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Beskrivning
Mysig stuga från mitten av 1800-talet på trevlig tomt, stugan är
varsamt renoverad och man har valt att behålla huset i gammal
vacker stil. Huset har funnits i samma släkt sedan det byggdes
och nu har sjätte generationen tagit över. Trädgården är stor och
platt, med gott om plats för lek och bus. På tomten finns också två
stycken uteplatser, en som passar perfekt för att inta frukosten i
solen och en uteplats under den hundraåriga ekens skugga.
Huset ligger ca. 300m från havet i vackra Hällevik vid
Hanöbukten, i Blekinge Skärgård. Från huset finns ett
kulturminnesmärkt gammalt ?sträe?, en gräsbevuxen gång som
leder rakt ned till hamnen. I Hällevik finns ett par bra
restauranger, flertalet fina cykel- och promenadvägar längs
kusten, liksom många trevliga badplatser. Stugans läge ger
närhet till Kristianstad med Vattenriket och Naturum, liksom
kuststäderna Sölvesborg, Karlskrona, Karlshamn och Ronneby
där det erbjuds bra shopping och flertalet fina restauranger. En
rundtur i skärgården kan rekommenderas. Helt enkelt en stuga
med många möjligheter till en avkopplande och skön semester
nära havet.Husägaren berättar: Vi är sjätte generationen som nu
tagit över huset i Hällevik. För oss är det en mycket speciell
känsla att kunna fortsätta att förvalta släktarvet och att möjliggöra
att huset stannar hos oss, med alla minnen och historier som
finns i det. Huset har använts växelvis som permanentboende
och växelvis som sommarhus, allt beroende på hur tidigare
generationer åldrats med huset och ändrat dess
användningsområde. Huset rymmer en otrolig mängd minnen,
stora kalas med skratt och dans till långt in på småtimmarna,
syltkok enligt farmors recept och långa, djupa samtal i
länsstolarna på verandan (som idag är inbyggd sedan decennier
tillbaka). Här kan man vara precis den man är!När man kommer
fram till Hällevik och bilen rullar ned för Haveliden och havet
glittrande öppnar upp sig framför en, släpper stressen och lugnet
sprider sig i kroppen. Trädgården bjuder idag på såväl bigaråer,
som hallonbuskar, vinbär, äpplen och päron. Huset passar lika
bra för barnen som för de vuxna. Runt om på Listerlandet finns
flera gårdsbutiker och du kan hitta allt från lokalproducerade ägg
till potatis och jordgubbar att njuta av under säsongen. Vår
förhoppning är att Ni som kommer hit för att spendera er
semester ska njuta lika mycket som vi gör av lugnet och
fridfullheten i det lilla samhället. Är man sugen på att stämma upp
till sång så är Allsång i Hällevik en återkommande aktivitet nere i
hamnen vissa kvällar under sommarhalvåret. I början av augusti
hålls den traditionsenliga tradjazzfestivalen som är en fantastisk
upplevelse. I hamnen kan du även köpa nyfångad, rökt fisk och
nybakat bröd på Hennings rökeri, eller äta en glass ute på piren.

Detta dokument är framtaget i samarbete med Turistmål i Sverige AB | Kontakt: turistmal.se / info@turistmal.se | Dokumentet genererades: 2023-05-24 02:05.

Kontrollera alltid informationens riktighet innan ett eventuellt besök. All information är upphovsrättsskyddad och får ej kopieras, sparas eller på något annat sätt användas

utan rättighetsinnehavarens tillåtelse.turistmål.se


