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 Spännande saker på gång i Wärdshuset 

 Snart är liftarna i gång i Åre 

 

Wärdshuset öppnar igen 

Allt för länge har stekhäll, spisar och ugnar 

stått kalla i Wärdshuset. Men under 

vintersäsongen kommer verksamheten att 

”smygas igång”. Bakom satsningen står en trio 

Ottsjöbor; vår ”hustomte” Lennart Sandqvist, 

kocken Lasse Forslund (som idag arbetar på 

Fjällhotellet) och hans hustru Irina. Irina 

arbetar som husfru på Copperhill i Åre men 

kommer att vara på Wärdshuset så mycket 

hon kan. 

Menyn ska bjuda på god kocklagad mat och 

det kommer att finnas pizza en eller ett par 

gånger i veckan. Planen är att det ska vara 

öppet alla dagar under högsäsong, och ett 

par-tre dagar i veckan under lågsäsong i 

vinter.  Wärdshuset kommer att kunna servera 

såväl öl som vin och lite starkare varor för 

dem som så önskar. 

Premiärdatum är inte spikad, och inte heller 

exakta öppettider, men målet är att igång till 

jul. Jag kommer att informera om tider och 

premiärdatum när vi vet mer. 

Styrelsen i Brf Ottsjö Fjällby stöder initiativet 

med en subventionerad hyra under den första 
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säsongen så att de får känna av vilken 

ekonomisk bärkraft projektet har. 

Vi önskar lycka till och hoppas på en 

framgångsrik vintersäsong. 

Snart öppnar liftarna 

Vädret har skapat goda förutsättningar för 

snökanonerna i Åreområdet och den 19 

november räknar Skistar med att öppna de 

första liftarna. Trillevallen planerar att ha 

liftarna igång till jul. Snödjupet i Åreområdet 

ligger på ett par decimeter, men mer snö är på 

väg enligt SMHI.   

Vi ses i Ottsjö i vinter 

Bo Lundström 

 

 

Avslutningsvis en underbar bild av solnedgången över Middagsvalen. Bilden är hämtad från den 

trevliga facebooksidan Ottsjö så klart där ni kan hitta vackra naturbilder från vårt kära Ottsjö. 

Fotografen är ej angiven, men torde vara Karin Hellmark. 


