Nu har du flyttat in i fjällstugan på adressen Hallonvägen 31 och skall
med utgångspunkt härifrån vandra, åka alpin-, tur- eller längdskidor
eller köra skoter. ( Om du väljer det allra bekvämaste sättet – att åka bil – får du öppna sidan
”Områdesorientering bil” ).
Gå kortaste vägen till Fjällgården sommartid. Där den rödmarkerade skotermatarleden
på områdesleder1 viker ner till vänster svänger du 90 gr. åt höger och går rakt upp för den
branta backen till Gråbergsvägen, där du svänger vänster och fortsätter vägarna fram till
Fjällgården.
Gå kortaste vägen till Fjällgården vintertid = 1,5 km. Gå den rödmarkerade
skotarmatarleden fram till Gråbergsvägen och sedan vägarna vidare. Stig åt sidan om du
hör en skoter komma!
Vandra kortaste vägen rakt upp till toppen av Österfjället. Korsa Gråbergsvägen och
gå rakt upp genom granskogen och fjällbjörksbältet upp till kalfjället. Markerad med turkos
färg på områdesleder1. Här får du gå en kort bit i helt obanad, besvärlig & brant terräng
upp till kalfjället. Klicka här för vägledning till den den fortsatta vandringen om mer än 500
höjdmeter.
Åka utförsåkning i Gräftåvallen. Om du inte tar bilen till Fjällgården får du välja Gå
kortaste vägen till Fjällgården vintertid och bära skidutrustningen – eller hyra/förvara
utrustningen i skidshopen bredvid starten för liftarna. Hem kan du åka med slalomskidorna
och viss stakning. Du viker av uppe i slalombacken vid 1:a liften enl. grön markering i
områdesleder2 och fortsätter på röd markering i områdesleder1.
Åka skidor ut på de gul- eller rödmarkerade skotermatarlederna. Åk uppåt rakt över
Hallonvägen och parkeringsplanen upp mot huset enl. denna bild och när du kommer upp
till den gula markeringen ser du Hallonvägen 31 uppifrån. Om det är plogat så att
skidåkning är möjlig kan alternativt Hallonvägen korsas in på motsatta stickvägen. Där
denna slutar är det bara ngr. få meter kvar till den gulmarkerade skotermatarleden.
Åka en kort snabb turskidåkning. Åk enl. blå markering på områdesleder1. Se också de
2 sista bilderna på denna sida.
Åka en tur längdskidåkning på c:a 4 km. Åk gul + blå + vit + röd. Den vita är oftast
spårad med spårkälke. De övriga är skotermatarleder.
Åka längskidor till spårcentralen = c:a 4 km. Åk den gula skotermatarleden
Åka längdskidor hem från spårcentralen = c:a 3,5 km. Åk det orange elljusspåret till
Fjällgården och sedan den röda skotermatarleden hem.
Åka skoter. Studera snöskoterkartfilen.

