
vara gäst i Skidboden

Skidtest! Under sportloven kan du prova skidor från Völkl, 

Blossom och Rossignol. Se mer information på idrehimmelfjall.se

Vårt mål är att det ska vara enkelt för dig som gäst hos oss i Skidboden. 
Här har vi samlat allt under ett tak: skidhyra, försäljning av skipass och 

spårknapp, skidverkstad och en shop med basutbud från kända leverantörer.

"HYRKÖP" - TESTA INNAN KÖP!
Är du intresserad av att köpa nya skidor 
har du nu möjlighet att under en dag 
prova dig fram till vilka skidor som 
passar just dig. 
Du betalar för en dag och får sedan testa 
alla skidor vi har från märket Blossom.

Nyhet!



FÖR MER INFORMATION OCH BOKNING
Telefon 0253-301 397 eller skidskola@idrehimmelfjall.se
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SMÅTT & GOTT

Projekt 
IDRE HIMMELFJÄLL
AKTIVITETSCENTER
Vintersäsongen 2021/2022 
invigdes nya Centrumhuset som 
innehåller reception, minilivs och 
Restaurang Renen & Älgen. 
Byggnationen förverkligades med 
stöd från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden.

BARNENS 
VINTERLAND

BarnenS nya Skidtorg med åkband och liftkarusell 
som invigdes förra året blev mycket populärt. Här kan 
familjens minsta påbörja sin framtida skidkarriär. Intill 
skidtorget finns också en härlig pulkabacke.

Här kan du även träffa figurerna från "Sagan om 
Himmelfjäll". Om du vill höra mer om Snöälvan Flinga, 
fjälltrollet Mossa och skogsrået Myria, kan du lyssna till 
sagan om   Idre Himmelfjäll och se filmen på idrehim-
melfjall.se.

Bus och skidlek för alla barn

VISA HÄNSYN 

mot renarna
viSSt du att Sveriges sydligaste sameby ligger i 
Idre? Det betyder också att deras naturliga betesmark 
ligger på fjällen och i skogarna runt oss. En av deras 
flyttleder går genom stugbyn på Idre Himmelfjäll. 
Det är viktigt att vi alla visar hänsyn mot renarna 
och rennäringen då vi är glada att dom håller till här. 
Förhoppningsvis får vi se många av dem i vinter.

vad kan vara mera romantiSkt 
än ett vinterbröllop i fjällen.
Drömmer du om en vigsel på fjällets 
topp, i en tältkåta eller i Idres vackra 
träkyrka, det är precis vad vi kan 
erbjuda.

Kombinera vigseln med en 
spännande tur med hundspann eller     
kanske en skotertur till restaurangen.  
Idre har mycket att erbjuda och Idre 
Himmelfjäll har boendet.

kyrklig vigSelförrättare: 
Kan även viga på platser  
utanför det kyrkliga rummet. 
Tel. 0253-59 61 53

Borgerlig vigSelförrättare:
Monica Jomfjäll
Tel. 0736-33 22 23

Vinterbröllop

TA BUSSEN TILL IDRE

Direktbuss från
 STOCKHOLM, GÖTEBORG 
MALMÖ OCH KÖPENHAMN

På idrehimmelfjall.se kan du 
läsa mera om Fjällexpressen och 

Masexpressens turer till Idre.

Hållbar 
stugvistelse

Låt oss gemensamt ta 
ansvar för elanvändningen!
Att elen är dyr i vinter har knappast 
undgått dig. Vi förstår att det inte 
är något du vill tänka på under din 
vistelse här. Vi befinner oss dock i 
en exceptionell situation och hoppas 
på din förståelse och vilja att ta ett 
gemensamt ansvar tillsammans 
med oss. Boendet du hyr ägs av en 
privatperson, så tänk gärna på hur 
du använder elen i stugan. 
Vill du ha smarta energitips, se 
stugpärmen i ditt boende eller besök 
dalakraft.se

Varierande utbud 
och öppettider

Under säsongen kan 
öppettider och utbud variera. 
Se idrehimmelfjall.se om vad 
som gäller under din vistelse.
Under jul, nyår och påsk finns 

separata veckoprogram.

23 DECEMBER

Smyg på tomten
Vi smyger genom skogen 
och tittar på hur tomten 

förbereder sig inför julen.
Medtag liten lykta. Varm 

choklad ingår. Barn 1-12 år.
tid: kl. 17 och 19.

Bokas på idrehimmelfjall.se 

SCOTTS TIPSPROMENAD 
på skidor
Ta dig runt i liftsystemet och leta upp frågor vid 
lifthusen. Totalt 10 frågor. Tävlingstalongen hämtas 
i Skidboden och lämnas in i receptionen när du är 
klar. Varje fredag lottar vi ut pris från Scott. 



Mikael Olson
Ansvarig mäklare
070-347 78 68
mikael.olson@fastighetsbyran.se
 

TB-Gruppen planerar nu att uppföra lägenheter i bästa läget på familjevänliga 
Himmelfjäll.

Lägenheterna får en modern och mysig fjällkänsla att längta hem till och samlas i 
efter en dag i backen.

Lägenheterna är välutrustade med bl a braskamin och bastu som standard och 
med möjlighet till 8-9 bäddar.

Köp ditt drömboende – mitt i backen

För mer info och intresseanmälan besök tb.se eller kontakta Mikael eller Linn på 
 fastighetsbyrån Idre

Linn Wessman
Mäklarassistent
070-347 74 27
linn.wessman@fastighetsbyran.se
 

fastighetsbyran.com/idre

Redovisade årtal i pistkarta  
för kommande utbyggnad är planerad byggstart



Nytt tomtområde
"Cressida" med 
ski in - ski out
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Investera i ditt egna drömhus 
på nya Cressida
Ett liftnära område i anslutning till liftar, backar och framtida centrumområde.

ett unikt tomtområde för dem som ställer höga krav 
och drömmer om att bygga sitt drömhus på en exklusiv 
fjälltomt.

Här njuter ni av ett fridfullt läge. Området är vackert och 
storslaget med utsikt mot Grövelsjöfjällen, Fulufjället och de 
norska fjälltopparna. Tomterna ligger i direkt anslutning till 
liftar och pister, längdspår och skoterleder med den vackra 
genuina fjällmiljön runt husknuten.

Ett fullt utvecklat Cressidaområde erbjuder en mångfald 
av bostadsformer, allt från enfamiljshus till parhus och 
mindre flerfamiljshus. Allt på glidavstånd till pisterna samt 
6-stolen och liftarna F, L, G som ligger i skidområdet intill 
Cressida.

Här skapar ni ert drömboende utifrån ett speciellt fram-
taget designprogram med ledord som äkta och genuint.

Boka egen visning hos 
anna-Lena persson

Växel 0253-402 00 
Mobil 073-530 83 89 
tomter@idrehimmelfjall.se

Idre Fjäll
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BURUSJÖN 633 möh

RESTAURANG

FRAMTIDA
PISTOMRÅDE
INVIGS JULEN 2024

Trolltoppsliften

Sagaliften

Fjälljätteliften

Backråetliften

Daltoppsliften

Valhallia Express

A
B
D
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G
F

LIFTAR

H Himmelsliften

Torsliften

Fjällrikeliften

I
L

Lift toppstation

Stollift 6 pers

Bygellift 

Knapplift

Rullband

LIFTSYMBOLER

Pist mycket lätt

Pist lätt

Pist medelsvår

Pist svår

O�pist svår

PISTSYMBOLER

Bergstoppsvätten

Snö�ingan

Trolltrillet

Vajbranten

Flingas barnland

Derningssaga
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Backrået

Stortrollet o�pist  

Frida Race Arena

Fridabranten

Odingen

Baldersbacken
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Fjälljätten               

         Torsfallet

Carlbacken
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30 Himmelsbacken

Fjällfaran

Långstigen övre

Vägvisarn
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SERVICESYMBOLER

Restaurang

Skipass

Skiduthyrning

Skidskola

Shopping

Parkering

Toalett

Värmestuga

Reception

Skoteruthyrning

Skidpatrull

Grillplats

Återvinning

Samevistet

Info

Elbilsladdare

Kiosk

Hundspann

Anslutning till skoterleder
Skoterledsutfart

Längdskidspår
Idre Himmel�äll runt 17 km

Topptursled

FRAMTIDA CENTRUM 
med skilodge, restauranger, 

caféer, service, butiker, 
aktiviteter och boende.

CRESSIDA

Informationsträff 
om tomtförsäljning, 

förmedling och 
Idre Himmelfjälls 

framtidsplaner
4/1, 23/2, 2/3, 6/4, 13/4

KL. 8.30-9.30



– Jag hade lärt känna Staffan Derning 
när vi jobbade utomlands, berättar Gerteric 
Lindquist, delägare och styrelseordförande i 
Idre Himmelfjäll.

– Staffan hade då berättat om ett fjäll i 
norra Dalarna. Han tyckte jag skulle vara 
med på resan med att skapa en alpin skid-
anläggning, berättar Gerteric.

För Gerteric gick det inte att motstå   
Staffans entusiasm. Därför blev han en vik-
tig del i Idre Himmelfjälls utveckling.

Sommaren 2008 togs det första spadtaget. 
Två år senare byggdes det första huset och 
2011 invigdes den första lilla liften i Topp-
hedsbacken.

Nu fanns ett embryo till en skidanlägg-
ning med ett dussintals fritidshus och en 
knapplift, men sedan gick åren och det 
hände inte så mycket synligt.

Staffan fortsatte att kämpa för sin dröm, 
hela tiden fanns Gerteric i bakgrunden.

Vision 2036
2017 hade Torbjörn Wallin tagit över som 
VD för Idre Himmelfjäll när Staffan drog 
sig tillbaka. Då hade omkring 250 tomter 
sålts. Nu bestämde sig styrelsen, där Gert- 
eric nu var ordförande, att gå vidare och 
fullfölja drömmen om att följa de ritningar 
som dragits upp.

Då, 30 år efter det att Staffan första gången 
upplevde dåvarande Hemmeråsen och såg 
framtiden för den alpina skidanläggningen 
Idre Himmelfjäll spikades datumet för 
invigningen till 17 december 2019

– Det har varit en fantastisk resa och det 
har hela tiden handla om långsiktighet, 
säger Gerteric.

Nu kan han blicka tillbaka på 16 år 
och det med Idre Himmelfjälls nya vision 
2036 som ska realiseras. Det handlar om 
investeringar i nya nedfarter och nya liftar 
men också ett område med hotell och 
restauranger i anslutning till nuvarande 
sexstolsliften. På fjällets högsta topp ska 
en toppstuga byggas. Redan till den nu 
stundande vintern finns en ny lift på plats, 

men de stora investeringarna sker från 2024 
och framåt.

– Ser man enbart året 2036 så låter det 
väldigt långt borta. Men samtidigt har det 
gått 16 år sedan vi på drog igång, säger Gert- 
eric, som vill vara med på den kommande 
resan.

– Jag uppskattar bygden, 
naturen och miljön. Att i Idre 
få vara med om att skapa en 
alpin skidanläggning ser jag 
som något väldig spännande 
och roligt, förklarar Gerteric 
sitt långsiktiga engagemang i 
Idre Himmelfjäll.

Medan många investering-
ar saktat ner, så tror Gerteric 
på just långsiktigheten.

– Det vänder och vi gick igenom 
några tuffa år i början, men vågade då ta 
långsiktiga beslut och det gör vi nu med, 
säger Gerteric lugnt.

Cressida — nytt tomtområde
Idre Himmelfjäll äger över 2000 hektar 
mark med massor av vackra fjälltomter. Se-
dan i höstas finns nu ett helt nytt tomtom-
råde, Cressida, i bästa tänkbara söderläge. 

Där går det nu att åter förverkliga dröm-
men om en fjällstuga med ski-in ski-out, 
närhet till det nya längdskidspåret Idre 
Himmelfjäll Runt och till 180 mil skoter-
leder.

– Jag har sedan tidigare engagerat mig 
i flera fastighetsprojekt i Idre och gillar 
området, säger Robert Aronsson från 
Göteborg.

Det har nu lett till att han också köpt en 
stor tomt för familjens blivande fjällstuga 
högt upp i Cressidaområdet.

– Det som verkligen lockar med Idre 
Himmelfjäll är den vackra fjällmiljön, säger 
Robert.

– Sedan är jag väldigt imponerad av den 
utveckling som sker här på Idre Himmelfjäll.

På Cressida är också Erik Jansson nybli-
ven tomtägare.

– Jag har ofta varit i Idre och önskat en 
fjällstuga här. Efter det att vi var här i som-
ras fick jag också med mig familjen på att 
det är här vi ska bygga vår fjällstuga.

Just de två säsonger som finns i Idre med 
skid- och skoteråkning vintertid 

som kombineras med cykling, 
fjällvandring och golf 

sommartid gör att fjäll-
stugan kan användas 
året runt.

– Här är verkligen 
vackert och två sä-
songer år det som jag 
uppskattar med Idre, 

säger Erik Jansson.

Storsatsning på 
bostadsrätter

En stor investering gör också 
fastighetsbolaget Franka Bostad som bygger 
38 lägenheter, där de flesta bostadsrätterna 
redan är sålda.

– Det här blir vårt första projekt i fjällmiljö, 
berättar Louise Ahlsén som är marknads-
chef för Franka Bostad och 61 grader nord 
som bostadsområdet döpts till.

– Det blir rymliga och ljusa lägenheter 
där etapp ett är klar till jul och etapp två i 
kommande vinter.
Det som lockade Franka Bostad att satsa på 
Idre Himmelfjäll är helheten i området.

– Det är ett spännande och växande 
område.

– Utöver Idre Himmelfjäll finns ju också 
ytterligare två skidanläggningar i närheten, 
men också sommarsäsongen. I Idre finns ju 
till exempel en fin golfbana och sommarak-
tiviteter, så två säsonger gör fjällboendet än 
bättre, säger Louise.

Snön faller, snökanonerna jobbar och 
Idre Himmelfjäll växer. Visionen om en ny 
alpin skidanläggning är förverkligad. Nu 
har arbetet med nästa vision tagit fart.

Idre Himmelfjäll 
har framtidstro 

LOCKAR INVESTERARE

Året var 2006. Affärsmannen Staffan Derning hade då kämpat med att förverkliga 
en dröm. Att förädla ett fjäll till en alpin skidanläggning. Det genom att sälja tomter 

och bit för bit ta nästa steg för den alpina skidanläggningsdrömmen.

Gerteric Lindqvist vid invigningen av Ider Himmelfjäll. 
Här tillsammans med Staffan Derning och Torbjörn Wallin.
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SKIDUTHYRNING
Vi hjälper dig att hitta rätt utrustning oavsett om du är nybörjare eller 
erfaren åkare, vi lyssnar alltid på dina önskemål. Du kan välja komplett 
paket till förmånligt pris eller hyra enstaka delar av din utrustning som 
du behöver. 

ALPINT
Barn 0-7 år 1 dag 2 dgr 3 dgr 4 dgr 5 dgr 6-7 dgr
Slalompaket* 130:- 190:- 240:- 300:- 350:- 380:-

Ungdom 8-15 år 1 dag 2 dgr 3 dgr 4 dgr 5 dgr 6-7 dgr
Slalompaket* – nybörjare 220:- 310:- 400:- 480:- 570:- 620:-
Slalompaket* – medel 320:- 460:- 610:- 750:- 850:- 950:-
Slalompaket* – avancerad 400:- 570:- 750:- 910:- 1040:- 1160:-

Barn & Ungdom 0-15 år 1 dag 2 dgr 3 dgr 4 dgr 5 dgr 6-7 dgr
Snowboardpaket* 260:- 380:- 490:- 610:- 690:- 760:-
Twintippaket* 240:- 360:- 460:- 570:- 640:- 710:-

Vuxen 16 år+ 1 dag 2 dgr 3 dgr 4 dgr 5 dgr 6-7 dgr
Slalompaket* – nybörjare 260:- 400:- 510:- 630:- 710:- 810:-
Slalompaket* – medel 320:- 460:- 610:- 750:- 850:- 950:-
Slalompaket* – avancerad 400:- 570:- 750:- 910:- 1040:- 1160:-
Slalompaket* – avancerad plus 440:- 620:- 820:- 1010:- 1140:- 1270:-
Snowboardpaket* 320:- 460:- 610:- 750:- 850:- 950:-
Twintippaket* 320:- 460:- 610:- 750:- 850:- 950:-

LÄNGD
Barn & Ungdom 0-15 år 1 dag 2 dgr 3 dgr 4 dgr 5 dgr 6-7 dgr
Längdpaket* 180:- 210:- 260:- 320:- 370:- 410:-

Vuxen 16 år+ 1 dag 2 dgr 3 dgr 4 dgr 5 dgr 6-7 dgr
Längdpaket (skintech)* 250:- 280:- 380:- 460:- 530:- 600:-

ÖVRIGT 1 dag 2 dgr 3 dgr 4 dgr 5 dgr 6-7 dgr
Hjälm (ingår för barn 0-7 år) 50:- 70:- 80:- 100:- 110:- 130:-
Ryggskydd 60:- 80:- 90:- 110:- 130:- 150:-
Stavar 50:- 70:- 80:- 100:- 110:- 130:-

TRYGGHETSPAKET**    1-4 dag 5-7 dgr 8-15 dgr
Slalom – nybörjare, barn, längd    80:- 100:- 140:-
Slalom – medel, snowboard, twintip    100:- 120:- 160:-
Slalom – avancerad    120:- 140:- 180:-

*Skidor, pjäxor och stavar ingår i alla paket. Hjälm ingår till alla barn 0-7 år.
**Befriar dig från ersättningsskyldighet vid skador på hyrd utrustning. Gäller vid 
stöld eller olyckshändelse, ej vid vårdslös hantering. Trygghetspaketet är en en-
gångskostnad, ingen självrisk krävs. Kan endast köpas vid hyres- eller boknings-
tillfället. Stulen utrustning ska anmälas till polisen.

SKIDVERKSTAD
Testa vår automatisk skidslip som, förutom ger vassare kanter, även ger 
ett jämnare belag. Alla hyrskidor är också slipade i den nya maskinen, 
allt för att ge dig den bästa skidupplevelsen. 

Storslipen  599:-
Ifyllning av belag, planslip, struktur, kant, hängning av kant och valla.

Mellanslipen  499:-
Planslip, struktur, kant, hängning av kant och valla. 

Lillslipen  399:-
Kantslip, hängning av kant och valla.

*Delas av föräldrarna, ett namn och ett foto på en av föräldrarna. 
Barn 0-7 år åker gratis i liftarna om de bär hjälm.

FÖRBOKA DITT SKIPASS ONLINE
Passen köper du enklast online. Förbokade liftkort hämtas ut i våra 
obemannade pickup-boxar utomhus som finns vid Skidboden, 
restaurangen/reception och 6-stolsliften.
Har du chipkort kvar sedan tidigare år kan du lätt ladda det online. 
Kortet börjar gälla 5 till 10 minuter efter laddning. Kom ihåg att ange 
WTP-nummer som finns på chipkortet! 
Skipass kan också köpas på plats vid Skidboden och receptionen.

SKIPASS
Med skipasset "Idre Himmelfjäll" åker du i Idre Himmelfjälls 23 
nedfarter och med "Idrepasset" i 82 nedfarter på Idre Himmelfjäll, 
Idre Fjäll och Fjätervålen.

IDRE HIMMELFJÄLL/IDREPASSET
 Ungdom 8-15 år Vuxen  Föräldra-
 Senior +65 16+ pass*
3 tim 270:- / – 340:- / – –
1 dag 305:- / 445:- 385:- / 570:- 540:- / 800:-
2 dgr 555:- / 840:- 715:- / 1080:- 1000:- / 1510:-
3 dgr 785:- / 1240:- 1015:- / 1590:- 1420:- / 2225:-
4 dgr 990:- / 1585:- 1270:- / 2035:- 1785:- / 2850:-
5 dgr 1170:- / 1865:- 1500:- / 2390:- 2100:- / 3345:-
6-7 dgr 1300:- / 2030:- 1665:- / 2605:- 2330:- / 3645:-
4 av 7 dgr valfri 1150:- / 1790:- 1465:- / 2295:- –
Säsongskort 3500:- / 4520:- 4670:- / 6025:- –
Chipkort 60:- 60:- 60:-

SPÅRKORT
Från skiduthyrningen på Idre Himmelfjäll utgår längdspåret som tar 
dig ut i hela Idre Fjälls spårsystem. Du har tillgång till ca 95 km 
preparerade spår varav 30 km har belysning. De elbelysta spåren 
utgår från Idre Fjälls skidstadion. Spårkort köper du i Skidboden och 
receptionen och är obligatoriskt för längdskidåkning.

  Ungdom 8-15 år Vuxen 
 Senior +65 16+
3 tim 60:- 100:-
1 dag 85:- 145:-
2 dgr 160:- 270:-
3 dgr 225:- 375:-
4 dgr 275:- 455:-
5 dgr 310:- 515:-
6-7 dgr 370:- 615:-
Säsong 740:- 1230:-

Barn 0-7 år åker gratis.
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Låt oss 

ta hand om 

dina skidor
SKIDBODEN
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Boka en mysig 
fjällstuga i vinter

Efter en härlig skiddag i backen finns inget bättre än att krypa upp i soffan vid 
den öppna spisen med en varm kopp choklad. Kanske du slår en tärning, flyttar 

några pjäser och njuter av solnedgången. På Idre Himmelfjäll hittar du ett av 
fjällvärdens nyaste och fräschaste boende, många med ski in-ski out. 

det finnS Boende för alla Smaker, för den mindre familjen till det 
större sällskapet. Oavsett om du önskar ett modernt boende, en mer rustik 
stuga med gediget timmer eller en lägenhet nära barnområdet där skidskolan 
huserar, så tror vi att ni ska hitta det hos oss. 

De flesta husen har de bekvämligheter du är van vid hemifrån, såsom 
tvättstaplar, torkskåp och diskmaskin, även braskamin och bastu, för den 
riktigt härliga fjällstugekänslan.

Förutom att boendet på Idre Himmelfjäll är nybyggt och välutrustat så ligger 
husen vid nedfarterna eller aldrig är mer än en lagom uppvärmningssträcka 
till närmsta nedfart.

KANONPRIS PÅ VÅRA 
LÅGPRISVECKOR 2-4
Lägenhet 2+2 bäddar med bastu.
Pris från 3.945 kr
Du får dessutom 20% rabatt 
på skipass.

HÄRLIGA MARS 
VECKA 13
Härlig vårskidåkning, snögrotta 
med varm choklad, kanske den 
bästa tiden på året?
Lägenhet 2+2 bäddar med bastu.
Pris från 5.125 kr
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"Vi är stolta 
att kunna erbjuda 
Idrefjällens nyaste 

boende"
BOKA PÅ 

IDREHIMMELFJALL.SE
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SMÅTT & GOTT

VÄLKOMMEN IN

Reception & minilivs
Öppet alla dagar kl. 08.30-16.30

i centrumByggnaden hittar du receptionen och vår minilivs. 
Lätt att nå både med bilen och från backen då de ligger precis intill 
Flingas Barnland.

Här köper du allt från godis, snacks, dricka, hygienartiklar, 
chark, bröd, enklare grillmat att ta med ut i backen till mössor och 
buffar. Vi säljer även fina souvenirer, bland annat Idre Himmelfjälls       
egen Dalahäst och diverse renprodukter.

Ut i spåren i gnistrande 
vinterlandskap

PREMIÄR FÖR 
IDRE HIMMELFJÄLL RUNT Spåret är cirka 17 kilometer och du kan starta vid Skidboden 

eller kliva på där det passar dig. Orkar du inte hela vägen runt är 
det bara att vända, spåret har nämligen dubbelspår.

Du kan också ta dig vidare ut i hela Idre Fjälls spårsystem. 
Genom att köpa ett spårpass får du tillgång till 95 kilometer prepa-
rerade spår varav 30 kilometer har belysning. De elbelysta spåren 
utgår från Idre Fjälls skidstadion. 

Åker du med dragpulka och hund så åk bredvid de klassiska 
spåren. Spåren prepareras varje dag för bästa skidupplevelse.

Spårpass är obligatoriskt i alla spår och bokas enklast online, 
alternativt köp på plats i receptionen eller Skidboden. Kvitto och 
legitimation gäller som spårpass vid onlineköp.

I vinter inviger vi vårt nya skidspår “Idre 
Himmelfjäll runt”. Spåret är precis vad det 
heter, ett skidspår runt Idre Himmelfjäll. Här tar 
du dig enkelt vidare ut i Idre Fjälls spårsystem.

Köp spårpass här

Färsk frukostbröd måndag-fredag



Vår affärsidé är enkel
›  Vi kommer på avtalad tid 
›  Vi håller vad vi lovar 
›  Vi levererar ett hantverk med hög kvalitet 

FREDRIK@JUNGFRUVIKEN.COM  |  073-510 95 55  |  WWW.JUNGFRUVIKEN.COM

En fullservicelösning 
vid byggnation av 
fjällhus

Välkommen 
med din 

förfrågan!
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0250-178 15

SEDUMTAK 
Smakfullt, hållbart 
och miljövänligt.

Passar såväl nyproduktion, 
vid takbyte eller renovering.
Läs mer om torv & sedumtak. 

bergobrykt.se

GRÖNA TAK ÄR VÅR FRAMTID

Från fjäll till skärgård

0250-400 20 • www.pemi.se

Vi erbjuder komplicerade och enkla 
lösningar inom ventilation

Vi åtar oss även totalentreprenad 
där vi ansvarar för samordning 

inom ventilation, bygg, el och vs.

Välkomen med din förfrågan!

ÖPPETTIDER
MÅN-LÖR 9-20 
SÖNDAG 11-20

Nyhet 
hos oss!

Scanna & betala 
med mobilen

Fota QR-koden för 
att hämta appen

Scanna dina varor

Betala och använd 
utpasseringskoden

Omvandla dina poäng till värdecheckar 
att handla för hos oss på Coop Idre.

Semesterhandla
billigare på Coop

300 kr
VÄRDECHECK

1000 kr
VÄRDECHECK

Värdecheckar 
finns i poäng-

shoppen i 
Coop-appen

IDRE



Fjällhus
med känsla

Hitta din favorit på www.hudikhus.se

Hudikhus_halvsida_190x135_Fjällhus.indd   1 2021-11-10   10:45

ALLT INOM
VVS 

 Rörarbeten
Värmepumpar

Välkommen 
att höra av dig 

till oss!

info@alvdalensvvs.se

Ribbholmsvägen 5, 796 31 Älvdalen
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Snöskoteråkning 
när den är som bäst!

Upplev Sveriges största ledområde i Dalarnas fjällvärld! 
Ca 180 mil skoterled • Stora friåkningsområden

30.000 bäddar i stuga, värdshus eller hotell 
och fantastiska leder i vacker fjällterräng. 
För info. om bl a leder, boende, mat, skoterhyra, 
ledkort, ledkartor hittar du på www.sond.se 
eller skicka e-post till sondidre@gmail.com. 
LEDAVGIFT I VÅRT OMRÅDE ÄR OBLIGATORISK!

SÄLJA? KÖPA?  
Kontakta Älvdalens kommuns 

mest rekommenderade* 
mäklare som har öppnat 

mäklarkontor i Norra Dalarna! 
Välkommen till oss på PI!

* Hittamäklare.se

”Din lokala mäklare - Alltid med fast arvode”

0253-31 000 | www.pifastighet.se

samarbetspartner med idre himmelfjäll

Läs mer på vår hemsida: sarnacamping.se
Tel. 070-333 53 59 | info@sarnacamping.se

ETT STOPP I SÄRNA PÅ VÄGEN 
TILL OCH FRÅN FJÄLLEN!

Lunchbu� é och à la carte meny i mysig 
herrgårdsmiljö med fantastiskt utsikt! 

Mat 
lagad med 

kärlek 

FÖRLÄNG SEMESTERN
med en skiddag eller cykeldag extra!

Bo på Särna Camping eller 
vandrarhem, natten före ankomst.

Vinnare av Campers Choice 2022.

”VI SKAPAR MINNEN”
Fiskekurser • Skoterturer • Hundspann  

Mat & Kultur • Båtar • Guider
Fiskeupplevelser tillsammans med bl.a SFFS.

Lite snack.
Mycket verkstad.

NORRLANDSGRUNDER.

GRUNDER & MARKARBETEN MED NÖJDA 
KUNDER I IDRE, BRUKSVALLARNA, 
VEMDALEN & FJOLLTRÄSK.

PATRIK FJÄTSTRÖM • JOSEFINE BORELL • WWW.NORRLANDSGRUNDER.SE



Vi utför även stugservice 
så som storstädningar, 
avresestäd, avresesyn 
och jour till stugägare 

som hyr ut själva.

Bäddset till uthyrning.

Även ved kan 
beställas via oss.

Vi samarbetar med 
Idre Himmelfjäll där vi 

sköter all stugservice som 
uthyres och bokas via dem.

Vi har även ett nära samarbete 
med Fjätervålen där vi erbjuder 

storstäd och avresestäd som 
beställs direkt via dem 

eller oss.

Tel. 0253-20 000, 070-558 39 85 | arne@abidrearne.se | abidrearne.se

Vi har boendet som passar de fl esta 
önskemålen året runt. Allt från SKI IN-SKI OUT, 
till boende från Grövelsjön i norr till Särna i söder. 

Din stugförmedlare
i norra Dalarna

N Y A  &  B E G A G N A D E  M A S K I N E R
T I L L  F Ö R S Ä L J N I N G

DIN UPPLEVELSE
-VÅRT MÅL!

-atv
-VERKSTAD
-KLÄDER

-TILLBEHÖR

© 2022 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Med ensamrätt. TM, ® och BRP-logotypen är registrerade varumärken tillhörande BRP eller dess dotterbolag.

Ljunghemsvägen 23, idre

V I  E R B J U D E R  S K O T E R U T H Y R N I N G
O C H  G U I D A D E  T U R E R
B O K A  E N K E L T  P Å  V Å R  H E M S I D A

W W W . I D R E S K O T E R . C O M

RENOVERING
NYBYGGNATION
OMBYGGNATION

TILLBYGGNATION
MATTLÄGGNING

LÖSULLSISOLERING

073-984 84 01 • 073-500 70 89 • fmbyggab.se

Alltifrån mindreservicejobb ochROT-uppdrag tillstörre byggprojekt.

www.fmbygg.se

Välkommen med din förfrågan!

 | 29
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Priserna på bostäder i fjällen 
har stagnerat, så nu gäller det 
för oss att hitta säljare och 
köpare som kan mötas på nya 
nivåer - vi har stor erfarenhet 
av att sälja boenden i Norra 
Dalarna och hjälper er gärna. 
Passa även på att värdera 
ditt hus, bostadsrätt, lägenhet 
eller tomt.

Din mäklare i Idre

Besök oss på husmanhagberg.se

Kontakta oss
Daniel Nyström 070-834 44 43
Svart Karin Karlsson 070-427 01 00
Annelie Svelander 070-784 99 76

Kontakt: Torbjörn Stegeborn, Gärdesvägen 31, 793 32 Leksand
Telefon: 0247 - 151 30, mobil: 070 - 626 10 37. e-post: info@warmcel.nu

DALA 
WARMCEL

VI ERBJUDER lösullsisolering med 
cellulosafi bern ISOCELL

EFFEKTIVT OCH 
MILJÖVÄNLIGT 

för Golv, Vägg och Vind

Vi erbjuder lösullsisolering 
med cellulosafi bern ISOCELL.

EFFEKTIVT OCH MILJÖVÄNLIGT 
för Golv, Vägg och Vind

Vad är ISOCELL?
ISOCELL består av cellulosafi ber 
från återvunnet papper behandlat 
med en blandning av oorganiska 
salter som skyddar mot brand, 
mögel mm.

ÄR DIN BOSTAD HET SOM EN BASTU PÅ VÅR OCH SOMMAR?

Solfilm sänker temperaturen och 
ger minskad insyn - utan att du 

förlorar utsikten

INSYNSSKYDD
Med hjälp av 

insynsskyddad film 
undkommer du 

grannarnas nyfikna 
blickar.

MINSKAD 
ENERGIÅTGÅNG

Lägg mindre pengar 
på AC och ventilation 

när du släpper in 
mindre värme. 

BÄTTRE 
INOMHUSKLIMAT
Med våra solfilmer 
får du ett svalt och 

behagligt inomhus-
klimat, utan krångel.

Familjen Östling, Sälen
Varför kontaktade ni 
Solfilmsmontage Dalarna?
Nybyggt hus med fönster från golv 
till tak och problem med temperatur-
skillnader och besvärligt ljus.

Hur blev resultatet?
Problemet har i princip försvunnit 
helt. Jämnare temperatur och ljuset 
inte så bländande.

Besök vår hemsida för kundrecensioner och fri offertförfrågan!
solfilmsmontagedalarna.se  • 070-430 36 26 • 0243-100 96

så du vill ha det!klart

FJÄLLSTUGOR
Har du idéer? Vi är vana vid åsikter...

Även om vi bygger är det ditt hus. Vår produktion kan enkelt ta med dina
önskemål. Vi bygger så långt du själv vill – från stommonterat till helt
inflyttningsklart. Våra hus hittar du på jularbostugan.se. Vill du åka runt
och kika så kan du få adresser till några av det hundratal hus vi byggt i
fjällen.

0226 - 181 41   jularbostugan.se

Lyranvägen 2 Hus: Sara Aguilavägen 8
Hus: Isabelle special

D
H

Vintergatan 2 Hus: Emil spec.
+ Isabelle

Dracovägen 3

Hus: Isabelle med garage

Topphedenbacken 16
Hus: Anna-Lisa

Himmelsfjäll A5 2211.indd   1 2022-11-23   20:58:07



www.kjellhalvarssonsbygg.se
• Byggnadsarbeten

• Kakel och Klinker

• Försäkringsskador

Tel:     0251-211 78
Mobil: 070-547 02 46
Fax:    0251-211 72

• Nybyggnationer

• Mattläggningsarbeten

• Takbyten

Bondgårdsvägen 1
796 31 Älvdalen
info@kjellhalvarssonsbygg.se

Din lokala
maskinuthyrare 

med ett brett 
sortiment
Ljunghemsvägen 8

VARDAGAR 7-16
Lunchstängt 12-13

070-666 24 37
www.agera.eu

0735 282 889        fjallpumpen.se
Behörigt installationsföretag med över 3500 värmepumpsinstallationer sedan 2004. 

        Vi följer inte, vi leder!

VÄRMEPUMPAR  INSTALLATION  SERVICE  SAMTLIGA FABRIKAT

Vi utför in- och 
utvändig målning 
samt tapetsering.

Jens Martinsson Måleri AB 
Tel. 073-057 69 22 • IDRE

Din kompletta måleripartner 
i Idre med omnejd.

SKYLTAR | BANDEROLLER
BEACHFLAGGOR | ROLLUP
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markiser & gardiner
Norra Järnvägsgatan 31, 791 35 Falun 

WWW.SOFT-OFFICE.SE
023-661 60 10 • Öppet efter överenskommelse

Boka in ett 
kostnadsfritt 
hembesök!

Richard Notenboom

Markiser
Parasoller
Terassvärmare
Persienner
Gardiner
Rullgardiner
Lamellgardiner
Plisségardiner
Myggnät

FJÄLLPOSTEN IDRE | INFO@FJALLPOSTEN.SE | 0253-310 55
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PeRo AB i Särna, Vägverksvägen 8, 
797 31 Särna. Tel. 0253-109 00, www.peroab.se

Entreprenad
• Grävning

• Tomtplanering
• Grunder

• VA-arbeten
Roger 070-396 16 26

Bergtäkt Höstet Idre
• Bergmaterial

• Leverans av bergmaterial
Per 070-359 18 28

Bilservice- & reparationer
Mats 0253-109 00 ank. 1

Plåt/lack & försäkringsärenden
Ulf 0253-109 00 ank. 2

Välkommen till PeRo i Särna!

V
HANS ERIKS
SCHAKT & GRÄ  AB

PROBLEM?
AVLOPPS-

HANS ERIKS SCHAKT & GRÄV AB
Tel. 070-579 08 08

hans-eriklarsson@hotmail.com 
www.heschakt.se

VI UTFÖR/ERBJUDER:
• Grävarbeten
• Matjordstillverkning
• Husdrenering/markplanering
• Transporter av olika slag
• Lösningar för enskila avlopp
Vi skräddarsyr en avloppslösning för ett eller flera hushåll, 
samfälligheter, fritidshus och byföreningar m.m. Vi arbetar alltid 
med stor nogrannhet och är måna om våra kunders önskemål.

Ring för 
kostnadsfri offert! 
Utnyttja rotavdraget!

ALLT INOM 
GRÄV, SCHAKT 
& TRANSPORT
Er helhetsleverantör inom 
mark- och grundarbeten.

Telefon 070-591 04 71

Kontakta 
oss för 
offert!

• Sprängarbeten
• Alla typer av   
  grävarbeten
• Husgrunder

TOMMY HÅKANSSON
TEL. 070-691 35 97
TOMMY@BERGSERVICE.NU

• Husdräneringar
• Dikning av vägar  
 m.m.

Allt du behöver 
för markarbeten

VI UTFÖR:



Vi är ett entreprenadföretag som arbetar med 
allt inom mark- och anläggningsarbeten, stora 

som små. Vi jobbar med tomtplanering, 
VA-grävningar, husgrunder, vägar, dikningar 

m.m för små enskilda kunder till stora 
anläggningar, privatpersoner och företag.

Vi eftersträvar alltid högsta kvalitet i våra arbeten 
och har ett nära samarbete med våra kunder.

WWW.EMRETSSONENTREPRENAD.SE

ALLT INOM MARK- OCH 
ANLÄGGNINGSARBETEN

VÄLKOMNA ATT KONTAKTA OSS!
Peter Emretsson 070-355 55 87

info@emretssonsentrab.se
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Vi försäkrar Himmelfjäll

DIREKTBUSS TILL OCH 
FRÅN STOCKHOLM

Se tidtabell på: www.masexpressen.se

Idrebua

VI HAR ÖPPET
Mån-lör 8-20
Sön  11-20

IDRE BUA Tel: 0253-200 03  •  www.ica.se/idrebua
Vi finns även på Facebook!

Handla och 
hämta i butik i vår e-handels-
butik på www.
ica.se/idrebua

NYBAKAT BRÖD VARJE DAG • CAFÉ



Storslaget, fartfyllt 
och rogivande
Sommaren i Idre erbjuder ett 
stort utbud av aktiviteter, 
sevärdheter och utflyktsmål.
Hos oss på Idre Himmelfjäll bor du i 
nybyggda stugor och lägenheter med 
närhet till allt en sommarsemester 
kan tänkas innehålla. 
Läs mer på idrehimmelfjall.se
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Den lokala aktören med 
egen hustillverkning 
i Älvdalen.

Modernt företag med 
30 års erfarenhet inom 

byggbranschen.

Välkommen att kontakta oss 
för ditt framtida projekt.

Telefon 0251-100 90
norrdalabygg.se



3-Visjon AS           
Kopparleden 1069
NO-2443 Drevsjö
tel +4741841249
epost louise@3-visjon.no

När du inte vill 
kompromissa med miljön

Lokalt producerat av lokal råvara – svensk och norsk kärnfuru
Enbart naturliga material ger ett minimalt CO2 avtryck

Ett riktigt trähus ger ett bättre inomhusklimat tillika mående

Kvalitet       Hållbarhet       Miljö   

Om du önskar att bygga ett hälsosamt hus utan plast i väggarna och
med låg miljöpåverkan så väljer du ett hus med Gretaväggen®.

Resultatet blir en ren träkonstruktion med träfi berisolering som ger en
låg uppvärmningskostnad och ett familjehus som varar i generationer.

Vi tillverkar Gretaväggen® i vår fabrik som är belägen endast 50 km från Idre.

Vi har många fi na visningshus i området, ta kontakt för en personlig visning.

Välkommen med din förfrågan!
Se mer på www.3-visjon.no
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