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Vi har just hälsat sköna Maj välkommen
till vår bygd igen och vi går en härlig tid
till mötes! Den tid då vår natur spirar på
nytt och vårt vackra Sjöstugan lockar till
sköna och njutbara dagar.

Här ligger Sjöstugan!

Den ligger i Svärtinge vid Glans strand.
I höjd med kyrkan vid genomfarten i Svärtinge, finns en skylt som visar mot DHR
Sommarhem. Man följer den smala slingrande vägen utmed sjökanten, tills man
kommer fram till skyltar som talar om att
man är framme vid vårt vackra Sjöstugan.

Stugvärdar

Från midsommar och fram till slutet av
augusti finns det stugvärdar på lördagar
och söndagar kl. 11.00 - 17.00.
De håller öppet och serverar kaffe till de
som så önskar.
Vill du besöka Sjöstugan vid andra tider
eller på vardagar, så ring först och kolla
om någon är där. Tel. 011 - 33 13 81.

Övernattning

Vill man sova över finns det 2 rum på
nedre botten med vardera 2 bäddar. På
övervåningen finns också några rum,
för den som klarar trappan dit.

Eget sänglinne och handduk måste man
ha med sej. Toalettrum med dusch finns
liksom anpassat kök för själhushåll.
Ordningsregler och meddelanden finns på
anslagstavlan i hallen.
Den som vill bo i Sjöstugan en tid, eller

bara sova över en natt, måste ringa eller
skriva och boka den tid som önskas.

Pris/dygn vid övernattning

Egna medlemmar..........................30 kr
Andra DHR-medlemmar..............100 kr
Övriga..........................................100 kr
Barn 6 - 12 år......................Halva priset

Bokning

Bokning görs till expeditionen 011-131094
Boka ej på telefonsvararen, då missförstånd och oklarheter kan uppstå. En skriftlig
bekräftelse med inbetalningskort skickas
till den som bokar.

Frågor om Sjöstugan

Har du några undringar kan du ringa:
Frank Svensson
011 - 13 80 29

Lars-Erik Johansson
Peo Engstrand
Expeditionen
Sjöstugans telefon

070 200 40 11
011 - 17 01 90
011 - 13 10 94
011 - 33 13 81

Priser Sjöstugans sommarcafé
Öppet lördagar och söndagar kl. 11 - 17.

Kaffe med bröd................................................20 kr
Kaffe...................................................................5 kr
Bulle...................................................................5 kr
Smörgås, ost, skinka........................................5 kr
Läsk, lättöl, bordsvatten...................................5 kr

