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Information
Län: Jönköping
Kommun: Vaggeryd
Kategorier: Stugor
Position: 57.5045,14.0842

Kontaktuppgifter
Hemsida: http://www.novasol.se/p/S30098?A=2043646

Beskrivning
Helt underbart totalrenoverat semesterhus vid Vaggeryd i
Småland med mycket nytänkande i mustiga härliga färger. Köket
med sin speciella planlösning renoverades 2016. I det underbara
badrummet finns ett runt badkar. Sovavdelning med sängar av
bra kvalitet, på andra våning - som ni når via den gamla branta
trappan. Lakan och handdukar ingår. Två sällskapsrum på
bottenplan. Huset är tyvärr inte lämpligt för barn med tanke på
den branta trappan till övervåningen. Terrass helt avskilt på
baksidan av huset. Fin veranda på framsidan. Njut av sjön som
man skymtar mellan träden. Roddbåten ligger redan på plats vid
bryggan. Närhet till Jönköping (36 km) med shopping, Gränna (72
km) med sina polkagrisar, eller bara njut av stillheten och naturen.
Ta en båttur på sjön Vättern ut till Visingsö. Dagsutflykt till Astrid
Lindgrens värld (140 km) är väl värt ett besök eller varför inte
besöka någon av hyttorna i Glasriket (150 km). Här finns endast
tre hus i området. Husägaren berättar: Sjöåkra har funnits i
familjens ägo sedan 1880-talet och drivs nu av oss i fjärde
generationen. Huset var ursprungligen den gamla
mangårdsbyggnaden på gården och användes som bostad fram
till 1956. Min farmor Edith brukade kalla huset för ”Gamlebo”
vilket jag antar kan översättas till ungefär ”Das Alte Haus”. Huset
är ett timmerhus med klassisk svensk rödfärgad panel. Vi tror att
det uppfördes på platsen 1882 men husets placering mot
murstocken tyder på att det är äldre än så och förmodligen har
blivit flyttat hit från en annan plats. Eventuellt från grannbyn Plätt.
Under de senaste 50 åren har huset stått oanvänt och förfallit
rejält. Renoveringen har pågått i tre år och har varit omfattande.
Ny grund, nya bjälklag och golv är lagda liksom nya utsikt både
ute och inne. Vatten, avlopp och centralvärme har installerats. En
helt ny tillbyggnad rymmer bad, tvättstuga och andra
bekvämligheter. Hela renoveringen har gjort med
byggnadsvårdshänsyn, vilket innebär att vi har använt oss av
äldre byggnadsmetoder och material. Alla material är
naturmaterial som lever och andas med huset.
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