
 

 

   

Föreningens ekonomi 
fortsatt god 

Det gångna året har kännetecknats av 

stigande räntor och ökade kostnader. Vi har 

byggt upp en buffert för att klara de 

ekonomiska svängningarna, även om det 

har varit svårt att greppa hur utfallet 

skulle bli. Vid utgången av 2022 hade vi 

1,4 miljoner kronor på kontot. 

För året 2023 kommer vi att anpassa 

våra kostnader efter de intäkter som är våra 

veckoavgifter. 

Under 2023 kommer två lån att placeras 

om till högre kostnader. Det blir en ökning 

från cirka 1,30 procent till 4,10 procent.  

Det svider, men som tur är har vi enbart 

lån på totalt 3,8 miljoner varav hälften 

placeras om i år. Vi kommer att få det på 3 

månader då banken bara erbjuder det. 

Är vi alla försiktiga i stugorna, tänker på 

att förbruka el förnuftigt så kommer vi att 

klara även 2023 med bibehållet 

”kassaflöde”, som är så viktigt i en 

bostadsrättsförening som vår. 

Styrelsen kommer inte att ta något beslut 

om att höja avgiften, den kommer att vara 

den samma som för 2022. Vi kommer att 

verka för att hålla en god ekonomi i 

föreningen till gagn för alla medlemmar. 

 

Kraftig ökning av 
elkostnaden i december 
I december var elkostnaden för Fjäll-lien 

202625 kronor. Detta att jämföra med 

december 2021 då fakturan låg på 137041 

kronor. Och då var ändå förbrukningen i 

stort sett densamma under de två  

 

månaderna, drygt 98000 kWh för december 

2022 och cirka 95000 kWh för 

motsvarande period 2021. 

Styrelsen bevakar ständigt våra 

elkostnader. Förutom under de 

vintermånader när både förbrukningen och 

elpriset är som högst så ser vi inte några 

starkt oroande tendenser för våra 

elkostnader än så länge.  

Vi har ett bra avtal med Jämtkraft med 

så kallad portföljförvaltning som håller 

priset på en relativt jämn nivå om vi ser till 

hela året. Så det vi framför allt kan påverka 

är hur mycket el vi gör av med. 

Den stora delen av årsförbrukningen 

ligger naturligtvis under vintermånaderna 

när vi både har låga temperaturer och hög 

beläggning i stugorna. Det vi alla kan 

hjälpas åt med är att se till att stugorna 

ställs om på underhållsvärme när vi flyttar 

ut. Tomma stugor som står på i full värme 

under vintern kostar väldigt mycket pengar. 

Vädra inte genom öppna fönster utan att 

dra ned på värmen på elementet under. 

Vi ser också över kostnaderna för 

uppvärmning och ventilation av 

Servicehuset. 

I Servicehuset ska alla glödlampor som 

används regelbundet ha bytts ut till 

ledlampor. I stugorna har vi än så länge 

gjort bedömningen att vi gör slut på lagret 

vi har av glödlampor innan vi går över till 

ledlampor. Glödlamporna bidrar även i 

någon liten mån till uppvärmningen. Även 

all utomhusbelysning kommer att bytas ut 

till ledbelysning till sommaren. 

Vi är mycket glada att vi i god tid 

investerade i solpaneler på Servicehuset. 
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De bekostar i stort sett vad bastun kostar 

oss i uppvärmning på ett år. 

Bastun är för övrigt också en stor 

energislukare, men även ett uppskattat 

inslag i stugbyn, så tills vidare har vi inte 

infört några restriktioner där. Kanske får vi 

framåt se över om vi ska hålla bastun öppen 

under samma omfattning under lågsäsong, 

till exempel. 

Styrelsen tar tacksamt emot tips om 

energibesparande åtgärder som vi kan titta 

på. 

 

Fjäll-lien nu medlem  
i Storlienfjällens vänner 
Fjäll-lien har tecknat ett medlemskap i den 

idella föreningen Storlienfjällens vänner 

och betalat en medlemsavgift på 300 kronor 

per hus och år för samtliga stugor. 

Föreningen arbetar med att underhålla 

och utveckla Storliens spår- och ledsystem 

samt att arbeta med Storliens gemensamma 

utveckling. 

De drar även skidspår söder om 

Tullstationen mot Storvallen och 

Storvallen-Visjövalen-Storlien.  

Mer information finns 

på storlienfjallensvanner.se 

 

Nytt porslin har köpts in 
till vissa stugor 
I stugorna görs en översyn av porslin för att 

få det mer enhetligt. Byte av kuddar och 

täcken samt linne och överdrag håller på att 

genomföras och kostnaderna för dessa 

åtgärder har till en del tagit under 2022.  

I övrigt kommer vi även fortsättningsvis 

att ta de löpande kostnaderna för utrustning 

som behöver bytas ut, TV-apparater, 

köksmaskiner, torkskåp osv. 

Sex tak har bytts under 2022 Byten av 

tak kommer att fortsätta. Det blir fyra till 

fem tak även i sommar allt enligt plan. 

 

 

Glöm inte att läsa  
infon i kuvertet 
Det är inte alla som läser informationen 

som finns med i ankomstkuvertet. Det kan 

innebära att man till exempel inte beställer 

städning i tid, vilket ställer till onödigt 

besvär. Det är inte alls säkert att det går att 

få städning vid sen anmälan heller.  

 

Släng inte kuddfodral  
i tvätten 
Det händer att stuggäster som hyrt lakan av 

Stenfjället lämnar även kudd- och 

madrasskydd till tvätt. Dessa tillhör 

stugorna och skapar extra kostnader för oss 

när tvätten måste sorteras. De riskerar 

också att försvinna vilket gör att vi måste 

köpa nya. 

 

Städning orsakar 
fortfarande problem 
Fjäll-lien har stora problem med boende 

som städar stugorna efter sig alldeles för 

slarvigt. Det är mycket tråkigt för de gäster 

som kommer efter till stugan. 

För vår entreprenör Stenfjället tar det 

både mycket tid och kraft att hantera detta. 

Missnöjda boende som kommer till en 

ostädad stuga ringer och klagar över detta. 

Niklas eller hans anställda måste åka ut och 

kontrollera städningen. Om de konstaterar 

att städningen är bristfälligt utförd 

kontaktar de den som bott i stugan och 

framför detta. Påfallande ofta hävdar dessa 

personer då att de städat stugan ordentligt. 

http://storlienfjallensvanner.se/


 

 

När Stenfjället sedan skickar en räkning för 

bristfällig städning vägrar de betala. 

Det är ingen särskild typ av boende som 

beter sig på det här sättet. Det är unga och 

äldre, medlemmar och hyresgäster, kvinnor 

och män. 

Så här kan vi inte ha det i vår förening. 

Det är inte acceptabelt med grus på golvet, 

otvättade toalettstolar, smutsiga speglar 

eller mat kvar i kylskåpet. I 

ankomstkuvertet finns tydliga 

städanvisningar som ska följas. 

Om det inte blir någon förbättring på 

städningen och på medlemmars attityder till 

vår personal så kan vi bli tvungna att införa 

obligatorisk betald städning för samtliga 

boende i Fjäll-lien. Det borde vi väl 

gemensamt kunna hjälpas åt att undvika?   

 

 
 

Bredband i stugorna  
ett steg närmare 
Att få in fiber i stugorna har varit en riktig 

långbänk. Styrelsen skrev hösten 2017 på 

ett avtal med IP-Only om 

bredbandsinstallation i samtliga stugor 

samt Servicehuset i Fjäll-lien. Då var 

beskedet att grävning och installation 

troligen skulle göras våren 2019.  

Sommaren 2021 gjordes vissa 

installationer i stugorna. Styrelsen ansåg att 

placeringen av fiberdosorna var mycket 

olämpligt placerade precis vid soffan och 

har begärt att de ska flyttas utan kostnad.  

Detta har vi sedan dess stridit om med 

både IP-Only och dess underleverantör 

Akea som utfört arbetena.  

I höstas fick vi plötsligt igenom våra 

krav. Dessutom utlovades att installationen 

skulle vara färdig i början av december. I 

stället fick vi då besked om att IP-Only 

brutit avtalet med sin underleverantör. Och 

att det inneburit att alla arbeten avstannades 

igen.  

När detta skrivs har arbetena glädjande 

nog kommit igång igen med en ny 

entreprenör, Christers schakt & allservice i 

Östersund. De kommer att flytta samtliga 

fiberdosor till under tv-bänken och kopplar 

in ledningarna som dragits fram till 

stugorna i dosan som sitter på fasaden (se 

bilden till vänster). 

Därefter återstår att dra fibern vidare 

från Storlien till Fjäll-lien, men det bedöms 

vara allt för kostsamt att gräva för 

ledningen som ska gå under vägen nu när 

kälen ligger.  
Så om inget oförutsett händer får vi nog 

tyvärr vänta till sommaren. Vi har 

lyckligtvis ännu inte betalat för 

installationen, men pengar för detta finns 

tilldelat för denna kommande utgift. 
 

 
 
Högfjällshotellet 
har öppnat igen 
I somras köpte fastighetsägaren Hans Bark 

från Sundsvall Storliens högfjällshotell 

inklusive 3200 hektar mark med skidspår, 

leder, liftar och skidbackar. 



 

 

Hans företag Sidsjö fastigheter har under 

hösten satsat drygt 40 miljoner kronor på 

att rusta delar av hotellet inklusive 70 av 

rummen. Största investeringen har varit ett 

sprinklersystem för hela hotellet. 

I planen ligger investeringar på minst 

100 miljoner till på hotellet. Målet är att 

samtliga 210 rum färdigrenoverade till jul. 

Högfjällshotellet ska enligt ägarna bli en 

familjedestination som alla ska ha råd att 

åka till. Avsikten är att ha öppet året runt. 

Ett tjugotal personer har anställts till att 

börja med. 

Högfjällshotellet har även tagit över 

driften av Rödluvan, som också ingick i 

köpet. (Rödluvan såldes för övrigt av Fjäll-

lien till den tidigare hotellägaren för många 

år sedan.) 

 På längre sikt avser Sidsjö fastigheter 

att bygga både hyresfastigheter och skola i 

byn. Förhoppningen är att den bofasta 

befolkningen ska tiodubblas från cirka 70 i 

dag till 700 på sikt. 

 

 
 
Snälltåget kör direkt 
till Storlien även i vinter 
SJ vänder även i år sina tåg i Duved. För att 

ta sig till Storlien får man byta till Norrtåg 

eller lokalbuss på lite olika orter beroende 

på avgång. Mer information på sj.se 

Snälltåget fortsätter att köra sina nattåg 

från Malmö och Stockholm hela vägen till 

Storlien onsdagar och lördagar anpassade 

efter de vanligaste bytesdagarna i fjällen. 

Tillbaka till Stockholm och Malmö går 

tågen torsdag och söndag eftermiddag men 

ankomst till Stockholm sent samma kväll 

och Malmö morgonen därpå. 
 

 
 
El på Meråkerbanan 
öppnar för fler tåg 
Under senare år har tågen till Trondheim 

ofta ersatts med buss. Det beror på en 

omfattande upprustning av Meråkerbanan 

mellan Storlien och Trondheim. Nu går 

tågen till Trondheim allt oftare igen. Det 

går lätt att göra en utflykt till Trondheim 

och ta tåget tillbaka samma dag. 

Elektrifieringen av Meråkerbanan 

mellan Storlien och Trondheim har pågått 

under flera år och beräknas vara färdig i 

december 2024. 

SJ har i en artikel i DN sagt att man när 

banan är färdig har planer på att börja köra 

direkttåg mellan Stockholm och Trondheim 

– både dagtåg och nattåg. 

SJ kör numera de norska tågen mellan 

Storlien och Trondheim efter att ha vunnit 

en upphandling för några år sedan. 

Eftersom SJ även kör samtliga tåglinjer till 

och från Trondheim – bland annat söderut 

mot Oslo och norrut mot Bodø - så ser man 

stora fördelar med att kunna mata på med 

tågtrafik från Stockholm till dessa tåglinjer. 

Detta borgar för att Storlien inom några 

år borde ha betydligt bättre tågförbindelser 

än i dag. Både mot Stockholm och 

Trondheim och därifrån vidare mot Oslo. 


