Välkommen till

Mattila

En plats att finna
mattila.se

Mattila & Finnskogen
Mattila då & nu
Den 26 mars 1961 invigdes Mattila som turistanläggning med en skidstuga och
därmed är Mattila Nordvärmlands äldsta turistanläggning. Mattila ligger mitt på
”Finnskogen” ca. 4 mil nordväst Torsby, nära gränsen till Norge. Gården har anor från
mitten av 1600-talet där berättelserna lever än idag…
Idag finns en finngård med rökstuga (den enda i världen som eldas regelbundet)
och en frilufts- och boendeanläggning. I Mattila finns ett 40-tal stugor varav
merparten går att hyra. Här finns restaurang, möteslokaler, en skidstadion, start för
flera vandrings- och cykelleder, en aktiv finngård med rökstuga och mycket mer.

Finnskogen & finnkulturen
Finnskogen är ett område som befolkades på 1600-talet från med människor från
Finland, på uppmaning av den svenske kungen. Området Finnskogen är den
”gränslösa delen” (Sverige-Norge) av barrskogsbältet och sträcker sig 14 mil
nord/syd och 7 mil öst/väst från Arvika kommun till Trysil i Norge.
Finnarnas liv och sedvänjor har präglat kulturen sedan dess vilket tydligast
manifesteras i namn på platser och byggnader. Men vid närmare betraktande ser
man också ett speciellt byggnadsskick. Rökstuga, bastu, smedja, brygghus,
kokhus, härbren, lador och djurstallar fördelade över tunet med boningshuset i
centrum. Att svedja och odla råg i askan efter sveden var viktigt, liksom jakt, fiske
och bärplockning. Exempel på mat är: mutti och hillo.
Föreställningsvärlden var en blandning av traditionell andetro, magi och kristen
livssyn. Spår av detta finns än idag i musik, berättelser och ristningar. Bland de
människor som levt historien och fört in kulturen i vår tid kan nämnas Jussi-Kajsa,
en sierska och läkekunnig traditonsbärare och Nittyaho-Jussi, berättare, vandrare
och rödfärgare (husmålare).

Information A-Ö
Ankomst - Välkommen till Mattila!
Avresa - Vid avresa lämnas nycklarna i Restaurangen senast kl. 11 avresedagen.
Nyckellåda sitter på utsidan av Restaurangen vid entrén
Badplats - Sjö med brygga, vindskydd, bänkar och eldstad, finns nere vid
Mulltjärns södra ände. Infarten till Mulltjärn är mittemot infarten till Mattilamäki.
Bar och informationshörna - I restaurangbyggnaden finns en mötesplats där det
anslås aktuell information under besöket. Det går också att ringa 0560- 250 60
mellan 10-15 eller maila: info@mattila.se
Barnstolar - finns i Restaurangen.
Betalning - Boendet betalas innan ankomst mot faktura/bokningsbekräftelse,
Mat och dryck betalas innan avfärd i restaurangen. Köp i vår butik betalas med
Swish eller kort.
Bilverkstad / bärgning - Närmaste bilverkstad är Mekonomen 0560-715 91
Bärgning och vägassistans via Assistancekåren dygnet runt 020 912 912
Cyklar / mountainebikes - kan hyras i Restaurangen där även kartor över
cykelleder finns att köpa.
Elda ute/Grilla - Vi har flera platser i Mattila, Mattilamäki, och ute i terrängen, där
ni kan göra upp eld i någon av våra eldstäder. Ved finns på plats.
Fiske - Fiskekort för sjöarna i närheten kan köpas i Restaurangen.
Friluftsutrustning - Ryggsäckar, liggunderlag, snöskor, mm finns att hyra.
Gästenkät - Längst bak i pärmen finns en sida där ni kan berätta hur ni har upplevt
er vistelse här hos oss. När ni fyllt i den, lämna den på köksbordet i stugan. Tack
på förhand!
Lampor - Det blir mörkt i Mattila och Mattilas omgivningar, så tänk på att ta med
ficklampa ut under den mörka årstiden.
Livsmedelsaffärer - Östmarks Handel ICA. En välsorterad butik. 20 km söder om
Mattila, i Östmark, längs väg 201. Öppettider: Vardagar: 09-18, Lördag 09-16,
Söndag 12-15. Tel. 0560-200 05. Ombud för Systembolaget. Sundelins Handel.
Mindre butik med gränshandel. 6 km norr om Mattila, längs väg 201. Öppettider:
Vardagar 09-17, Lördag 09-13, Söndag Stängt. Tel. 0560-250 16. Ombud för
Systembolaget.

Mobiler / datorer - I restaurangens ”Bar och informationshörna” finns en router
med ett nätverk, lösenord finns på plats. Mottagningen i stugorna varierar
beroende på var stugan ligger och vilket abonnemang ni har. Säkrast mottagning
är uppe vid stugorna ovanför restaurangen. Telia fungerar bäst. Fiber installeras
under hösten 2020.
Måltider - Kan bokas under besöket. Håll er uppdaterade om aktuella möjligheter
genom den information som anslås i restaurangen.
Paddling - Aktuella kartor över paddelvatten finns att köpa i restaurangen.
Pulka / kälke - Pulka och kälke går alldeles utmärkt att åka i Mattila. Det finns
flera alternativa backar, de längsta är ett par hundra meter. Vi har tagit hem kälkar
från Österrike som det går att låna gratis. Barnpulkor att användas vid skidfärder
finns att hyra.
Rökstuga - Rökstugan går att boka vid besöket. Tala med oss i restaurangen för
mer information.
Sjuk- och tandvård - För sjuk- och tandvårdsupplysning ring 1177. Vårdcentral
finns på Torsby sjukhus. Tandläkare finns i Torsby.
Skidor - Skiduthyrning sker i källarvåningen på stugan Eerola (snett nedanför
restaurangen). Ni hämtar era skidor mellan 15-17 på söndagar och på andra dagar
enligt överenskommelse. Återlämning sker även det i Eerola.
Skidspår - Status på skidspår uppdateras dagligen på mattila.se samt
längdspår.se. Information om de olika spåren finns på skidspar.se.
Stugkarta - Karta över stugorna och deras nummer och namn finns uppsatt vid
restaurangen, samt på mattila.se.
Städning - Såvida ni inte beställt städning, så skall det ske innan avfärd.
Städpriser finns på hemsidan. Beställ i god tid innan avfärd. (För städinstruktion: se
separat blad i pärmen)
Sopor - Det finns en återvinnings- och sopstation vid infarten till Mattila. Här
lämnar du hushållssopor i en container, samt glasflaskor, burkar och metall
sorterat.
Vandring - Aktuella kartor över utmärkta vandringsleder finns att köpa i
restaurangen.
Ved/kaminer - Ved finns i stugan. Aska töms i askhinken som finns vid varje stuga.
Vi sköter tömning, så låt den stå utanför när ni åker.
Välkomna åter, hoppas att ni har haft det bra hos oss!

Städinstruktion

Kök
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Torka av runt skåpshandtag
Töm diskmaskin / diskställ
Rengör diskbänk, mikrovågsugn, kylskåp, och elspis ut- och invändigt
Torka fläkt och vitvaror på utsidan
Rengör skåp ut- och invändigt.
Torka övriga öppna ytor såsom hyllor och ovanpå skåpen
Torka bord, stolar, lampor, dörrkarmar, golvlister, kontakter och strömbrytare
Dammsug mattor och våttorka golv
Töm sopor och släng på anvisad plats

Toalett, badrum & bastu
•
•
•
•
•
•

Rengör handfat, hyllor, toalett, dusch och kabinväggar
Våttorka bastulavar
Torka utsidan på vitvaror
Torka hyllor, dörrkarmar och golvlister.
Putsa speglar
Dammsug mattor och våttorka golv

Vardagsrum
•
•
•
•
•

Torka bord, stolar och lampor
Torka hyllor, tavelramar, dörrkarmar, golvlister, kontakter och strömbrytare
Dammsug samtliga möbler
Putsa speglar
Dammsug mattor och våttorka golv

Sovrum
•
•
•
•
•

Torka sängbord, stolar och lampor
Torrdamma tavelramar, dörrkarmar och golvlister
Dammsug sängar, möbler samt skaka täcken, filtar och kuddar
Putsa speglar
Dammsug mattor och våttorka golv

Trappa
•
•

Våttorka trappsteg
Torka av räcken och lister

Öppen spis
•

Töm ur aska i därför avsedd hink

Övrigt
Möblerna ska placeras som vid ankomst och samtliga fönster stängas. Meddela om
något behöver tvättas, ex. täcken och kuddar. Ersättning sker på plats om något gått
sönder.

”Lämna stugan i det skick du själv vill finna den”

