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Storvallens fjällstugor söker stugvärd 
Stiftelsen NSF-scouternas fjällstugor förvaltar Storvallens fjällstugor i Jämtland. Anläggningen består 
av 6 uthyrningsstugor med kringliggande bastu och förrådsbyggnader. Stugorna är öppna året runt 
och hyrs framförallt ut veckovis under sommar- och vintersäsongen. Många gäster är återkommande 
och består av både föreningar och privatpersoner. Anläggningen är en av Nykterhetsrörelsens 
scoutförbunds tre anläggningar och sköts ideellt av stiftelsestyrelsen. 
 
Till styrelsens hjälp är stugvärden som har ett betalt uppdrag och fungerar som styrelsens förlängda 
arm i det löpande arbetet med driften då styrelsen inte är bosatta i närområdet. Det innebär att 
sköta tillsyn över året och bistå gäster om akuta problem uppstår. Stugvärdsuppdraget är en bisyssla 
och vi tänker att du har en annan huvudinkomst. Arbetsomfattningen varierar över året med har en 
tyngdpunkt på vintersäsongen. Behovet av antal arbetstimmar rör sig i dagsläget mellan 100-200 
timmar/år. 

Arbetsuppgifterna består av: 

- Tillsyn och skötsel mellan gäster 

- Avsyning efter gäster 

- Jourtjänst med utryckning om gästerna får större problem som inte kan lösas per telefon 

- Dokumentera och åtgärda uppkomna fel och brister  

- Vintertid packa gångväg runt stugorna och till parkering med skoter 

- Övriga uppgifter som kan förekomma är att ta emot/ha kontakt med hantverkare, inköp av varor, 
vara styrelsen behjälplig med information om anläggningen, etc.  
 

Du bör ha tidigare erfarenhet av fastighetsskötsel. Kunskaper inom hantverksyrken är meriterande. 
För att trivas i rollen som stugvärd så gillar du ordning och reda, är ansvarsfull med känsla för 
gästservice. Arbetet sker självständigt och rapporteras till styrelsen. Du behöver ha tillgång till skoter 
och bor i närheten av Storlien med möjlighet att rycka ut vid obekväma tider. Du har möjlighet att 
fakturera med F-skatt. 
 
Ersättning enligt överenskommelse. 
 
 

Välkommen med din ansökan, maila fjallstugor@nsf.scout.se senast 1 juli. 
 
Intervjutillfällen 4–6 juli på plats i storvallen. Tillträde senast i september. 

 
För frågor kontakta ordförande Martin Karlberg, fjallstugor@nsf.scout.se , 0730361629. 

Storvallens fjällstugor, Vackerlidsvägen 25, 837 99 STORLIEN, nsf.scout.se/storvallen 


