
 
 

F.A.Q 

 
Fråga: Finns det affär i närheten av Turiststationen? 
 
Svar: Ja! Längs vägen ner mot E10:an så kommer man till en Konsumbutik, bara 300 meter från 
Turiststationen. I riksgränsen, ca 3km mot Norska gränsen finns en ICA-butik. (Se karta) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Fråga: Hur långt är det till närmaste lift? 
 
Svar: Närmaste lift finns på andra sidan järnvägen, mindre än 100 meter från Turiststationen. Man 
tar alltså på sig skidskorna på rummet, skidorna på axeln och går igenom viadukten som leder till 
andra sidan järnvägen, snabbt och enkelt! (Se karta och bild nedan) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Fråga: När måste jag senast vara klar med städning vid utcheckning? 
 
Svar: Om inget annat är överenskommet så vill vi att ni lämnar ert färdigstädade rum senast kl. 10:30. 
Se bokningsreglerna på hemsidan för mer information, samt städinstruktionerna som finns på en 
tavla i ditt rum om ni funderar över hur vi önskar att städningen går till. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Fråga: Grilla, kan man göra det? 
 
Svar: Såklart! Det finns en kolgrill som normalt står på verandan på framsidan av Turiststationen. Om 
du grillar så ansvarar du också för att grillen inte utgör någon fara för andra och för Turiststationen. 
En varm grill får alltså aldrig lämnas utan uppsyn på ett ställe som utgör ens en liten potentiell risk för 
brand eller annan skada. T ex placera inte grillen på altanen på framsidan. 
 
Grillkol finns att köpa på Konsum/ICA. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Fråga: Vilken utrustning finns i köken och rummen? 
 
Svar: 

Kök 
 Mikrovågsugn 
 Vattenkokare  
 Spis med ugn (2 plattor) 
 Tallrikar, bestick, glas etc 
 Kylskåp 

 

Rummen 
 Täcken 
 Kuddar 
 Städutrustning (gemensamma 

dammsugare finns vid städskrubb) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Fråga: Är det tillåtet att tälta eller campa på Turiststationens område? 
  
Svar: Nej, Camping eller tältning är inte tillåtet på turiststationens område. 
 



 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Fråga: Om jag vill valla mina skidor etc, finns det något utrymme för det? 
  
Svar: På baksidan av turiststationen finns det en vallabod med vallaställ. Rumsnyckeln passar till 
vallaboden. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Fråga: Hur tar vi oss enklast till er? 
  
Svar: Med tåg eller bil. Tåg är helt klart enklast, då tåget stannar ca 50m från Turiststationen. Flyg till 
Kiruna är ett annat alternativ. Turiststationen ligger ca 13mil från Kiruna (1.5h med bil). (Se bild 
nedan)  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Fråga: Har ni konferensmöjligheter? 
  
Svar: Vi har ett stort allrum på andra våningen, där ni har möjlighet att ha möten etc. Tag kontakt 
med Katterjokkvärden innan bokning för mer info och samråd. 
 
Under högsäsong är det inte tillåtet att boka allrummet. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Fråga: Finns det en pistkarta? 
  
Svar: Javisst – här är en. Dessa finns också i pappersform, och kan hämtas i Riksgränsens shop.  
 

 
 



 
 

Karta över området: 

 

Bilder på omgivningen kring Turiststationen: 

 
Vy över Turiststationen och liften (Riksgränsen) 



 
 

Vy från Vassitjåkka över Katterjokk och Riksgränsen. Hittar ni Turiststationen? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Fråga: Var finns närmaste skoteruthyrning? 
 
Svar: Fjällguiden i Riksgränsen har skoteruthyrning. De håller till nere vid campingen i Riksgränsen. 
Länk till deras hemsida: www.fjallguiden.se  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Fråga: Var köper vi liftkort och hyr skidor m m? 
 
Svar: Vid Katterjåkk liften går det att köpa liftkort (gäller ej liftkort för nattskidåkningen). I hotellet i 
Riksgränsen finns även en sportshop där ni kan hyra det mesta. Länk till deras hemsida: 
www.riksgransen.se 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Fråga: Tips på fina skidturer/Toppturer? 
 
Svar: Om ni inte får kontakt med vår personal på turiststationen, finns det guider/personal i 
Riksgränsen att rådfråga på fina turer. Annars kan vi varmt rekomendera boken ”Topptur”, länk 
www.topptur.nu .  
 
På vår egen hemsidan finns också några turer beskrivna, www.katterjokk.se, klicka på ”Aktivitettips”. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

 
Fråga: Om vi vill åka hundspann, vart vänder vi oss då? 
 
Svar: Riksgränsen och deras sportshop kan hjälpa till att förmedla en kontakt med något 
hundspannsföretag. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


