Husets historia:
Stugan byggdes av Hjalmar och Barbro Schibbye som sportstuga under den tid de bodde i
kraftverkssamhället Blåsjöfallet. Planlösningen med en storstuga och den stora öppna spisen är
inspirerad av Hjalmars norska påbrå.
Husets historia är på många vis även länkad till kraftutbyggnadstiden. Material återanvändes t.ex.
från rivningen av ”Snoddas”. Snoddas var det folkliga namnet på det hus där elverket stod,
elverket som försörjde utbyggnaden av Sippmikks kraftstation med ström. De na träfåtöljerna och
bordet i storstugan kommer från barackerna i Sippmikk.
Matbordet i köket är ett gammalt bakbord från byn. Härbrena och båthuset är dock inte från
trakten utan yttade från andra fastigheter som skulle dämmas över av olika vattenkraftsprojekt.
På tomten har även funnits en torvkåta. Kvar nns nu enbart stenarna som avgränsade eldstaden
och det har blivit en n grillplats.
Presentation av stugorna:
Köket är fullt utrustat och det nns både el- och järnspis och en matplats med väggfast bänk. I
storstugan med utsikt över Jormsjön och fjällen, nns det en stor öppen spis och en bäddsoffa.
Huset har tre sovrum och fem fasta sängar, en extrabädd och en bäddsoffa för en person. På
övervåningen nns två sovrum, stora sovrummet med en 160 cm säng, öppen spis, TV och utsikt
över fjällen, blå rummet med en 140 cm säng, en enkelsäng och en extrasäng. På bottenvåningen
nns gröna rummet med en våningssäng där undersängen är 105 cm och översängen är 80 cm. I
övrigt nns ett torkskåp i hallen och ett dusch- och tvättrum med en förbränningstoalett.
Vid behov kan även de två härbrena vid sjön hyras. Det större röda härbret har ett sovloft med två
90 cm sängar och på bottenvåningen ett kök med matplats och eldstad. Det mindre grå härbret
har vattenkokare, ett litet kylskåp och en våningssäng där undersängen är 120 cm och
översängen är 80 cm. Båda härbrena har el men inget av dem har vatten indraget. Tvättvatten kan
tas från sjön och dricksvatten kan man ta från stora huset i dunkar. Ett utedass nns vid härbrena.
I stora huset nns WiFi och en TV med SVT 1, 2 & barnkanalen/ kunskapskanalen, DVD samt
kortlekar och lite spel nns också
Detta ingår i hyran:
El och fri tillgång till en vedeldad bastu och vår roddbåt.
Sophämtning. Tunnor för sopsortering, glas, plast och metall, nns vid kortsidan av vedboden.
Övriga sopor slängs i stora soptunnan på samma ställe.
Hyresvillkor
Hyra ska betalas, senast två veckor före ankomst, på angivet bankkonto.
Lakan och handdukar ingår inte utan måste medtagas
Vid eventuell skada orsakad av hyresgästen svarar denne för skadan. Vid skada skall även
hyresgästen genast kontakta hyresvärden. Vid omfattande skador debiteras hyresgästen en
självrisk på 2000 kr.
Du lämnar huset i samma skick som det var i när du kom dvs. du bär in ved, om du använt någon
och städar huset.
Hökudden hyrs ej ut under vintern
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Välkommen till några fantastiska avkopplande dagar i Frostviksfjällen!
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HÖKUDDEN

