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Information
Län: Blekinge
Kommun: Sölvesborg
Kategorier: Stugor
Position: 56.0324,14.6357

Kontaktuppgifter
Hemsida: http://www.novasol.se/p/S20136?A=2043646

Beskrivning
Mysigt semesterhus på landet med braskamin. Huset är uppdelat
i två hus och ligger på en stor fin och härlig tomt med skogen åt
ena hållet och härlig utsikt utöver fälten på andra hållet.
Semesterhuset ligger på vackra Listerlandet mellan Hällevik och
Siretorp och med vatten i tre riktningar. Ni har ca 1500 m till bad
och fiske. Är man golfintresserad finns det en 18-håls golfbana i
närheten. I skogen bakom semesterhuset finns det ett
naturreservat, Hjärthalla. Området präglas av ett öppet
jordbrukslandskap på ena sidan och bokskog på andra sidan som
gränsar till naturreservat. Det finns gårdsbutiker där man kan
handla bär och grönsaker. Längs kusten ligger de mysiga byarna
Torsö, Hörvik, Sandviken, Hällevik, Nogersund och Norje
Havsbad som ett pärlband, liksom flertalet härliga sandstränder,
mysiga fiskrökerier och trevliga restauranger. Det är ca 8 km till
Hällevikslägret där det finns Hälleviksbadet, en tempererad
utomhusbassäng. Från Nogersund kan du ta skärgårdsbåten ut
till Hanö, en av många fina öar i Blekinge Skärgård. I Mjällby finns
en välkänd och välsorterad livsmedelsbutik, liksom klädbutik,
apotek och fik med hembakat. Fina cykel och promenadstråk i
området, t ex kan du cykla eller promenera på Europas längsta
gång/cykelbro, stanna och ta en glass vid nån av fikaställena. Ca.
200m från stugorna kan ni ta linjebussen in till den lilla
medeltidsstaden Sölvesborg. Härifrån går tåg till Karlskrona och
Malmö/Köpenhamn. I Hällevik anordnas varje sommar en känd
tradjazzfestival. Helt enkelt ett hus nära havet med skog och fält
utanför husknuten.Husägaren berättar: Vi bor på en bondgård
med gångavstånd till stugorna. Här odlas raps, potatis, olika
sädesslag och jordgubbar. Man kan köpa jordgubbar till sin
frukost från slutet av maj till mitten av augusti. Vi tog över
stugorna 2016. Mannen som bodde i den större stugan hade ritat
och byggt sitt hus själv. Han var trädgårdsmästare och odlade allt
från vindruvor till olika grönsaker och blommor. Varje liten yta fick
ge plats åt en växt. Då mannen blev äldre orkade han inte hålla
trädgården i det perfekta skick han önskade utan det växte igen
allt mer. Det fanns en hel del att ta tag i när vi köpte stugan och vi
valde bl a att minska ner på antalet växter och göra trädgården
mer lättskött, men vinrankan finns kvar och även den gamla
jordkällaren som mannen byggt.
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