
VÅR STUGA I HIDEVIKEN 

Stugan är ca 40 kvadrat stor och består av: 

− Ett litet arbetskök med rinnande kallt och varmt vatten, spis med ugn, kyl och 

liten frys.  

− Ett större rum med matplats för upp till 6 personer, bäddsoffa (1 sovplats) med 

soffbord och ett par stolar, liten TV med 1-3 kanaler beroende på väder och en 

160 bred säng. Öppen spis som man gärna får elda i. 

− Sovalkov bakom draperi med två 90-breda sängar. 

I Friggeboden finns pentry (inget vatten ännu) med kylskåp och spis, litet matbord för 

två och en 120-bred säng. 

I uthuset finns snickarbod med dusch samt ett litet utrymme med förbränningstoa. 

Vattnet i köket kommer från brunnen och är drickbart om än inte jättegott. Vi 

använder det själva till matlagning men har en dunk med dricksvatten som vi hämtar 

på lämplig bensinmack eller liknande. 

Stugan ligger ca 200 m från den barnvänliga långgrunda stranden i Hideviken. 

Mellan huset och stranden finns Hide strandpromenad (ingen biltrafik) och en 

allmänning med boule-bana. Följer man Hide strandpromenad så kommer man till en 

liten mysig båthamn/fiskeläge. 

Gräsklippning ingår vid behov. 

Om det är intressant, kolla vilken vecka/vilka veckor som passar er bäst. Vi hyr 

ut lördag till lördag. 

 

Se bilder nedan: 



 

 

 

Skönt med altan så att man slipper myror. 

 

 

 



 

Friggeboden, som vi brukar ha som datorrum eller som lite självständigt boende om 

någon av våra nu stora ungar kommer med. Mobiltäckningen är ok men internet via 

mobil funkar till och från lite trögt. Betydligt snabbare blir det om man tar sig upp till 

stenbrottet (några hundra meters promenad) eller åker in till Lärbro eller Slite. 

 

 

Ena ändan av stora rummet. 

 



 

Och andra ändan… med föräldrasovplats 

 

Sovalkoven.  



 

Helt ok kök med spis/ugn, mikro, kyl/frys och rinnande kallt och varmt vatten. 



 

Spartanskt men funktionellt duschrum! 

 

Mer info om området här: 

http://www.guteinfo.com/?id=1390 

http://www.hideviken.org/ 

 

http://www.guteinfo.com/?id=1390
http://www.hideviken.org/

