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Information
Län: Blekinge
Kommun: Ronneby
Kategorier: Stugor
Position: 56.325,15.2812

Kontaktuppgifter
Hemsida: http://www.novasol.se/p/S20023?A=2043646

Beskrivning
Fint semesterhus på gård med hjortar i hägn utanför uteplatsen.
Ca 300 m till bad och fiske där både båt och kanot ingår. Vid
Mollsjön 1,5 km bort finns en fin badplats. Nära till Räntemåla
gård med Älgpark och Ericsbergs Viltpark och naturreservat.
Längs någon av Blekinges fina stränder kan du bada i havet. Eller
passa på och gör mysiga utflykter i Blekinge skärgård. Till
kuststäderna Karlshamn, Karlskrona, Ronneby eller Sölvesborg
tar du dig enkelt om du vill shoppa. Ett besök på Marinmuseet i
Karlskrona eller vackra Ronneby Brunn kan rekommenderas,
liksom Ölands Djurpark och Kalmar. I området finns gott om
mindre vägar och stigar med mark där du kan plocka svamp och
bär. Det är också stora möjligheter att se rådjur och ibland älg.
Husägaren har hundar, katt och frigående höns på gården, där
det också bedrivs ett litet viltslakteri. Ägaren berättar:
Norregården är en släktgård sedan fyra generationer. Idag
bedrivs inget traditionellt lantbruk utan vi har inriktat oss på att
föda upp dovhjortar i hägn samt skogsbruk.  Många av
byggnaderna är riktigt gamla, den äldsta uppfördes 1873. Vi har
ett viltslakteri och köttets säljs främst via en gårdsbutik i Ronneby,
men vi har även försäljning på gården i liten skala. Vi har 1,5 km
till ett alllmänt bad vid Mollsjön. Man kan bada vid vår sjö också,
men det finns ingen bra badplats där.
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