Vandra, koppla av, njut

Semesterboende
för dig
med
anspråk

Här finns något för hela familjen

Stora gräsytor att rasa av på eller kicka boll. Stor äventyrsplats
med egen ”leklada”. En mindre lekplats med lekstuga på gräsmattan samt en grillberså. Kubb, krocket, boccia kan lånas.
Utforska den stora dammen genom bad eller i roddbåt.
Skogen är källa för svamp- och bärplockning.
Jaga Korttidsjakt kan erbjudas.
Fiska i grannens ”put and take-fiske” och dra upp en lax till
middag. Lennart röker fisken om du vill. Nossan är ett av
Europas finaste fiskevatten med massor av ovanliga arter.
Bada i Nossebro, Jonslund och ”playa Geneviken”.
Cykla i ”Fåglumbrödernas spår” längs deras träningsrunda.
Besök Ginza i Fåglum – Sveriges ledande distributör av
musik, film och retro-prylar.
Spela golf - 6 banor inom 3 mils radie.
Nossebro marknad måste besökas – sista onsdagen i månaden utom i december. Eriksons Chark – prisbelönt för fina och
goda produkter ligger mitt i Nossebro.
Krokstorps lanthandel är ett eldorado för den som söker något
speciellt eller bara behöver komplettera skafferiet.

Kan inte den där bofinken
vara tyst!

Här blir det så påtagligt med naturen inpå knuten att fågelsången hörs extra tydligt. Visst far det någon traktor och bil
på vägen, men man tittar upp då det åker någon förbi. Kyrkan
mitt emot bidrar säkert till
lugnet. Området vi bor i är
av myndigheterna klassat
som ”tyst område”.

Vi kan ordna guidade
aktiviteter som rör modernt jordbruk, skog och
viltsafari.

Stugan, som tidigare varit magasin och snickarbod, är totalrenoverad till ett modernt och bekvämt boende.
Här finns ett modernt kök med stor matplats. Fem bäddar
och möjlighet att utöka med fler. Två helkaklade dusch- och
toalettrum, tvättmaskin, braskamin, TV och radio samt tillgång till trådlöst internet. Hela stugan är på ca 80 m2.

Vi har 3 mil till Alingsås (Trivsamma trästaden),
4 till Trollhättan (Fallen & Slussarna), 5-8 mil till
Borås (Djurparken, Knalleland) och Lidköping
(Rörstrand, Läckö) samt 6-8 mil till Skara (Sommarland, Kinnekulle och Varnhem) samt Falköping
(Osterian).
Till Göteborg med hela sitt utbud 8 mil.
Det är lagom avstånd för fina dagsutflykter.

Du är välkommen att ta kontakt.
Kyrkås Stommen 503
465 93 NOSSEBRO
Tel: 0512-550 17 alt. 0709-262 117

www.kyrk-stommen.se
Välkommen
Ann-Margreth & Carl Dicander
www.kyrkstommen.se

InO annonsbyrå, Lidköping

E-post: carldicander@gmail.com

