
 

Grönklittsgruppen är ett av Sveriges snabbast växande turismföretag. Grönklittsgruppen omfattar följande anläggningar inom camping, 
temaparker och skidanläggningar: Orsa Grönklitt, Orsa Rovdjurspark, Orsa Camping, Orsa Bowling, Rättviks Camping, 
Siljansbadets Camping, Grännastrandens Camping, Sagolandet Tomteland, Tänndalen och Mora Parken.  

 

 
Pressmeddelande den 23 juni 2015 

 

Orsa Grönklitt 

Exklusiva tomter till salu i Grönklitt 
Nu finns det chans att köpa tomt och bygga en egen fjällstuga med närhet till 
skidbackar, vandring, djurpark, restauranger och andra aktiviteter i en fantastisk natur. 
Den 29 juni släpps de 19 första tomterna till försäljning i Orsa Grönklitt på det nya 
stugområdet Råtjärnsberget med fantastisk utsikt över Siljansbygden men också sjöutsikt 
över Råtjärn.  

– De här tomterna är någonting utöver det vanliga, lyx på dalavis, säger Mari Tara, 
försäljningschef på Grönklittsgruppen.  

Grönklittsgruppen är ett av Sveriges snabbast växande turismföretag med flera campingplatser, 
temaparker och skidanläggningar. Det är nu 50 år sedan de första fritidshusen byggdes i Grönklitt 
och sedan dess har mycket hänt. I dag är Orsa Grönklitt ett område med 3200bäddar och 
toppmoderna skidanläggningar för både alpin- och längdskidåkning, restauranger, djurpark och 
en mängd aktiviteter för hela familjen. 

Tomtområdet ligger på toppen av Råtjärnsberget i storslagen natur med vacker utsikt över 
Siljansbygden, nära skidliftar, längdskidåkning och Siljansleden. Totalt kommer 66 byggklara 
tomter att säljas, varav 19 säljs i en första etapp. Tomterna är något utöver det vanliga med sitt 
toppläge, varför priset också är något högre än normalt och kommer att ligga på mellan 300 000 
och 1 000 000 kronor per tomt. 

– Det känns jättekul att kunna erbjuda så fantastiskt fina lägen som vi har nu. Vi har märkt av en 
stor efterfrågan på tomter med lite bra lägen, framför allt från familjer som bor i norra 
Stockholmsområdet, säger Mari Tara. 

Byggrätten varierar mellan tomterna, men tanken är att alla ska ha möjlighet till uthyrning när de 
själva inte är där och nyttjar stugan. 

– Råtjärnsberget ska bli ett fritidsområde fullt med liv. Hit åker man för få njuta av skidåkning, 
vandring eller annat friluftsliv, eller bara för att vara och njuta av lugnet. Och det är bara dryga 
fyra timmar från Stockholm, säger Mari Tara. 

Ett första informationsmöte kommer att hållas den 27 juni för dem som redan anmält sitt 
intresse för att köpa en tomt och den 29 juni släpps tomterna till försäljning. 

För att läsa mer om Orsa Grönklitt, gå in på www.orsagronklitt.se 

För att läsa mer om tomterna, gå in på www.orsagronklitt.se/ratjarnsberget 

För mer information kontakta gärna: 
Mari Tara, försäljningschef Grönklittsgruppen, 070 248 02 89, mari.tara@gronklittsgruppen.se,  
Mikael Olson, Fastighetsbyrån, 070 34 77 868. mikael.olson@fastighetsbyran.se  
Karin Pontén, Vår pr-byrå, 0708 66 66 31, karin.ponten@varprbyra.se 
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