Välkommen Till Stena

Stena ligger norr om Äkäslompolo i en fridfull omgivning med utsikt över Ylläsfjället. Förbindelserna till Äkäslompolo är utmärkta från hela Finland, lättast är det att komma med tåg eller flyg. Närmaste tågstation finns på
40 kilometers avstånd i Kolari och till flygplatsen i Kittilä är det 55 kilometer. Från vardera är det bussförbindelse
till Äkäslompolo.
Stena erbjuder möjlighet till helpension under högsäsongen (september samt februari-april) och under övriga tider
på året kan man hyra både rum och lägenheter. Då kan man laga sin egen mat eller anlita något av de många
matställen som finns i Äkäslompolo, ett par av dem på gångavstånd.
Den trivsamma och genuina lapplandsmiljön på Stena är en upplevelse för båda gamla och nya lapplandsvänner.
Familjer, grupper, företag och ensamma resenärer – alla passar lika bra på Stena. Ta kontakt med oss, så söker
vi fram ett alternativ som passar just dig eller din grupp!

FRÅN LÄGENHETER TILL HELPENSION
Stenas fyra huvudbyggnader bildar tillsammans en trivsam gårdsmiljö. Under högsäsongen erbjuder Stena helpension, och under övriga tider på året lagar var och en själv
sin mat. För grupper är det dock alltid möjligt att planera skräddarsydda lösningar.
I Trefjällsstugan finns det tre lägenheter med plats för 4-8 personer i varje. Lägenheterna är försedda med eget minikök, dusch och WC samt torkskåp. I Trefjällsstugans
källare finns en gemensam elektrisk bastu. Alla lägenheter har TV och internetkontakt.
Gäststugan har plats för grupper upp till 28 personer. Stugan har ett ordentligt kök
och ett stort torkrum. Varje rum är försett med tvättlavoar; duschar och toaletter finns
i källaren. Det trivsamma allrummet har ett stort matbord och öppen spis.
Under helpensionsveckorna äts alla måltider i Fjällstugan. Då börjar man dagen
med ett rejält morgonmål och var och en lagar sitt eget lunchpaket. På kvällen samlas
alla till middag och trivsam samvaro. I Fjällstugan finns också ett gemensamt
TV-rum.

ÄKTA LAPPLANDSSTÄMNING
På Stena har man lyckats bevara den genuina lapplandsstämning som man med fog
kan kalla Stenas varumärke. Utsikten över Ylläs, den trivsamma miljön och den
generösa gästfriheten har präglat verksamheten under de gångna sextio åren. Helpensionsveckorna bjuder på trevlig kvällssamvaro, utfärder i grupp, gemensam skidvård
i vallningsboden samt goda råd och instruktioner för både nya och erfarna lapplandsbesökare.
Namnet har stället fått efter sin grundare Gunnar Stenfors, av vännerna kallad
Stena. Han var pionjär i fjällskidning redan på 1930-talet och ledde kurser på
Ylläs. År 1937 ledde Stena en skidtur från Sirkka till Äkäslompolo. Man tog en
paus på den norra sidan av sjön och då lovade Stena att han en dag skulle bygga en
stuga på Äkäsjokis strand. Så skedde också tio år senare och den byggnaden kallas
idag för Fjällstugan.

STRANDBASTUN ÄR STENAS SPECIALITET
Från Fjällstugan och gårdsplanen har man utsikt upp mot Ylläsfjället samt också ner
över den lilla bäcken som ringlar förbi på väg ner mot Äkäslompolosjön. Den består
av otaliga små källflöden som flyter ihop till en kristallklar källvattenbäck. Den
vedeldade strandbastun ligger endast några steg från bäcken och efter bastun är det
skönt att ta sig ett dopp i det friska vattnet. Då det blir vinter och vattnet fryser, hålls
ändå vaken alltid öppen. Bastun har också ett brasrum med sovplatser för fyra
personer.

KOM ENSAM ELLER I GRUPP
Stenas mångsidighet gör att det lämpar sig likaväl för ensamma resenärer som för
grupper. De femtio bäddplatserna är fördelade på tre olika hus i 2-4 personers rum.
Lägerskolor, träningsläger , pensionärsgrupper, fågelskådare och ruskaresenärer är
några exempel på grupper som under årens lopp besökt Stena.
Det passar också bra för företag som vill kombinera interna möten eller utbildningar
med avkoppling och friluftsaktiviteter. Enligt överenskommelse ordnar vi med teknisk
utrustning samt arrangerar transporterna till och från flyg- och tågstationen.
Programmet skräddarsys enligt kundens önskemål – Ylläsområdet har ett rikt utbud
på olika aktiviteter.

TERRÄNGSKIDNING OCH UTFÖRSÅKNING
Runt omkring Stena och Ylläs finns drygt 300 kilometer välpreparerade och tydligt
utmärkta spår för traditionell terrängskidning och skridskostil. Spåren slingrar sig
fram mellan sju olika fjäll, varav man kan se flera från Stenas gårdsplan. Det finns
rastplatser och kaffestugor med 5-10 kilometers mellanrum. I Stenas välutrustade
vallningsbod finns åtta vallningsställ och gott om förvaringsutrymme för skidor.
Skidspåret går praktiskt taget över Stenas gårdsplan och man kan välja olika rutter
varje dag.
Från Stena är det ca 7 kilometer till backen, och dit tar man sig enkelt med skidbussen som stannar några hundra meter från gårdsplanen. För tillfället finns det drygt 70
pister och närmare 30 liftar runt Ylläsfjället och planer på ännu flera. Den längsta
pisten är 3000 meter och största fallhöjden 463 meter. Det finns goda möjligheter att
åka offpist och för brädåkarna finns det både halfpipe och boardercrossbana.
Skiduthyrning finns på båda sidorna om fjället, liksom också många trevliga
restaunger och caféer.

VANDRA OCH CYKLA
På sommaren är Stena en utmärkt bas för vandringar och cykelutfärder. De fem fjäll
som ligger som ligger närmast Stena är utmärkta mål för dagsutfärder på 10-20
kilometer. Spårnätet fungerar som vandringsleder under de snöfria årstiderna. Landskapet är lika storslaget såväl sommar som vinter, för att inte tala om ruskatiden i
september, då hela fjället skiftar i olika röda nyanser.
Pallas-Ounastunturi nationalpark bjuder på 12 olika naturstigar i Ylläsområdet.
Vill man förlänga någon vandring kan man planera in en övernattning i tält, stuga
eller vindskydd på något av de många rast- och övernattningsstället som forststyrelsen
upprätthåller på området.

Tor-Björn Stenfors.
Tfn +358 (0) 500-512 209
e-post: tobi@stena.net
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e-post: gumbi@stena.net
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