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Information
Län: Halland
Kommun: Hylte
Kategorier: Stugor
Position: 56.9181,13.3406

Kontaktuppgifter
Hemsida: http://www.novasol.se/p/S04762?A=2043646

Beskrivning
Mitt i björkskogen och blåbärsriset ligger detta mysiga
semesterhus, endast 10 m från sjön Södra Färgen på mycket
vacker sjötomt. Hela sjösystemet består av tre sjöar (Syd-,
Mellan- och Stora Färgen). Den totala arean är 1200 hektar. Man
kan köra med båt mellan sjöarna. Här har du fint fiske efter
gädda, gös och abborre. Motor kan hyras. Sjön erbjuder
dessutom bra badmöjligheter. Från tomten har man en underbar
panoramautsikt över sjön. Förutom två sovrum på bottenvåningen
finns ett sovloft för 2 personer. För trevlig samvaro finns allrum
med braskamin. Huset kan med fördel hyras tillsammans med
grannhuset S04761.På så sätt kan flera personer njuta av detta
semesterparadis ! Omgivningarna är mycket sjörika med bl a
sjöarna Bolmen och Unnen på bekvämt avstånd. 60 km till
vildawesternstaden High Chaparral. Parkering vintertid (vid snö)
200 m. Tillgång till gemensam extra kyl och frys.  Personlig
historia om husen.  Min mormor har berättat följande: Min morfar
avled tyvärr i en arbetsolycka under skogsarbete. När min far och
mor gifte sig 1954 lät min morfars gode vän mina föräldrar köpa
en tomt på udden. Där kunde de sedan få bygga ett eget hus. 
Detta som en bekräftelse på den vänskap som varit mellan morfar
och hans gode kamrat. 2010 köpte jag till marken mellan Bron vid
Ibro- Stora vägen-Badviken Röda Sand. Detta för att kunna hålla
ett öppet och vackert skogslandskap. S04762 har renoverats och
sedan byggdes S04761.
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