FORNEBODASTUGAN
I detta praktfulla kulturhus som ligger vid sjön med samma namn har vi
inredd ett trevligt semesterboende för 6 personer. Bortsett från moderna
installationer som elektricitet, kök med diskmaskin, bad och toalett är
huset intakt som det byggdes år 1888.
På andra våningen är det 2 stora sovrum i svit – det ena med utsikt över
sjön. På denna våning finns också bad och toalett. Det tredje sovrummet
ligger i gaveln även detta på andra våningen och har egen ingång.
På bottenvåningen finns det kök och storstuga. En övertäckt terrass löper
runt huset, och framför är det en härlig terrass med kvällssol och utsikt
över sjön där man kan se Kyrkhults kyrka..
Grillplats i trädgården och roddbåt i sjön, kan man önska sig mera.....

Utsikt från terrassen
från långsidan av huset.

I fjärran ser man
Kyrkhults kyrka.

Sovrummet med Fornebodasjön.

Utsikt från sovrummet.

Dubbelrum med egen ingång
från gaveln.
Därunder ligger köket.

KAFFE OCH KAKOR
Söndager i juli är det tillgång för
allmänheten några timmar under eftermiddagarna (ca. 14-17), när man kan
köpa kaffe och hembakta kakor, som
man njuter av på terrassen ut mot sjön
eller i festsalen
De besökande har inte tillgång till den
del av huset som hyrs ut, men man delar
köket med de frivilliga kyrkhultsbor,
som står för kaffebryggning och servering under den tid som serveringen
håller öppet
En god anledning att stifta bekantskap
med den lokala befolkningen.

EN FREDAD EGENDOM

Forneboda har genom tiderna använts till lite av varje. Huset som är ritat av den
kände arkitekten Artur Hazelius, är ursprungligen byggt som sommarhus till
Alma och Georg Gauffin, direktör för Apotekarnas Mineralfabrik, Stockholm.
Efter att de sålt egendomen år 1916 har det varit en lång rad av ägare och olika
aktiviteter, bl a dansbana och barnkoloni
1993 köpte Olofströms kommun huset och grundlade tillsammans med
Kyrkhults Hembygdsförening och Blekinge Museum Fornebodastiftelsen som
idag äger och driver Forneboda. Egendomen är renoverad och huset och omgivningarna är fredade.
Vi ber våra gäster hjälpa oss att värna om Forneboda under den tid Ni uppehåller Er här.

PRISER

KONTAKT

6 personer
Per vecka SEK 6000,- + el 100 kr
Ankomst söndag efter kl. 16.00
Avresa söndag före 12.00 om inget annat avtalas
Lång weekend SEK 3000,50% betalas vid reservering.
Linne, handdukar och städning är inte inräknad i
prisen.

MARGRETHE PETERSEN
margrethes@me.com
tel +45 23 606 909

BELÄGENHET
Forneboda ligger i nordvästra
Blekinge i utkanten av Kyrkhults
Samhälle, 30 km från Östersjön och
Karlshamn.
Närmaste större ort är Olofström
Utförlig vägbeskrivning utsändes vid
beställning.
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