
FISKE
Ädelfiske i Säfsen
Våra fiskevatten är perfekta att ta med barnen till för en ut flykt.  
I huvudsak finns regnbåge men även öring kan före komma.  
Fiskekort köper du enklast i receptionen eller swishar till 123 349 92 25. 
Dagkort betyder den kalenderdag som står på kortet. Fiskespö och 
drag kan hyras.

Majatjärn
På gångavstånd från stugbyn mot Fredriksberg. Utrustad med rull
stolsramper, kastbryggor, grillplatser och vindskydd. Maja tjärn ligger  
i anslutning till Vildmarkslekplatsen. Parkering vid Snowcamp finns. 
Små barn kan meta i Erktjärn som ligger bredvid Majatjärn.

Säfstjärn
På gångavstånd från stugbyn ligger Säfstjärn i fin miljö med eld pall
koja i närheten. Du går vägen förbi kyrkan ovanför stugbyn, följ  
skyltning Säfstjärn.

Familjetips!
Äventyrspasset – alla våra aktiviteter på ett kort.
I vårt Äventyrspass ingår en rad olika kul aktiviteter och  
bor du i någon av våra stugor så ingår det redan, annars  
köper du det i receptionen för 50 kr/dag.

Det här ingår i Äventyrspasset:
• Cykelcentrum med Teknikarena, BMXbana, Teknikslingor och 
   vår nya korta 900 metersled, Korta Kullberget.
• Cykeltvätt med verktyg
• Naturstigen
• Vildmarkslekplatsen
• Cykelbingo
• Klättervägg
• Kubb
• Boule
• Volleyboll
• Fotboll
• Frisbeegolf
• Pingis
• Karta över området …och självklart finns som vanligt alla våra  
30 mil MTBleder och 7 mil närliggande vandrings och trailleder  
med raststugor som t ex eldpallkojan.

Picknick
Det finns gott om picknickställen runt Säfsen, på flera ställen runt  
våra leder finns slogbodar med arrangerade grillplatser, på kartan  
ser du vissa av ställena utmarkerade eller hitta ditt egna smultron 
ställe i skogen runt Säfsen. 

   

En regnig dag
Nere vid Snowcamp kan hela familjen leka loss inomhus, glöm inte  
att förboka. I Hyttan kan barnen busa i vårt stora lekrum medan de 
vuxna kan sjun ka ner i en av våra mysiga fåtöljer med en god bok 
framför brasan. Dessutom kan receptionen tipsa om utflykter i och 
runt Säfsen.

Hyrutrustning
I aktivitetshuset Björnen finns utrustning för de flesta äventyr, fri lufts
utrustning, båtar, kanoter, kajaker och cyklar. Dessutom lånar vi ut 
bollar, bouleset, brännbollsset och kubbspel.

Allemansrätten
Luften är fri?
Den underbara svenska naturen står öppen för dig. Där finns plats  
för oss alla att njuta av dofter, fågelsång, blommande ängar och  
skogens tysta ro. Men vi får inte skada växter eller djur, inte heller  
andras egendom. Var varsam mot naturen och visa hänsyn!

Aktiviteter
Du behöver inte ha tråkigt, oavsett årstid så finns det massor av  
aktiviteter, många av dem utgår från Hyttan som ligger mitt i stugbyn. 
Här hittar du även vår minigolfbana, hinderbana för de minsta, stor 
sandlåda och vår BMXbana.
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Vandringen i Säfsen
Vandringslederna går mestadels längs stigar i kuperad skogsterräng.  
Gympaskor funkar vid torra förhållanden, kängor eller gummistövlar kan  
vara skönt vid blöta. Lederna är markerade med röda kryss i terrängen 

Start från Hyttan 
Naturstigen, 4 km

Naturstigen startar vid portalen mitt emot Hyttan, under färden kommer du 
att uppleva vacker gammal skog och håll utkik efter småvilt. Leden består 
mestadels av stig, grusvägar och spångar, efter vägen finns flera mysiga  
fikagläntor.

Österhöjdslederna, 3, 5 & 10 km
Dessa tre leder är 3, 5 och 10 km. Den längsta leden passerar högsta toppen 
av Österhöjden, 525 m.ö.h. Vacker utsikt västerut där du ser Säfsbyn och 
Fredriksberg i förgrunden. Här känns det naturligt med en fikapaus. Den  
här leden går till stor del längs mindre skogsvägar, efter vägen finns både  
utsiktspunkt och picknickplatser.

Mellanfallslederna, 6 & 8 km
Två leder på 6 och 8 km som mestadels har samma sträckning, de går  
gemensamt längs hela Säfssjöns östra sida där det även finns tre ställen  
för picknick. Den längsta leden går över Kyrkhöjden där ett vindskydd är  
placerat. En fin plats för fikapaus.

VANDRING 

Eldpallkojan, 3 km t.o.r. 
Ta med en picnic och vandra upp mot kyrkan, följ skyltarna mot Eldpallkojan. 
Väl där, njut av tystnaden och lugnet, här finns mysiga vindskydd, grillstuga 
och utrymme för lek och upptäcktsfärd.

Start från Gravendalsvägen 
Solbergsleden, 10 km

En 10 km lång led som startar vid spårcentralen på myren nedanför stugbyn. 
Solbergsleden går via toppen av skidområdet 472 m.ö.h. och bjuder på en 
milsvid utsikt åt alla håll. På toppen finns en eldpallkoja lämplig att rasta i.

Start från Fredriksbergs Hembygdsgård
 
Skifsenleden, 22 km

Leden är lättvandrad med svag kupering förutom de första kilometrarna  
som stiger ordentligt. Ta god tid på er och räkna med att det tar en heldag 
att ta sig runt på slingan. Skifsenleden startar och slutar vid Fredriksbergs 
hembygdsgård, som du finner ca 2 km i riktning mot Fredriksberg, välskyltat 
och parkering finns. Leden går söderut och passerar finngården Skifsen.  
Platsen är en av de sex första boplatserna i Säfsen och ligger vackert belägen 
vid sjön Skifsen. Här kan du uppleva en finngård under uppbyggnad, med 
typiska skogsfinska byggnader som de kunde se ut på 1750talet. Leden 
passerar sen den gamla finnbyn Drafsen och vid Nordtjärn finns en rastplats 
med vindskydd. 
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