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Medlemsbrev 2020/2021 

Välkommen till en ny säsong på Högfjället i Sälen! 

2020 är året som många av oss kommer minnas som ”det annorlunda” året. Vi syftar självklart på 

pågående covid-19 pandemi. För Brf Högfjällets del har 2020 dock inte varit så annorlunda då 

föreningen hittills varit relativt opåverkad av pandemin. Föreningens ekonomi är fortsatt stabil och 

framförallt under sommarhalvåret märktes ett ökat intresse för att vistas i fjällen. Detta innebar en 

ökad utnyttjandegrad av vår anläggning jämfört med tidigare somrar. 

Med det ökade intresset för att vistas i fjällen året runt avser styrelsen att fortsätta arbetet med att 

se över och anpassa anläggningen för att tillgodose behov och efterfrågan hos föreningens 

medlemmar och gäster. 

Ett område som styrelsen arbetar aktivt med är miljöfrämjande åtgärder. Inför förra säsongsstarten 

stod föreningens miljöstation klar och inför årets säsongstart har en tillhörande sopbod för 

komposttunnor färdigställts. Nu behöver vi alla hjälpas åt med att sopsortera och hålla snyggt i och 

kring miljöstationen! 

En annan miljöfrämjande åtgärd som styrelsen arbetar med är att se över förutsättningar och 

möjligheter för att installera elladdstolpar på parkeringen. Offertförfrågningar är utskickade och vi 

inväntar svar. Tillsvidare finns möjlighet att ladda bilen på de närbelägna laddplatser som finns vid 

Sälens Högfjällshotell. 

Föreningen kommer de närmaste åren att genomgå en digitaliseringsresa, bland annat för att 

förenkla och effektivisera administrationen. Inom en snar framtid kommer föreningens hemsida att 

byta plattform och få ett annat utseende. Adressen www.hogfjallet.se kommer dock vara 

densamma. På nya hemsidan kommer det vara möjligt för dig som föreningsmedlem att logga in 

och ta del av information riktad till dig som är medlem. 

Inloggningsuppgifterna för nya hemsidan är samma för alla föreningsmedlemmar. 

Användarnamn:  Kontakta kontoret 
Lösenord:   Kontakta kontoret 

För att kunna genomföra digitaliseringsresan är det av vikt att föreningen har din aktuella 

e-postadress. Från och med 2022 kommer föreningen informera och kommunicera endast via 
digitala kanaler såsom hemsida och e-post.

Detta medlemsbrev kommer i år även skickas ut via e-post. Har du inte fått medlemsbrevet också 

med e-post innebär det att föreningen saknar din e-postadress. Vänligen meddela då föreningen 

din e-postadress genom att skicka e-post till admin@hogfjallet.se så att medlemsregistret kan 

uppdateras. Tack! 

För ökad trivsel i föreningen, tänk på följande: 

• Ankomstanmälan ska göras till receptionen på Sälens Högfjällshotell senast två veckor innan

ankomst.

• Felanmälan och anmälan om saknade inventarier ska omgående göras till receptionen på

Sälens Högfjällshotell så inventarier kan repareras och/eller ersättas.

• Rökning i lägenheten, korridorer, trapphus, på altaner/balkonger eller inom 8 meter utanför

entréerna är ej tillåtet.

http://www.hogfjallet.se/
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• Varje lägenhet har ett skidförråd för förvaring av skidutrustning/snowboard/pulkor etc. Detta 

ska inte förvaras i lägenheten eller korridorerna. 

• Föreningen har inget ansvar för städning av lägenheten. Städningen utförs av 

lägenhetsnyttjaren eller att lägenhetsnyttjaren köper slutstädning av Sälens Högfjällshotell. 

• Föreningen har inget ansvar för uthyrning. Det är andelsägaren som ansvarar för uthyrningen 

av sina andelsveckor och uthyrningen är därmed helt och hållet en överenskommelse mellan 

andelsägaren och hyresgästen eller uthyrningsförmedlaren (t.ex. Sälens Högfjällshotell). 

 

Avslutningsvis vill styrelsen passa på att höja champagneglasen för att fira att den omfattande 

renoveringen i stort sett är klar (återstår ett antal badrum som kommer renoveras 2021). Passa på att 

fira även ni nästa gång ni besöker er nyrenoverade Högfjället-lägenhet, det finns nu nyinköpta 

champagneglas i varje lägenhet!  

 

Med hopp om en snörik och härlig vinter där vi kan koppla av i vår fina anläggning i gott samarbete 

med Sälens Högfjällshotell. 

Vänliga hälsningar, 

Styrelsen Brf Högfjället 

 

 

 

Frågor? 

För frågor och felanmälan gällande exempelvis uthyrning eller hyra av lägenhet, saknad utrustning i 

lägenheten, behov av reparationer etc., kontakta receptionen på Sälens Högfjällshotell 

 +46 (0)280 – 870 00, info@hogis.se 

För frågor gällande exempelvis årsavgift, överlåtelse, adressändring, in- och utbetalningar, bokföring 

etc., kontakta föreningens administratör Marie Marklund +46 (0)243 – 886 80, admin@hogfjallet.se 

För frågor gällande föreningen (andra än felanmälan eller administration), kontakta föreningens 

styrelse admin@hogfjallet.se 

Andelsveckor till salu 

Brf Högfjället erbjuder fasta andelsveckor, vissa nu till salu. Lägenheterna är nyrenoverade och av 

varierande storlek och planlösning. Till varje lägenhet hör ett skidförråd och en uppmärkt 

parkeringsplats. För mer information, www.hogfjallet.se 

Förråd och kontor uthyres 

Föreningen har iordningställt ett antal förråd av varierande storlek för uthyrning till andelsägare. För 

mer information och uthyrning kontakta föreningens administratör Marie Marklund, 

+46 (0)243 – 886 80, admin@hogfjallet.se 

På anläggningen finns ett kontor som föreningen hyr ut per timme. För mer information och uthyrning 

kontakta receptionen på Sälens Högfjällshotell, +46 (0)280 – 870 00, info@hogis.se 

 

Besök gärna och tipsa om föreningens hemsida 

www.hogfjallet.se 
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