
08.02.2008

Galåbodarna - Från Bayern till Oviksfjällen

Familjen Schenk från Nürnberg har förverkligat sin dröm om en fjällanläggning 
– i Sverige. Nu bor de vid Oviksfjällens fot och har 11 km till närmsta granne.

Det var i mitten av 90-talet som Miriam och Christoph Schenk reste till Sverige 
för att uppleva den natur som de tidigare bara hade läst om. Livet i en ort nära 
Nürnberg i Bayern var bra, men de storslagna vyer som mötte dem i Sverige 
gav upphov till funderingar på att flytta norrut. 

Det blev fler semestrar i Sverige och paret började utveckla idén om att bygga 
upp en turistanläggning i de fina fjälltrakterna i Jämtland. I sitt sökande efter 
en lämplig tomt hittade de sitt drömställe i Galåbodarna vid Oviksfjällens fot.
Fastigheten var i början ren skogsmark, men förutsättningarna för att bygga 
en  turistanläggning  var  utmärkta.  Det  blev  mycket  planerande,  många  rit-
ningar och diskussioner innan affärsidén om Galå Fjällgård var konkret. Paret 
har  lagt  ner  mycket  eget  arbete på att  forma anläggningen och att  bygga 
timmerstugorna. Konceptet siktar på att kunna erbjuda komfortabelt boende i 
en miljö där naturen och lugnet tillåter avkoppling från stress och vardag.  
Med Jämtlands fjällkedja vid dörren känns det inte alls ensamt så långt ute i 
vildmarken. Det är 11 km till närmaste bofasta granne i Börtnan, men paret 
Schenk tycker  att  de har  tillgång till  det  som behövs.  Bredbandsuppkopp-
lingen fungerar bra och då är hela världen nära.

Christoph och Miriam tar emot turister på Galå fjällgård året om.  Gästerna 
kommer  från  olika  länder  och  intressena  varierar  över  året  –  jakt,  skoter, 
turåkning eller draghundar. De gamla fäbodarna längs den så kallade fäbod-
vägen är till exempel populära mål för olika vandringar. Men många vill också 



bara  ta  det  lugnt.  
Under nästa stora evenemang Polarhunds-VM i Åsarna är anläggningen full-
bokad och basen för flera lag som vill träna sina hundar före tävling.

– Vi har aldrig ångrat oss, säger Miriam Schenk. Visst har det varit mycket 
jobb ibland, men det räcker att titta ut genom fönstret och se den fantastiska 
naturen för att veta att vi är på rätt plats.

Weitere Infos:
www.gala-fjallgard.com 
Miriam und Christoph Schenk +46 (0)687-140 08
kontakt@gala-fjallgard.com
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