Rådyrhytta, Beverhytta, Tiurhytta och Reinhytta
Grund: Platta på mark
Fasad: Träpanel/timmer
Tak: torv
Fönster: 2-glas isoler
Uppvärmning: Bergvärme
Tillbyggda under 2018
Allmän interiör beskrivning
Från altanen kommer man in i en hall med klädhängare och skotork. I hallen ligger ingången till
badrummet samt det första sovrummet. Här finns även öppningen till den härliga storstugan med
renoverat kök i modern stil som går fint i kontrast till de robusta timmerväggarna. Storstugan har
plats för soffa och en härlig braskamin. Stugorna byggdes ut 2018 med ett matrum och ytterligare två
mysiga sovrum.
Hall
Hatthylla och skotork. Klinker på golv, timmer på väggar och träpanel i tak med infällda spotlights.
Badrum
Duschkabin, tvättställ med kommod, spegel på vägg samt WC. Ett fönster. Klinker på golv, timmer på
väggar och träpanel i tak med infällda spotlights.
Sovrum 1
Rakt fram i hallen är det första sovrummet med våningssäng på båda sidor, där den ena underslafen
är något bredare. Våningssängarna har sänglådor och ett inbyggt städskåp/teknikskåp. Här finns ett
fönster med naturen utanför. Ekgolv, timmer på väggar och träpanel i tak med infällda spotlights.
Kök
Från hallen nås kök och storstuga där köket renoverats 2018 med en modern och stilren look med
grå skåpsfronter och snyggt integrerade vitvaror. Den maskinella utrustningen består av ugn,
induktionshäll, köksfläkt, diskmaskin, mikro och kombinerad kyl/frys. Bänkskiva i laminat med samma
stänkskydd på vägg som ger en snygg helhet. En nedfälld diskho vid fönster med naturen utanför.
Klinker på golv, timmer på vägg och träpanel i tak.
Storstuga
Köket är en trivsam del av storstugan med plats för mindre matbord vid fönstret bredvid kaminen. På
motsatt sida finns hörnsoffa med gott om plats och härligt blickfång mot braskaminen. Mindre TV på
vägg. Klinker på golv, timmer på väggar och träpanel i tak.
Matrum
Innanför storstugan kommer man vidare till den tillbyggda delen av stugan där en härlig matplats är
placerad vid ett större fönster. Här finns matbord med rejäla stolar i ek och Fjällripans logga infräst i
karmen. Rummet har ekgolv, träpanel på väggar och i tak.
Sovrum 2 & 3
Från matrummet nås ytterligare två sovrum som båda rymmer dubbelsäng, klädhängare och liten
byrå. Fönster med naturen utanför. Ekgolv, målad träpanel och timmer på väggar samt träpanel i tak.

Sovloft
Från storstugan finns en öppning till ett litet sovloft med fönster. Här finns två extra bäddar. Ett
mysigt krypin för barnen eller kanske ett extra förvaringsutrymme.
Utvändigt förråd
På baksidan av varje stuga, finns ett utvändigt förråd.

