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a Kolarbyn Eco Lodge utsågs
till 2011 års miljö vandrar-
hem av STF, Andreas var 
ävennominerad till årets 
värd.

Det gångna året resulterade
i rekord i antal gästnätter.

75 nationer har besökt 
Kolarbyn. Kolarbyn är nu-
mera öppen året om.
Hemsida: www.kolarbyn.se
Facebook: www.facebook.
com/kolarbyn
Blogg: kolarbynecolodge.
wordpress.com

Upplevelser fjärran 
från det vardagliga livet!
Kolarbyn är vandrarhemmet i skogen med kolarkojor, på gammal ”kol-
ningsmark” där stearinljuset är den enda ljuskällan. Bäckens porlande 
vatten ersätter kranvattnet, maten lagas över öppen eld och upplevel-
sen börjar med vedhuggning vid ankomst!

olarbyn Eco Lodge, en plats i skogen, utanför Skinn-
skatteberg, längs väg 233 mot Ramnäs och Västerås. 
Här förenas tystnad, vildmark och spännande skogs-
upplevelser. Här finns 11 kolarkojor, alla utrustade 
med en braskamin där du håller elden vid liv i för 

värmen och mysfaktorns skull.  Du sover gott i en sovsäck på 
fårskinnsfäll framför den sprakande eldstaden och vaknar upp till 
fågelsång. Här finns också en samlingskåta med plats för upp till 
45 middagsgäster samt en flytande bastu i Skärsjön som gästerna 
själva får hugga ved till och värma upp.
Alla gäster får vid ankomst en guidad rundvandring och uppmanas 
tänka på miljön i och kring Kolarbyn. Hållbart för framtiden är en 
av grundtankarna i verksamheten, ekologiskt och närproducerat 
en annan.

Sedan två år tillbaka är det Andreas Ahlsén som driver och äger
Kolarbyn Eco Lodge. Han har utvecklat egna ”upplevelsepaket”
där ett av dem handlar om hur man klarar sig själv i skogen medan 
ett annat är ett romantiskt äventyr för par. Genom samarbete med 
intressenter i närheten är variationerna på upplevelser många.
Kanske en övernattning i kolarkoja kombinerat med ett ridäventyr 
passar någon! Vill man hellre göra en spännande älgsafari eller en 
bäversafari finns det många härliga turer att välja på från maj till 
oktober.

Gästerna hugger sin egen ved och gör upp eld. Det är självcatering 
vid frukosten, man plockar vad man vill ha och lagar i ordning den 
själv direkt över lägerelden.
-Vi är ett vandrarhem och vill man hellre ta med mat hemifrån så
går det jättebra, berättar Andreas. Sovbritsarna är utrustade
med liggunderlag och fårskinnsfällar och det går bra att  boka sov-
säck och kudde om man inte tar med egen.

Överlevnadsäventyret handlar om hur man klarar sig själv i skogen 
och bygger på att skapa trygghet hos individen och nyttig kunskap 
att ta med hem. Andreas har stor erfarenhet efter många år som

officer vid regementet i Arvidsjaur. Detta passar såväl familjen
som kill-, tjej- och även företagsgänget.
-Varje kurs är unik då jag lyssnar in önskemål och anpassar mig,
säger Andreas.

Det romantiska äventyret vänder sig till par som vill uppleva det
enkla livet och närheten till naturen tillsammans. Kolarkojan hälsar 
välkommen med en extra granrismatta utanför dörren och i kojan
brinner stearinljus. Paret får en vildmarkskorg innehållande vilds-
vinswraps, älgkorv, lokala ostar, frukter, kex och dryck. Beroende
på årstid kan maten avnjutas utomhus i kvällssolens sken. En an-
norlunda vistelse fjärran från det vardagliga livet!

Företagsäventyret med eldworkshop där ett arbetsmöte runt läge-
relden är fullt möjligt.
-I lagtävlingen leker vi med elden, vi gör bland annat upp eld med 
eldstål och pinnar, bygger eldskulpturer samt mycket mer. Ett 
udda arrangemang som är mycket populärt av företagsgrupper. 
En viltmiddag med inslag av det ätbara i naturen samt bastu bad 
nere i Skärsjön avslutar äventyret, berättar Andreas.

Besökarna är såväl vildmarksfanatiker som storstadsmänniskor,
vuxna och barn. Det är omskrivet ute i världen och välbesökt av
tv-bolag från olika länder. Senast fick Andreas en förfrågan om ut-
bildning från Turkiet i ett EU-projekt som handlar om eco-turism. 
Det kom ett gäng killar, som firade svensexa från New York och
ett smekmånadspar från Singapore. En familjefar från Cambridge 
besökte Kolarbyn i somras tillsammans med sina söner på 5+7 år. 
De levde primitivt, red, vandrade och gjorde utflykter i omgivning-
arna och hade hela 11 övernattningar. Lika många utländska turis-
ter som svenskar har hittills, enligt statistiken, hittat till Kolarbyn 
Eco Lodge i Skinnskatteberg.  Andreas ser ljust på framtiden och 
hoppas på än fler företagsbesökare.
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Att kunna göra upp eld är viktigt och självklart något som man får lära sig, hos Kolarbyn Eco Lodge Foto: Svea Äventyr
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