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Information
Län: Södermanland
Kommun: Gnesta
Kategorier: Stugor
Position: 59.0739,17.0195

Kontaktuppgifter
Hemsida: http://www.novasol.se/p/S44065?A=2043646

Beskrivning
Alldeles invid sjön Naten ligger semesterhuset, Sjömagasinet,
byggt 1823 som förrådshus och bykstuga på herrgården.
Sjömagasinet är vinterbonat med el-värme (golvvärme på
bottenplanet) rymmer nu 4 sovrum, bastu, 3 WC/dusch, två
vardagsrum, köksdel och sovloft för sex personer. Kaminspis vid
köksdelen. Stor öppen spis invid bastun och direkt utgång till
altan och brygga med bryggbåt, segeleka/roddbåt och
canadensare. Vattnet är så rent att man kan dricka det.
Herrgården är en gammal järnåldersboplats med många
fornlämningar. Jättberget, som stupar ner i Naten, var med sin
fornborg en del av försvarsverket med signalsystem mellan
Nyköping och Birka i Mälaren. Äldsta stenhuset på gården
byggdes 1680 och nuvarande rokokoanläggning med park och
trädgård anlades på 1760-talet. Nytillskott är en Rosengård som
skildrar rosens historia.På tomten finns bär och rabarber att
plocka. I byn 900 m bort finns buss, bensin, ICA mat-affär öppen
09-19 alla dagar, pizzeria o annat matställe. Utflyktsmål: Natån
(Lilla Amazonas) ut i Båven, Mariefred med Gripsholms Slott,
Strängnäs med domkyrka, ÖsterMalma, Kolmårdens djurpark. I
Gnesta 19 km bort finns snabb-och pendeltåg till Stockholm - 37
minuter - med alla sevärdheter: Slottet, Skansen, Wasamuseet
och 99 fler museer. På gården driver vi jord-och skogsbruk,
ridanläggning mm. Landskapet - Sveriges Lustgård - med löv och
barrskog, sjöar och berg inbjuder till vandring och cykelturer. Bra
svamp och bärmarker. Älg, kron- och dovvilt, rådjur, vildsvin, rikt
fågelliv. Fiske i tre sjöar: Naten, Hässjön och Malsnaren. Mest
gädda och abborre.
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