SKOGHUS i Småland
Mindre Skoghus i det sydlige Småland, Sverige med 4 sovepladser og ringe mobildækning.
Ældre rødmalet renoveret træhus, som består af en lys overdækket veranda, entre, spisekrog, køkken
med koldt vand, køl og frys, dobbelt el-kogeplader med miniovn (vær opmærksom på, at når ovnen er
tændt, så virker kun den ene varmeplade) og dobbelt gasblus, stue, et soverum med en dobb. seng og
et soverum med 2 enkeltsenge, samt ved verandaen et toiletrum med separationstoilet og koldt vand.
Bademulighed er en have-/solbruser.
Huset er ved at blive renoveret. Naturgrund bliver med græs og ellers er det skov, hovedsageligt
nåleskov, som er fantastisk til at dæmpe mikrostråling fra mobilmaster.
Der er markeret stiadgang til ’telebakken’ (ca. 100 m fra Skoghuset) med bedre mobildækning.
Huset har opdelt el-installation, så der kan afbrydes for strømmen i hvert enkelt soverum for natten.
Opvarmning med el-panel og/eller gasovn.
Huset er normalt udstyret med service til 4 personer - der medbringes sengelinned, håndklæder,
viskestykker, karklude og andet personligt "udstyr".
Afstand fra Helsingborg ad motorvej E4 mod nordøst og 10 km ind ad skovvej ca. 120 km.
Afstand fra Øresundsbroen ad motorvej E6/E4 og 10 km ind ad skovvej ca. 180 km.
Har været testet en hel uge af person med EHS/MCS og duftallergi og det med en god energi til følge.
Indkøb i landhandel (købmand) Sdr. Ljunga ca. 12 km, større by Älmhult ca. 25 km eller Ljungby ca. 30
km.
Udlejes fortrinsvis til EHS-foreningens medlemmer som er selvhjulpne og selvkørende.
Oplysninger og booking til Erling Keinicke / Dorte Marie: Fastnet +45 5885 9315 eller mobil +45 6118
6785 eller mail: erlingkh.ehs@gmail.com
Lejeprisen er pt. SEK 1.500/uge + el- og gasforbrug SEK 100/uge
= i alt SEK 1600/uge
Derudover betales en bookingafgift DKK 200,- som tilsendes EHS-foreningen som bekræftelse af
lejeaftale.
Beløbet indbetales på følgende konto:
Merkur Bank 8401-1040627

Billeder af ’Skoghuset’

Indkørsel til ’Skoghuset’

’Skoghuset’ mod vest

’Skoghuset’ mod nord

’Skoghuset’ mod øst - udekøkken

’Skoghuset’ mod syd

Veranda med indgang

Separationstoilet med ventilation

Toiletvask med koldt vand

Entre med gasblus

Køkken med koldt vand og dobb. el-plader og ovn

Spisekrog

Stue

Soverum med dobbelt seng

Soverum med 2 enkeltsenge

