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 VändS Fler stugor på nästa sida

Här hittar du  drömstugan

NorrbotteN

3 rums lägenhet på 55kvm  
i Glommersträsk 
Lägenhet med 2-4 bäddar i två rum. Med dusch/
WC, matrum, sovrum allrum och fullt utrustat 
kök. Tvättmaskin och torktumlare i källaren. 
Många fiskesjöar och några fina fiskeälvar samt 
vandringsled i närheten. Byn har bl a värdshus, 
Ica-butik, bensinstation, hembyggdsmuseum, ka-
fé samt gratis poolanläggning.  
Tel: 0960-200 18, 0709-702108  
Veckohyra: 2250 kr. Annonsnr: 15937130

VästerbotteN

exotisk fiskestuga i lappland uthyres 
OBS! Flugfiskesträckan är borttagen, spinnfiske 
är återinfört!!! En riktig drömstuga för fiskare mitt 
i vildaste lappland, men ändock nära till samhäl-
let. Det är en enkel, charmig stuga som ligger all-
deles mittemellan två stora forsar, Storforsen 
och Långforsen. Ett av de finaste fiskevatten du 
kan hitta i Sverige. 
Tel: 070-6217321  
Veckohyra: 3500 kr. Annonsnr: 14791655

stuga vid havet 
Stugan är belägen i Sikeå, mitt mellan Umeå och 
Skellefteå. Hyra för hela juni (v23,24,25,26) 
6000kr! Perfekt om ni går i köpestankar och vill 
prova hur det är att ha en egen sommarstuga. Ny-
renoverat kök. 4 bäddar i stugan och 2 bäddar i 
gäststuga. Dusch och tvättmaskin. Bytesdag sön-
dag eller efter överenskommelse. 
Tel: 070-2645409  
Veckohyra: 2500 kr. Annonsnr: 16079206

Vackert vid sjö i Lappland 
Tystnad, stillhet, lugn och ro . . . För er som öns-
kar en alternativ semester i fridfull och harmonisk 
miljö finns ”Almastugan” i Långträsk, Malå till ut-
hyrning. Ortens belägenhet är ca trettio kilome-
ter nordost från tätorten Malå. Stugan ligger 
mycket naturskönt ca 15 meter från sjön Lång-
träsket med ljuvlig utsikt från verandan. 
Tel: 0953-61043  
Veckohyra: 1500 kr. Annonsnr: 15996199

JämtLaNd

bruksvallarna 
Ole-stugan, Belägen mitt i Nordic ski center, 7 
km från Ramundberget,1,5 mil från Funäsdals-
fjället! Mitt i smeten! Ole-stugan består av 5 
bäddar, fullständigt utrustad för fem pers.TV, 
öppenspis(ved ingår i priset) mm. Fällar och 
bokhyllor fulla med böcker, gör den genuina fjäll-
stugankänslan fullkomlig! 
Tel: 060-38100  
Veckohyra: 5400 kr. Annonsnr: 13745294

Jämtland, Åre kommun, stuga 6 bäddar 
nära bydalen 
Ett härligt ställe under alla årstider för skidåk-
ning, vandring, skoter, fiske, bärplockning, jakt, 
kanot eller bara ligga och sola. Underbart fritt lä-
ge med fin utsikt över dalgången där Dammån 
rinner, och fjällen i bakgrunden. Stugan ligger i 
den genuina byn Ågårdarna som ligger mellan 
Storsjön och Bydalen/Höglek. 
Tel: 070-6268870  
Veckohyra: 3500 kr. Annonsnr: 10630910

stuga vid sjö 
Välutrustad 4-bäddstuga,Viken Gällö vid Rev-
sundssjön, 4,5 mil från Östersund. Minikök med 
kylskåp och mikrovågsugn. Elektrisk braskamin 
och TV. Dusch och varmvattenberedare, utedass. 
Trädgårdsmöbler och tre cyklar finns. Fin veranda 
ut mot sjön. Motorbåt och flytvästar ingår. Nära till 
vandringsled. 
Tel: 0693-20701  
Veckohyra: 3000 kr. Annonsnr: 16154512

VästerNorrLaNd

mysigt fritidshus vid porten till Höga 
Kusten 
Vackert beläget vid havsvik i söder. 7 km från Här-
nösand. Nära till brygga, fiske, klippor, bad och 
skogspromenader. Allrum med dubbelsäng, 
bäddsoffa och öppenspis. Litet rum med enkel-
bädd. Kök med spis, kyl/frys och mikro. Nyreno-
verat duschrum med Separett-toalett. Tv och 
bredband. Veranda, uteplats och grill. 
Tel: 0611-701 93  
Veckohyra: 2500 kr. Annonsnr: 15982747

Hus vid Faxälven/meåforsen  
i Ångermanland 
Hus/fritidshus i anslutning till ett av Sveriges 
bästa harr/öringvatten, även laxfiske(Sollefteå). 
Du/Ni som vill semestra på landet. Stort härligt 
”gammalt” hus med god standard. Nyrenoverat 
badrum med dusch, kök, vardagsrum och 3 sov-
rum. Bärplockning, jakt, eller bara njut av friden. 
Vintertid skidåkning (ca 5 mil i fina spår). 
Tel: 070-4946193,08-861492  
Veckohyra: 2000 kr. Annonsnr: 12309879

daLarNa

exklusivt boende  
i sälen-tandådalen
Exklusiv stuga med centralt och vackert läge i 
slutet av återvändsgata, gångavstånd till Tandå-
dalens Fjällhotell och restauranger, äventyrsbad, 
köpcentrum, fjällkyrkan, O-ringens busslinjer. 
Modern & fräsch suterrängvåning med en stan-
dard långt utöver det vanliga. 8 bäddar, 3 sov-
rum, 2 WC, dusch, bastu, tvättmaskin. 
Tel: 0706-759050  
Veckohyra: 6500 kr. Annonsnr: 16234482

stuga i Grövelsjöområdet 
Stuga med Härbre uthyres under sommar och 
höstsäsong. I stugan finns 4 bäddar, i Härbret 2 
bäddar. Fullt modernt.  
Tel: 031-7953825  
Veckohyra: 3000 kr. Annonsnr: 16180187

dalagård 
Trevlig kringbyggd dalagård uthyres med ca 3 
km till badsjö eller Dalälven ca 1 km med bl a  
fiske. Till Leksand 1,5 mil och affär 3 km. 
Tel: 070-2767525  
Veckohyra: 2500 kr. Annonsnr: 15940685

GäVLeborG

två stugor med djur på gården
Stora stugan 6 bäddar, toa och tvättställ. Dusch 
i annan byggnad. 1500 kr/v. Lilla Stugan 3 bäd-
dar, toa o dusch i annan byggnad. 1000 kr/v. 
Flera djur finns på gården, som kor och hästar. 
Fem kilometer till affär. 300 m till bad. 
Tel: 070-6666037  
Veckohyra: 1500 kr. Annonsnr: 16203624

stuga vid badstrand 
Högbacka 4 mil norr om Gävle (E 4) 2 st timrade 
stugor enkelt inredda uthyres veckovis. 1 rum 
och kök med kokhäll och kylskåp. 4 bäddar med 
sängkläder (sänglinne medtages). Terass under 
tak med kvällssol och utsikt över vattnet. I servi-
cebyggnad finns vattentoalett och diskrum. Där 
hämtas även dricksvatten. 
Tel: 076-1172150  
Veckohyra: 1300 kr. Annonsnr: 15227650

VärmLaNd

Välordnat fritidsboende i Värmland 
Uthyres veckovis lörd-lörd. 1 plan, 3 rum och 
stort kök, veranda, öppenspis, ved och elspis, 
micro, kyl och frys, Ett sovrum på övre plan med 
dubbelsäng, mindre sovrum på entréplan med en 
säng och med möjlighet för en extrasäng. Var-
dagsrum med bäddsoffa för två. Stor barnvänlig 
trädgård, 2 uteplatser, grill, utemöbler. 
Tel: 070-5405483  
Veckohyra: 3900 kr. Annonsnr: 16196356

stuga för avkoppling 
Perfekt stuga för den som vill bo enskilt och utan 
grannar. Ligger 3 km upp i skogen vid ett tjärn. 
Stuga med 4–6 bäddar, öppen spis (med in-
sats), ny vedspis, gasolspis och gasolkylskåp. 2 
sovrum och ”storstuga”. Vedeldad bastu och 
brygga. För den som gillar att fiska finns det 
öring och abborre i tjärnen. 
Tel: 070-5917855  
Veckohyra: 1000 kr. Annonsnr: 16218112

VästmaNLaNd

modernt fräscht sommarboende i naturen 
Det har i storstugan 4 bäddar, tv med dvd ej ka-
naler samt surroundsystem . WC, tvättmaskin, 
diskmaskin. Klimatanläggning inomhus för jämn 
temp. Kakelugn för myseldning. Stor altan med 
sittplatser för stor familj. Gäststuga avsides med 
dubbelsäng, bastu el med relaxavdelning. Stora 
gräsytor för olika aktiviteter. 
Tel: 0762724073  
Veckohyra: 5000 kr. Annonsnr: 16151720

UppsaLa

timmerstuga uthyres på märsön vid 
mälaren 
Lediga veckor; 24,27,29,30 Ej djur. En fin tim-
merstuga hyrs ut på Märsön om 75m2 + 70m2 
altan i syd. Märsön ligger mellan Enköping och 
Strängnäs och det tar ca 50 min från Stockholm 
med bil. Stugan ligger ca 150 m från Mälaren. Bå-
de badstrand och brygga finns. Stugan är mo-
dernt utrustad med varmt/kallt vatten och dusch. 
Tel: 070-5880987  
Veckohyra: 4000 kr. Annonsnr: 16178467

sommarparadis i Uppland
Välbevarat soldattorp mitt i det grönskande Upp-
land. Egen tomt på ca 1000 kvm, med stor frodig 
gräsmatta (i anslutning till ägarnas hus men utan 
insyn). Sovrum med våningssäng samt 120 säng, 
allrum med kök samt bäddsoffa, totalt 6 sängplat-
ser. Dusch och WC. 10 minuters promenad till en 
liten badsjö. 
Tel: 073-3781433  
Veckohyra: 3500 kr. Annonsnr: 15968046

Vinterbonat stuga i ostört läge nära 
roslagen 
Modern stuga 55 kvm + Gäststuga 15 kvm Fullt 
utrustad. Kyl,dusch,v+k vatten. Tv, Digital box, 
video och radio 3 rum o kök i storstugan. Härlig 
veranda med infravärme och vacker utsikt över 
öppna fält. Mycket ostört läge utan närmare 
granne. Stor tomt med gräsmatta och egen 
skog. Gäststuga med 3 bäddar. 
Tel: 08-59085844  
Veckohyra: 3000 kr. Annonsnr: 15925676

stocKHoLm

Golfvilla vid Vidbynäs golfbana 
Uthyres veckovis sön-sön perioden 22/6–
10/8 Hotellstandard, 4 sovrum varav 3 med 
eget badrum/WC, modernt kök, v-rum, veran-
da i SV i vacker natur intill Vidbynäs golf och 
Turingesjön. I priset 10 000 kr ingår lakan, 
handdukar och slutstäd. Boka hos BL TRAVEL 
AB info@bltravel.se www.bltravel.se 
Tel: 08-7315010  
Veckohyra: 10000 kr. Annonsnr: 16174312

sjöställe med egen brygga och båt  
– s Norrtälje 
Nyrenoverat hus ca 20 m från havet, ca 75 
kvm på ca 5000 kvm sjötomt med fritt ostört 
läge med privat bilväg ända fram. Totalt 6 bäd-
dar varav, 2 sovrum (2 sängar i varje) och 1 
bäddsoffa (2 bäddar) i vardagsrum. Komplett 
kök med diskmaskin mm, nytt badrum och var-
dagsrum. Dusch och mulltoa. Uteplats, egen 
nybyggd brygga. 
Tel: 0709-734540  
Veckohyra: 8500 kr. Annonsnr: 15410905

sommarhus med strandtomt  
på Väddö i roslagen 
Sommarhus vid Väddöviken drygt en timmes 
bilfärd norr om Stockholm. Bra bussförbindel-
ser med SL-busshållplats 300 m från huset. 8 
km till golfbana 8 km till Ålandsfärja Huset är i 
ett plan fördelat på 3 sovrum, separat köksdel 
med matplats i burspråk. Vardagsrum med ut-
gång till rymlig altan (del under tak). 
Tel: 070-2036875, 073-6290414  
Veckohyra: 8000 kr. Annonsnr: 16075844

sommarhus i med egen strand
Idylliskt sommarhus mitt i Stockholms skärgård, 
mellanskärgården, i ogenerat läge och egen 
strand med klippor inom 50 meter. Nära till Wax-
holmsbåt med dagliga turer till och från fastlan-
det. Promenadavstånd till lanthandel. Boyta 50 
kvm + 25 kvm altan i söderläge med grillplats. 
Kök med matplats, vardagsrum, 6 bäddar. 
Tel: 073-5710903  
Veckohyra: 7000 kr. Annonsnr: 16205074

stuga ute i skärgården 
Idylliskt sommarhus mitt i Stockholms skärgård, 
mellanskärgården, i ogenerat läge och egen 
strand med klippor inom 50 meter. Nära till Wax-
holmsbåt med dagliga turer till och från fastlan-
det. Promenadavstånd till lanthandel. Boyta 40 
kvm + 10 kvm altan i söderläge med grillplats. 
Kök, matplats, vardagsrum, 4 bäddar. 
Tel: 073-5710903  
Veckohyra: 5000 kr. Annonsnr: 16237925

sjöställe stockholms skärgård, 
Värmdö/baggensfjärd 
1700-talshus plus två gäststugor uthyres  
veckovis eller månadsvis vid Baggensfjärden, 
totalt 8 sovplatser. Stora huset har 4 sovplatser 
och är varsamt renoverat med charm och har 
vedspis i köket och öppen spis i vardagsrum. 
Två gäststugor finnes med två sängplatser var-
dera varav den ena stugan har ett mindre kök. 
Tel: 070-9841388  
Veckohyra: 4000 kr. Annonsnr: 16232028

strandtomt i stockholms skärgård,  
6 km från Furusund
Röd stuga med vita knutar, nymålad och nyreno-
verad med gudomligt vackert och enskilt läge 
på Humlö, 6 km från Furusund. Stugan ligger 
vid en skyddande havsvik och helt nära vattnet. 
Stor altan mot söder med utsikt mot vattnet, na-
turtomt med egen brygga med badstege. 6 
bäddar, två bäddar i ett sovrum, tv. 
Tel: 058914636, 073-7814698  
Veckohyra: 4000 kr. Annonsnr: 15809081

Fritidshus på blidö 
Enplanshus, 2 sovrum storstuga med altan, vat-
ten i badrum och dusch, uthyres på Blidö. 3 km 
till färja,1 km till affär och badplats. Ligger 12 m 
från hus på en stor tomt. 3500 kr+el. 
Tel: 070-7220510  
Veckohyra: 3500 kr. Annonsnr: 15585527

trevlig liten stuga på sjötomt  
saltarö/Värmdö 
Fräsch stuga med stor terrass ca 20 m från ha-
vet, 2 sköna Jensen-sängar, öppen spis, mat-
bord med 4 stolar, ett par korgfåtöljer, Tv-utbud: 
1,2,4,6 (kan kompletteras med hyresgästens ev 
eget kanalkort), trinettkök, ny mikro, litet kaklat 
duschrum med wc, varmt/kallt vatten, roddbåt 
kan disponeras, P-plats för bil nära tomten. 
Tel: 08-57168800  
Veckohyra: 3500 kr. Annonsnr: 16121311

Gulligt torp nära havet 
Gulligt torp, 400 m från havet, där brygga och 
badplats finns, det är 4 km till Gräddö, där ica-
butik finns, med grill och post, dom är även 
ombud för systembolgate och apoteket, torpet 
ligger ca 15 minuter promenad från kapell-
skärs hamnen, där ålandsbåtarna går. Dusch 
och wc ligger i ett hus bredvid torpet. 
Tel: 070-4252526  
Veckohyra: 3500 kr. Annonsnr: 16218475

stuga nära Nynäshamn i närheten av 
havet 
Stugan är på 50 kvm + 12 kvm i gäststugan 
mittemot huset. På gårdsplanen finns murad 
utegrill och trädgårdsmöbler med parasoll. In-
vändigt har huset trägolv överallt. Det finns spis, 
kyl, dusch och wc. Huset ligger 300 m från ha-
vet. Nära tomten finns bussförbindelse till pen-
deltåget. Det är ca 55 km till Stockholm. 
Tel: 087514982  
Veckohyra: 2500 kr. Annonsnr: 15978563

södermaNLaNd

stuga på sjötomt med egen brygga i trosa
Mysig stuga i högt avskilt läge med egen brygga 
på havstomt. Stugan har tre sovrum, ett med 
dubbelsäng, ett med 120 säng och ett med vå-
ningssäng. Stugan är nyrenoverad invändigt och 
har all modern utrustning. På framsidan finns ett 
trädäck med utgång från köket där man har mor-
gonsol. Här finns också en sandlåda för barnen. 
Tel: 070-7931598  
Veckohyra: 6500 kr. Annonsnr: 15800403

mysig stuga vid Hjälmaren 
Trevlig stuga 5 rok, 3 sovrum, 6 bäddar, full ut-
rustat kök, WC och dusch, ej tvättmaskin. 
Braskamin, stor tomt, 150 m till grannar, Nära 
till camping och livsmedelsbutik, strand vid sjön 
Hjälmaren, 10 km till Vingåker med all service. 
Tel: 08 -774 64 85  
Veckohyra: 4000 kr. Annonsnr: 16020716

stuga på selaön med privat läge 
Vi hyr ut vår sommarstuga Solbacken somma-
ren 2008! Den ligger mitt på Selaön i Mälaren, 
och vid egen skog och egna gärden. Soligt läge 
– inga grannar! På nedre botten finns kök och 
vardagsrum med fungerande öppen spis och en 
tv inkl digitalbox. Köket är enkelt utrustat, med 
spis/ugn och micro. 
Tel: 073-6717070  
Veckohyra: 3000 kr. Annonsnr: 16243314

Västra GötaLaNd

Hus vid Göta Kanal 
Charmigt hus ca 10 meter ifrån Göta Kanal. Nä-
ra sluss och Norrkvarns upplevelseland. Två sov-
rum varav ett med liten tv, allrum med tv och bal-
kong ut mot kanalen och slussen, kök med disk-
maskin och mikro och två duschrum/toaletter (en 
uppe och en nere). Dessutom finns ett charmigt 
och behagligt uterum för de finare dagarna. 
Tel: 0501-50104  
Veckohyra: 6000 kr. Annonsnr: 16069391

stuga och torp nära skara 
Stuga och fint torp på stor tomt med naturskönt 
läge uthyres veckovis. Avstånd till Skara Som-
marland ca 8 km, Varnhem 6 km. Inom några ki-
lometers avstånd finns golfbana och badsjö vid 
Flämslätt med servering, kiosk och brygga. 
Stugan på ca 47 kvm har ett sovrum m två rikti-
ga sängar, kök med spis och kyl/frysfack. 
Tel: 0500-488090  
Veckohyra: 2800 kr. Annonsnr: 16043432

Nybyggt hus belägen på villatomt 
Uthyres veckovis eller för längre tid. Dusch, to-
alett, köksavdelning finns. 
Tel: 070-2708410  
Veckohyra: 900 kr. Annonsnr: 16221991

Lägenhet i sunnanå hamn 
Trevlig lägenhet intill sjöbodarna i Sunnanå 
hamn vid Vänern i Mellerud. 1 rum och kök, vå-
ningssäng samt bäddsoffa (4 bäddar). Närhet 
till golfbana samt sjösättningsramp. Resturang 
samt butik finns i hamnen. För bokning eller frå-
gor kontakta Christian: 070-5253715 Sten: 
070-5718327 
Tel: 070-5253715  
Veckohyra: 4300 kr. Annonsnr: 16137584

charmigt torp i dalsland 
Charmigt äldre hus från 1860-talet. Avskilt och 
naturskönt läge. Stort kök, sovrum och var-
dagsrum med sovmöjligheter. Gäststuga samt 
friggebod med wc och dusch. Beläget nära 
kroppefjäll mellan Bäckefors och Högsäter. 2 
km till bad. Mycket mysigt! 
Tel: 070-4939716  
Veckohyra: 2800 kr. Annonsnr: 15220845

GöteborG

”Första klassens sommarboende” 
Jag har ett hus i Skärhamn som jag tänker hyra 
ut i sommar. Det har ett fantastiskt fint läge 
precis vid havet. 50 m till morgondoppet. Hu-
set är 4 år gammalt och är fullt modernt utrus-
tat. 5 r o k på 133 kvm. 8–10 sängplatser. Bal-
kong och altan i SV läge med havsutsikt. Egen 
sjöbod med sovloft (2–4 sovplatser). 
Tel: 070-3774777  
Veckohyra: 11000 kr. Annonsnr: 
15985576

Liten stuga på Hönö 
Stugan innehåller sovrum med våningssäng varav 
den nedre 110 cm bred. Storstuga inklusive liten 
hall, fullt utrustat kök, liten matplats för 2–4 per-
soner samt soffa (bäddsoffa med 
dubbelbädd)och soffbord. Tv med dvd. Dataut-
tag/internet. Duschrum med wc och tvättställ. 
Stugan är fullt modern. 
Tel: 0706-906293  
Veckohyra: 5000 kr. Annonsnr: 16173100

stuga vid Hållnäskusten 
Stuga vid havsvik. 3b + 2 b i fristående hus. dusch, vv, tc. braskamin. tillgång till båt o bastu. barn-
säng o stol finns att boka, byte lördag. Endast telefonbokning. 
Tel: 073-6422054 Veckohyra: 4000 kr. Annonsnr: 16229182

Annonserna  
kommer från
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Fredag 9 maj 2008 

toppenlägenhet i Kungshamn (smögen) 
Vi hyr ut vår övervåning belägen i ett lugnt barn-
vänligt bostadsområde. Nära till klippor och 
Tångenbadet, konsum, apotek, systembolag, 
post och pizzeria. Ca 10 min promenad till cent-
rum där flera restauranger finns och där de po-
pulära Smögenbåtarna avgår. 1 sovrum med 3 
bäddar, kök/allrum med 2 bäddar i bäddsoffa. 
Tel: 0705-777087  
Veckohyra: 5000 kr. Annonsnr: 15915754

sommar på Fotö 
Lägenhet i markplan uthyres,egen ingång, toa, 
dusch,kök tv mm. Det enda du tar med är 
sänglinne och handdukar. Nära till bad, viss 
havsutsikt, egen uteplats. Fotö är den sydligas-
te av öarna i Öckerö kommun. Det är 4 öar 
som har broförbindelse ,längst i norr Hälsö sen 
Öckerö, Hönö och Fotö. Ut till kommunen tar 
man sig med en färja. 
Tel: 031-967972  
Veckohyra: 3500 kr. Annonsnr: 15972310

Västra tjörn vid havet 
Rymligt attraktivt 1 rok i Stockevik, fräscht i 
blått och vitt uthyres veckovis sön-sön. Fullt ut-
rustat med nya vitvaror, två sängar, hörnsoffa, 
TV mm. Endast några minuter till härlig bad-
plats och klippor. Barnvänlig sandstrand finns 
också i samhället. 2 km till Skärhamn med 
post, bank, mataffär, systembolaget. 
Tel: 0304-675555  
Veckohyra: 3000 kr. Annonsnr: 16137127

JöNKöpiNG

appelås Gnosjö kommun 
Röd stuga högt och vackert belägen. Fullt ut-
rustat kök, tvättmaskin, dusch, öppen spis. 500 
m till fiskesjö, 5 km till badplats, 8 km till golfba-
na, 22 km till High Chaparral, 10 km till mataf-
fär, vandringsled utanför huset. Djur och rökfritt. 
Tel: 0370-96050, 0705699271  
Veckohyra: 4900 kr. Annonsnr: 12340219

stuga nära badplats och  
High chaparal
Fullt utrustad vinterbonat hus uthyres. Enskilt 
läge, möjlighet till fiske då båt finnes. Dusch, 
wc, micro, kyl o frys, braskamin i allrum, TV. Tre 
sovrum + allrum, uteplats, altan med tak. Lig-
ger intill sjön Flaten ca 500m. Närhet till Store 
Mose naturreservat, Isaberg Hestra och High 
Chaparall. 
Tel: 073-8046692  
Veckohyra: 4500 kr. Annonsnr: 16123774

sommarhus i natursköna småland 
Fint lite hus beläget på landet utanför Vagge-
ryd, 4 mil söder om Jönköping. Huset har en 
hög standard och är väldigt mysigt. Huset har 
en stor altan för grillning sköna sommarkvällar. 
Öppen spis finnes. Huset är lämpligt för barn-
familjer trädgårdsintresserade eller bara för att 
komma bort i från en stressig tillvaro. 
Tel: 073-1548018  
Veckohyra: 4000 kr. Annonsnr: 16173809

GotLaNd

stort hus med bästa läge i Visby 
 innerstad v 27 
Detta är ursprungligen ett hus från 1600-talet 
men helt omgjort på 90-talet. Huset ligger mitt 
i innerstaden med bekvämt gångavstånd till allt 
vad Visby kan bjuda på under sommaren. Inn-
håller 5 rum och stort kök med all utrustning. 
Stor toalett med duch, gästtoalett samt bastu. 
Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling. 
Tel: 073-7308932  
Veckohyra: 20000 kr. Annonsnr: 16036330

Genuin gotlandsgård 14-22 bäddar 
Genuin gotlandsgård med magnifik inredning 
och enorm trädgård. Två boningshus, två kök, 
10 rum, sal, matsal och bibliotek, 14-22 bäddar, 
öppna spisar, duschrum, tjusigt utedass (inget 
wc inne). Stall med 4 boxar och hage. Cyklar, 
ved. Ta med hästar och vänner! (Läst ”Vårdträ-
det” av Lars Klinting? Den gården är det.)  
Tel: 070-2009243  
Veckohyra: 15000 kr. Annonsnr: 
16113335

Fritidshus i tofta med närhet  
till bad och Visby 
Äldre gårdshus i Tofta. Före detta permanent 
boende fördelat på 4 rok. 3 st. sovrum med 2 
bäddar i vardera. Barnsäng finnes. 1 st. Allrum 
med tv, dvd/vhs, Kök med kyl/frys, micro, kaffe-
bryggare, vattenkokare mm och Badrum med 
WC, dusch & tvättmaskin. Alltsammans helt ny-
renoverat. Huset är byggt i mitten av 1800-talet. 
Tel: 0739-252573  
Veckohyra: 5000 kr. Annonsnr: 16205462

Hus på Gotland 
Charmigt nyrenoverat hus på Gotland i Stenkyr-
ka socken 2.5 mil norr om Visby. Stor inhägnad 
trädgård med trädgårdsmöbler och grill. Huset 
är 1.5 plan med 4 rum och kök. varav 3 sovrum 
med 2 bäddar i varje rum. Toalett med dusch-
kabin och tvättmaskin. I Stenkyrka finns 3 res-
tauranger, affär och bad. Lekland för barn. 
Tel: 0498-272230  
Veckohyra: 5000 kr. Annonsnr: 15479104

Hus på mellersta Gotland 
Fint hus på 110 kvm med 6-8 bäddar uthyres. 
Vardagsrum, kök och tre sovrum i mycket god 
standard. Modernt kök, massagedusch, inglasat 
uterum samt aircondition i hela huset. Biljard-
bord och gym i garaget! Huset är beläget mitt 
mellan Visby och Hemse. 10 km till Roma, 15 
km till Klintehamn. 
Tel: 070 44 11 401  
Veckohyra: 5000 kr. Annonsnr: 15972842

Litet kalkstenshus på norra Gotland 
Kalkstenshus i två plan. Nedervåning med kök 
och allrum med öppen spis. Övervåning med 
sovrum och badrum. Stor fin skyddad uteplats i 
söderläge med utsikt över landsbygden. Huset 
ligger i Rute socken, ca 8 km till Fårösund och 
ca 3 km till Furillen och Rute Stenugnsbagerie/
kafé ligger i närheten. Bad inom cykelavstånd. 
Tel: 070-5131661  
Veckohyra: 5000 kr. Annonsnr: 16103472

stuga på sydvästra Gotland, utsikt 
över Karlsöarna 
Vi hyr ut en stuga i Fröjel, 4 mil söder om Visby. 
Stugan ligger ca 200 m från havet med utsikt 
över Karlsöarna. Stugan har 4 bäddar varav 
två enkelsängar i sovrummet och en bäddsoffa 
med plats för två personer i vardagsrummet. 
Mer information och fler bilder finns på vår 
hemsida: www.salle.se 
Tel: 0498-400640  
Veckohyra: 3800 kr. Annonsnr: 15937621

Gårdshus i Visby innerstad 
Gårdshus i Visby Innerstad, vid Stora Torget. 
Rum med 2 bäddar, kök och badrum. Bytes-
dag lördag. 
Tel: 0709-760145  
Veckohyra: 3500 kr. Annonsnr: 15301902

mysigt gårdshus i Visby 
Gårdshus två stenkast utanför ringmuren med 
20 kvm i bottenplan, ekparkett, samt ett sovloft 
om 5 kvm, trägolv. Två bäddar i nya Ikea-säng-
ar samt 2 bäddar i bäddsoffa. Wc, dusch, en-
kelt pentry med kylskåp, vattenkokare, mikro 
och bryggare. Bil kan stå på gatan. Rökning ej 
tillåtet, husdjur ej tillåtna, bra för allergiker. 
Tel: 0498-213105  
Veckohyra: 3500 kr. Annonsnr: 16177589

Havsnära på sudret 
Mysig stuga med havsutsikt i Öja på södra Got-
land, ca 3 km norr om Burgsvik. Fyra bäddar, 
fördelat på en våningssäng och en bäddsoffa, 
120 cm bred. Komplett kök, altan, grill, utemö-
bler, öppen spis, micro, TV. Wc, dusch samt vat-
ten finns på en annan tomt ca 50 m bort. Dusch 
och wc delas med fyra andra stugor. 
Tel: 073-5263460  
Veckohyra: 3200 kr. Annonsnr: 16071090

bo på gotländsk fäbod (gärna med häst) 
Hejde fäbod är en unik gård på mellersta Got-
land. Byggd med gutnisk bulhusteknik, men med 
känsla av norrländsk fäbodvall. Här bor både 
folk och fä: hästar, hund, katter och Gotlands-
höns. Kom hit och upplev naturen, närheten och 
lugnet. Hör dig för om lediga sommarveckor 
2008. Eller kanske någon annan vecka? 
Tel: 0498-243824, 0708-851780  
Veckohyra: 3000 kr. Annonsnr: 14315145

stuga södra Gotland 
Grötlingbo. 4 bäddar, kök, vardagdsrum, tv, 
wc, dusch, stor terass, grill, utemöbler. Nära till 
bad. Uthyres fr.o.m v.23 t.o.m v.35. 
Tel: 0498486052  
Veckohyra: 2000 kr. Annonsnr: 16191089

KroNoberG

smålandsidyll 10 bäddar 
Stort härligt hus i typisk småländsk lantmiljö. 
Mer info och mycket bilder på hemsidan. www.
forsaby.se 
Tel: 070-5666533  
Veckohyra: 6000 kr. Annonsnr: 16188421

stuga med strandtomt södra småland 
Stuga med strandtomt enskilt och naturskönt 
läge 10 meter från strandkanten. För mer infor-
mation och bilder se www.stugorvidmien.se el-
ler ring 070-604 79 00 alt 0459-840 15 
Tel: 0459-84015  
Veckohyra: 3100 kr. Annonsnr: 16199751

mysig stuga med 2 små ponnys runt 
knuten 
Vi hyr ut vår mysiga stuga på Ön Bolmsö. Stu-
gan ligger på enskild väg med skogsbrynet grän-
sande till trädgården. I hagen runt husknuten 
finns 2 små sällskapssjuka ponnys som man gär-
na får pyssla om. Stugan har alla bekvämligheter 
som: Tv/Video, dusch/wc, micro, kyl/frysskåp, 
kaffebryggare och uteplats med vindskydd. 
Tel: 035-37662, 035 124990  
Veckohyra: 3000 kr. Annonsnr: 15594826

Härligt torp på bolmsö 
Välkommen att semestra i vårt nyrenoverade 
1800-tals torp. Torpet ligger på ön Bolmsö i 
Småland. Det är en mycket lugn och fridfull mil-
jö, men ändå närhet till affär, camping/restau-
rang och fiske. Båt kan hyras av oss, vi har 
även en liten gård med massa små djur att titta 
och kela med. Bl a två små ponnys!  
Tel: 0372-91032  
Veckohyra: 2500 kr. Annonsnr: 16007481

KaLmar

stuga vid havet byrum öland 
Sommarstuga i natursköna Byrum Sandvik på 
nordvästra Öland. Stugan är lämplig för 4-6 pers 
och är utrustad med modernt kök och dusch & 
WC. Utanför stugan finns trädgårdsmöbler och 
grill. Plan barnvänlig tomt med sol hela dagen. 
Stugan ligger 200 meter från sandstranden. I By-
rum Sandvik finns även Ölands enda raukområde. 
Tel: 0706-697779  
Veckohyra: 6900 kr. Annonsnr: 10628286

Hitta lugnet på öland 
Hus att hyra på mellersta Öland (Gillsätra) av-
skilt lugnt läge, egen tomt, 4 rum+kök, 4 bäd-
dar + ev extrabäddar, dusch/WC, varmt+kallt 
vatten, kyl/frys, elspis med ugn, micro, disk- 
och tvättmaskin, färg-TV. video, öppen spis, 
stor altan. Att hyra veckovis fram till 12/7 samt 
från slutet av augusti. 
Tel: 08-6639823  
Veckohyra: 6000 kr. Annonsnr: 16027647

charmigt boende utanför Västervik 
Torpet ”Nymåla” är ett 1,5-planshus från 30-ta-
let med två bäddar i ett sovrum på b.v. och två 
bäddar i ett sovrum på ö.v. Dessutom två bäd-
dar i bäddsoffa i hall på ö.v. Tv med standardut-
bud. Kök med golvspis, kyl och frys, varmvatten. 
Hus i gammal stil, men modernt renoverat med 
vidbyggt badrum med handfat. 
Tel: 070-582 65 74  
Veckohyra: 4000 kr. Annonsnr: 16215887

Norra öland – sjöutsikt 150 meter från 
östersjön 
Totalrenoverat fritidshus med ljus interiör, belä-
get i Husvalla ca 20 min från Borgholm, med 
fridfullt och ogenerat läge med sjöutsikt. Stor 
lekvänlig och plan barfotatomt med plats för al-
lehanda utomhusaktiviteter. Här finns 4-6 bäd-
dar, duschrum med kakel och klinker, nytt fullt 
utrustat kök med diskmaskin och tv. 
Tel: 08-583 519 00, 070-314 58 15  
Veckohyra: 3950 kr. Annonsnr: 15913128

stuga i borgholm 
Stuga i Borgholm uthyres veckovis. 2 bäddar + 
våningssäng. Centralt, lugnt och trivsamt läge. 
Tel: 0485-77780  
Veckohyra: 3500 kr. Annonsnr: 16022230

mysig stuga, på lantgård 10 min från 
Kalmar 
Totalrenoverad stuga. Allt väldigt fräscht och 
mysigt. Närhet till bad och ädelfiske. Här kan ni 
uppleva naturen när den är som vackrast levan-
de lantgård med hästar och katter. Badplats 
med sandstrand och brygga ca 6 km. 10–15 
min in till Kalmar City. Till buss ca 400 m. Även 
nattbuss i helgerna. 
Tel: 070-5876688  
Veckohyra: 2900 kr. Annonsnr: 15609517

stuga nära naturskyddsområde  
och golfbanor 
Fin stuga med modernt kök uthyres. Stugan 
har 2–3 sängplatser, varmt och kallt vatten in-
draget, micro, spis, kyl, dusch i uthus samt ett 
alldeles bedårande vackert utedass. Stugan 
ligger i direkt anslutning till Drottning Victorias 
fågelskyddsområde. Ett flertal golfbanor ligger 
inom några mils radie. 
Tel: 070-4684320  
Veckohyra: 2500 kr. Annonsnr: 15921015

HaLLaNd

stort hus i sköna Varberg 
Villa med närhet till bad och centrum. Huset lig-
ger på den södra sidan av Varberg. Det är 1000 
m till apelvikens strand. 2200 m till centrum. Vill 
man till Träslövläge( en mysig fiskeby) så är det 
3 km med cykel. Huset har tre toaletter två du-
schar ett badkar. Det finns även bastu och bad-
kar ett inne och ett ute (vedeldat). 
Tel: 0705-412 410  
Veckohyra: 8900 kr. Annonsnr: 15636505

Nyrenoverad stuga i skummeslöv strand 
Stuga i Skummeslöv uthyres till skötsamma fa-
miljer. Öppen planlösning med kök och allrum i 
ett. Dusch, toalett och ett sovrum. Tv och dvd 
ingår. Inglasad altan kommer även vara klar till 
sommaren. Det finns en bäddsoffa för två per-
soner, två enkla sängar i sovrummet, samt en 
våningsäng + en enkel säng i frigeboden. 
Tel: 073-0707079  
Veckohyra: 5500 kr. Annonsnr: 16110289

stuga på östra stranden 
Stuga nära havet ca 150 m, barnvänligt områ-
de, nära till golfbana, servicebutik, bra bussför-
bindelser till centrala Halmstad. I stugan finns 
spis och ugn, kyl/frys, toalett med dusch, 4 
bäddar, tv/dvd, inglasad altan (helt nytt), ute-
möbler, grill. Tvättstuga på området. Vid bok-
ning ska förskottsbetalning erläggas. 
Tel: 070-3963770  
Veckohyra: 5300 kr. Annonsnr: 15954650

Fräsch stuga nära havsbad och golf 
Nybyggd (2004) med ljusa färger,öppen 
planlösning,sovloft(med havsutsikt). Terass med 
trägolv runthela stugan 200 m till sandstrand 
och bad. 100 m till Ringenäs golfbana + 6 ytter-
ligare banor runt Halmstad. 2 km till livsmedels-
affär. Kök med micro, kokplattor, kyl med frys-
fack, kaffebryggare. Kaklat badrum m dusch. 
Tel: 070-5648244  
Veckohyra: 5000 kr. Annonsnr: 16198773

charmig stuga vid havet i påarp 
Välkommen till Påarp och till huset Tärnan. Här 
går du stigen ner i bara morgonrocken till natur-
skönt område med gräs, klippor och sand-
strand. Nyrenoverat badrum, fullt utrustat kök 
med matplats för 6-8 personer. Trädgård med 
hängmatta, trädgårdsmöbler och grill. 4 cyklar 
finns att tillgå OBS inga mailsvar 
Tel: 0703-567750  
Veckohyra: 5000 kr. Annonsnr: 16075124

stuga med havsutsikt i påarp 
Mysig liten stuga uthyres veckovis. Nyrenove-
rad och fräsch. Överbyggd veranda med vacker 
utsikt över havet. Välkomna. Inga mailsvar. 
Tel: 0703-567750  
Veckohyra: 4000 kr. Annonsnr: 16075147

stuga på skrea strand Falkenberg 
Stuga på underbara Skrea strand i Falkenberg 
uthyres under veckorna 27-29. Mysig stuga 
med två sängplatser(+ 1 barn) tv, kyl, kokmöj-
ligheter och altan mot havet. Mycket fräsch 
servicebyggnad med toalett, dusch samt tvätt-
maskin finns alldeles nära. Gångavstånd in till 
Falkenberg stad, inomhusbad och tennisbana. 
Tel: 070-622 37 85  
Veckohyra: 3500 kr. Annonsnr: 16122201

Vacker Hallandslänga 
I Eftra, en mil söder om Falkenberg, ligger den-
na charmiga hallandslänga som uthyres vecko-
vis i sommar. Ca 6 km från den familjevänliga 
sandstranden Långasand. Lantlig idyll med stor 
gårdsplan. Fullt utrustat kök. Duschrum med 
modern tvättmaskin. TV, video, DVD. Många 
utflyktsmål och golfbanor inom närområdet. 
Tel: 073-5592240  
Veckohyra: 3200 kr. Annonsnr: 16063418

Gårdshus nära tylösand 
Stuga i Stenhuggeriet uthyres till familj. 500 
meter till småbåtshamn med badplats. 50 me-
ter till busshållplats (15 min. till centrum) Köket 
är fullt utrustat med spis, ugn, micro, kyl, frys, 
kaffebryggare, elvisp. Det finns tv, radio, ute-
plats med trädgårdsmöbler och grill, spjälsäng 
och barnstol, egen tvättmaskin. 
Tel: 035-36128  
Veckohyra: 3200 kr. Annonsnr: 16194102

mysigt Gårdshus ca 1mil söder om 
Varberg 
Liten mysigt gårdhus som har öppet upp till 
nocken, liten trampa upp till sovloftet (obs 
brant trappa) med två riktiga sängar. Vånings-
äng + extrasäng. Toalett, dusch, tvättmaskin, 
kokvrå med två plattor, kyl och liten frys, micro, 
kaffekokare, all köksutrustning till lättare mat-
lagning finns. Grill med uteplats. 
Tel: 0702740439  
Veckohyra: 2899 kr. Annonsnr: 15979594

bLeKiNGe

stor Villa vid bräkneån 
Samla släkt och vänner och ha en underbar 
vecka i Belganet längs Blekinges vildmarksled. 
Fiska i Bräkneån ta en promenad eller ett dopp. 
Sitt sedan till bords i matsalen framför den öpp-
na spisen och avnjut en härlig måltid och lyssna 
på spraket från brasan. Gott om plats om man 
vill bjuda till kalas. Komplett möblerad. 
Tel: 070-9800 250  
Veckohyra: 4400 kr. Annonsnr: 15692634

stugor vid naturreservat 
Stugor, 2 st (2+2 bäddar) uthyres i Stiby, 3 km 
från fiskelägret/badorten Hällevik och i direkt 
anslutning till naturreservat och strövområde. 
En av stugorna är utrustad med trinettkök och 
köksutrustning, WC, dusch, tvättmaskin och 
bastu. Uteplats med grill finns. Sängkläder och 
handdukar ingår ej. 
Tel: 0709-206026  
Veckohyra: 2500 kr. Annonsnr: 15432134

sKÅNe

smakfullt inredd klassisk strandnära 
skånelänga 
Tillbringa sommarveckorna i en smakfull, trivsam 
miljö i en klssisk skånelänga alldeles vid havet. 
Njut av stor, insynsskyddad tomt. Därifrån endast 
3 minuters promenad till havet, den fanstastiska 
sandstranden och den kommunala svimming-
poolen. På väg hem från joggingrundan och mor-
gondoppet köper ni färska bullar, glass mm. 
Tel: 070-886 48 07  
Veckohyra: 9500 kr. Annonsnr: 15936969

smakfullt boende i torekov 
Lungt och trevligt, men ändå nära bykärnan! 
Huset består av 6 rum och kök , matplats i en 
glasveranda. Det finns 6 bäddar (sängar) varav 
2 är dubbelsängar. Det finns 2 toaletter och ett 
badrum med tvättmaskin. Mycket stilfullt boen-
de, med egen trädgård, 2 set med utemöbler, 
stor balkong med utgång från sovrummet. 
Tel: 0431-363285  
Veckohyra: 8000 kr. Annonsnr: 16075934

österlen sandhammaren 
Vacker skånelänga i naturreservat, stor tomt, 2 
km promenad till strand, 5 rok+ateljé, 2 wc/
dusch, 7-9 bäddar, lö-lö 
Tel: 040-923535, 070-3156116  
Veckohyra: 8000 kr. Annonsnr: 16053594

skånelänga 8 km från havet 
Egen länga bestående av allrum med bras- 
kamin, loft med dubbelsäng, litet sovrum med 
två sängar, pentry, badrum med bastu. Mitt på 
åkern en kvart med bil från Simrishamn och 10 
minuter till havet. 
Tel: 070-759 49 15  
Veckohyra: 3500 kr. Annonsnr: 16193880

möblerat 1800-tals torp 
Genuint 1800-tals torp i skogsmiljö med 4000 
kvm tomt. Huset är fräscht, nymålat och trevligt 
inrett. Vacker vindskyddad, uppväxt tomt med 
egen bäck. Fin natur med mysiga cykelvägar 
och strövområden. Nära till Rönne å med kano-
ting. Rökning är inte tillåten inomhus. Nära till 
turridning och dressin. 
Tel: 0435-770310  
Veckohyra: 3500 kr. Annonsnr: 15148636

trivsam stuga i lantlig idyll 
I naturskön miljö med ostört läge ligger denna 
röda stuga med skogen in på knutarna. Huset 
är delvis nyrenoverat och har terass med grill, 
vardagsrum med tv och dvd, tre sovrum, fullt ut-
rustat kök med elspis, kyl med frysfack, mikro-
ugn och kaffebryggare, badrum med dusch och 
toalett. Tomten är på 6000 kvm. 
Tel: 0451-53142  
Veckohyra: 2700 kr. Annonsnr: 16231341

1800-tals gård i snapphanebygd 
Bo på en kulturgård i Snapphanebygd. Idylliskt 
läge med utsikt över Strönhultssjön. Gården lig-
ger nära kulturreservatet Örnanäs, Harry Mar-
tinssons födelsehem, Svarta Bergen i Hägghult 
och Sporrakulla, där bl a tv-serien ”Snappha-
nar” spelades in. Det finns även hästar på går-
den. Gården är fullt utrustad. 
Tel: 0479-21450  
Veckohyra: 2000 kr. Annonsnr: 15216135

Liten stuga uthyres på rörö 
Liten välutrustad stuga uthyres per dygn eller vecka. Stugan innehåller 1 rum + litet kök, TV samt 
WC med tvättställ. Liten altan finns. Stugan är högt belägen och har havsutsikt. Dusch saknas men 
sådan finns i den närbelägna gästhamnen (ca 5 min gångväg). Pris per vecka 2900 kr och per dygn 
450 kr Ring för vidare upplysningar. 
Tel: 031-964300 Veckohyra: 2900 kr. Annonsnr: 15930754

1800-talsstuga öland 
Trevligt gårdshus i Bredsättra. 7 km till Köpingsvik. 3 bäddar, pentry,dusch och kamin. 500 meter 
till Gåtebo golfbana. Cyklar finns att låna. Uthyres lördag till lördag. 
Tel: 0485-669678 Veckohyra: 2900 kr. Annonsnr: 15221276

Supersköna sommarhus


