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KÖP EN 18-HÅLSBANA MITT I HÄRJEDALENS STORSLAGNA NATUR! 

Nu är Sonfjällsgolf AB med Hede golfbana samt tillhörande affärsrörelse till salu. Hede by ligger i navet 

för de stora turistorterna som Vemdalen, Funäsdalen och Lofsdalen.  

Hede golfbana ligger i Hede mitt i Härjedalen nära skidorterna Vemdalen ca 2 mil, Funäsdalen ca 6 mil 

och Lofsdalen ca 8 mil. Banan är belägen centralt i byn längs Ljusnans strand och intill riksväg 84 som 

båda går genom hela landskapet. Golfbanan är en 18-håls parkbana i en vacker miljö av Härjedalens 

natur och med det mäktiga Sonfjället och dess nationalpark som kuliss. Banan ritades av arkitekten 

Sune Linde och 1992 byggdes de första 9 hålen och utökades till 18 hål 2004. Härjedalen är ett 

högexpansivt landskap med stort fokus på turistnäringen. Vintertid och under våren erbjuds 

framförallt slalom- och längdskidåkning, fiske, skoterkörning- och safaris. Sommartid och under hösten 

är det golfspel, fjällvandring, jakt och fiske som är de stora sysselsättningarna. 

Hede är en av de större orterna i Härjedalen med gott serviceutbud som affärer, vårdcentral, 

bensinmackar, mataffär, banker etc. Inom gångavstånd från banan finns en mängd sport och 

fritidsanläggningar so som tempererat bad, tennis- och fotbollsplaner, curlinghall, skoterleder, 

backhoppning, kanotuthyrning, minigolf, campingplats med stugor och lägenheter och en välkänd 

folkpark. 

Anläggningen har en ca 300 m lång drivingrange, puttinggreen, pitch- och chipgreen samt en 

träningsbunker. Till banan hör även ett klubbhus med kanslilokal och servering med uteplats, 

maskinhall med maskinpark och verkstäder, samt en villa. 
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För mer information:  

http://beskrivningar.capitex.se/objdesc.aspx?GUID=40HQEHS0ERCI6LD5&TYP=CMVilla&Skin=Storsjom

aklarna&from=hemnet 

Eller kontakta 

Ernst Westlund, styrelseordförande Sonfjällsgolf AB, 070-214 97 70 

Marcus Ahlqvist, ansvarig fastighetsmäklare Storsjömäklarna AB, 072-740 65 55 

Svante Andreaasson, marknadsansvarig Storsjömäklarna AB, 072-729 65 55 
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