
 

www.kvinnohojden.se 

 KVINNOHÖJDEN 

VÄLKOMMEN TILL 

  Feministisk kurs- och gästgård 

      



Kvinnohöjden 
 

 

 

 Kvinnohöjden är en feministisk kurs- och gästgård som ligger i byn  

Storsund strax utanför Borlänge i Dalarna. Den ägs och drivs av  

Kvinnohögskolegruppen, som har haft kursverksamhet sedan 1981.  

Vår målsättning är att Kvinnohöjdens verksamhet ska fungera fri- 

görande, både personligt och samhälleligt.  

 

 Kvinnohöjden är en fristad där kvinnor i alla åldrar och med olika  

bakgrunder, identiteter och erfarenheter möts. Vi är homo-, bi-  

och heterosexuella, med eller utan barn, från Sverige och övriga  

världen. 

 

 Vi vill bryta ner traditionella auktoritetsmönster och ge ut- 

rymme för allas erfarenheter. Viktigt är att varje kvinna får  

möjlighet att känna sig trygg, välkommen och respekterad i  

gruppen. En hörnsten i vår verksamhet är rundorna, där var och  

en får säga sin mening utan att bli avbruten eller ifrågasatt. 

 



En feministisk kurs- och gästgård 
 

 Kvinnohöjden är alkohol- och drogfri.  

 

 Vi äter laktoovo-vegetarisk mat och  

självklart finns även möjlighet att få 

vegan- och specialkost.  

 

 Kvinnohöjdens verksamhet är ideell,  

och drivs utan avlönade kursledare  

eller personal. Verksamheten blir  

den vi skapar tillsammans. Alla tar  

ett gemensamt ansvar och deltar i  

praktiska sysslor som matlagning  

och städning. 

 

 Kvinnor och flickor i alla åldrar samt  

pojkar upp till 10 år är välkomna hit. 



Våra hus 
 
 

Gården ligger högt och vackert 

belägen med sjöutsikt på en stor tomt  

med ytor både för samvaro och  

enskild vila och reflektion. 

 

Det är bara 5-10 minuters promenad längs  

en skogsväg ner till sjön Runn, 

där möjlighet finns till bad och  

kanotpaddling. Vi har en egen brygga, en 

roddbåt, två kajaker och en kanot.   

Vintertid erbjuder Runn strålande skridsko- 

och skidåkning. 
 

Kvinnohöjden består av fyra hus.   

I Stora huset  finns ett stort kök,  

matsal med öppen spis och ett rymligt 

bibliotek/samvarorum med soffgrupp  

och kakelugn. 

 
 

 
 
 

 
 
 



Rum för aktivitet 
 

 

I Annexet finns två kurslokaler: ett 

omöblerat dans- och rörelserum och 

ett möblerat rum som kan användas 

för skapande, föreläsningar och olika 

gruppaktiviteter. Här finns också 

sovrum och en bastu. 

  

Vårt 1700-talshus är kultur-

minnesmärkt. Här finns två enkla 

sovrum och ett trivsamt mötesrum  

med öppen spis och hög mysfaktor.  

 

I Paviljongen finns de flesta 

sovrummen. 

 

 

 

 



Logi 
 

 
Våra 35 sovplatser, som är  

fördelade på dubbel- och  

enkelrum, har enkel vandrarhems-

standard. Kuddar och täcken finns. 

 

Som gäst har du med dig egna  

lakan och handduk samt städar 

inför hemfärd. 

 

Ett rum och en wc/dusch har vi  

anpassat för rollator, och i några rum är  

det möjligt att bo med husdjur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vill du veta mer? 
 
Under sommartid har Kvinnohöjden 

veckokurser, se årets kursprogram på 

www.kvinnohojden.se 

 

Under tiden 1/9 2016 – 21/6 2017  

kommer en grupp kvinnor att bo på  

Kvinnohöjden och hålla öppet för  

kursverksamhet och gäster. 

 

Då finns även möjlighet för andra  

föreningar och organisationer att  

boka in sig för egen verksamhet, både  

vardagar och helger. 

 

Välkommen att kontakta oss  

för pris och offert! kvinnohojden@yahoo.se 

Tel. 0243 – 22 37 07 

Storsund 90 

784 78 Borlänge 

  

 
 

http://www.kvinnohojden.se

