www.lungsjon.se
#lungsjon #momentsinlungsjon #bynsomficknyenergi
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boende, kurs, konferens-lungsjön

rum & konferens
På lägergården finns uthyrning av lokaler för möten, fest, kurser och konferenser. Boende finns i 5
rum och 3 sovsalar med dusch, toa, bastu & gym. Internet finns. Husvagnsplatser finns också för uthyrning.
KONTAKT: Staffan Magnusson, 070-334 06 79.

villa maria
Fullt utrustad villa i Lungsjön, rum med dubbelsäng, rum med 2 sängar, rum med stor säng (140 cm),
eller 2 enkelsängar (90 cm) totalt 5-6 sovplatser. Badrummet med dusch och toa, tvättmaskin finns.
Vardagsrum fullt möblerat. Möblerad uteplats med bl.a grill, och bubbelbad.
KONTAKT: Jürg & Maria Hug, 070-558 94 08, 076-999 34 55.

villa moni
Stuga med minikök, badrum med dusch & toa, dubbelsäng och plats för extra säng om så önskas.
Utsikt över sjön och bubbelbad.
KONTAKT: Jürg & Maria Hug, 070-558 94 08, 076-999 34 55.

stuga - lungsjön
Stugan har två rum och kök, dusch & toa. Här finns totalt 5 stycken bäddar samt TV.
KONTAKT: Jan Uno Nordqvist, 070-367 55 92.
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lungsjön-boende

lägenhet - lungsjön
Övervåning på hus, mitt i Lungsjön. Fullt utrustad med toalett, dusch och tillgång till fiber. Två stora
rum med kök och tre bäddar som kan bli flera.
KONTAKT: Hasse Jonsson, 070-679 81 45.

stuga - lungsjön
Stugan har 3 rum, kök och stort mat/TV rum med vedkamin. Tre bäddar, dusch & toa.
Internet finns. KONTAKT: Staffan & Gunilla, 070-334 06 79.

hus - lungsjön
Här finns 4 sovrum med totalt fyra bäddar, vardagsrum och fullt utrustat kök, två nyrenoverade
toaletter varav en med dusch. TV & Internet finns. KONTAKT: Staffan & Gunilla, 070-334 06 79.

stuga - lungsjön
Här finns 2 sovrum med fyra bäddar, vardagsrum med TV samt kök. Dusch & Toalett finns.
KONTAKT: Mats Eriksson, 073-806 67 24.
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boende-lungsjön

stuga - lungsjön
Stugan har två rum med separat kök, 4 + 1 bäddar. Det finns elspis med ugn, kyl, frys, micro, varmt
och kallt vatten, toa och dusch. Ca: 10 meter till vattnet från tomten, där du kan hyra båt eller kanot
för att fiska. Det finns närhet till mycket fina vandringsleder. KONTAKT: Veronica, 070-312 11 21.

stuga - lungsjön
Stuga med två sovrum med fyra bäddar, toalett och dusch. Kök med kyl, frys och spis. Sjöläge.
KONTAKT: Karin, 070-641 17 56.

hus - lungsjön
Här finns 2 sovrum med 5 stycken bäddar, vardagsrum med TV, kök, tvättstuga, toa och dusch.
KONTAKT: Hasse & Inger, 073-055 23 66, 070-256 54 85.

hus - lungsjön
Hus med 3 sovrum med 3 stycken bäddar, vardagsrum med TV, kök, dusch och toa.
KONTAKT: Hasse & Inger, 073-055 23 66, 070-256 54 85.
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västvattnet-boende

hus - västvattnet
Nyrenoverat hus i närheten av Ögonfägnadens vindpark. Fullt utrustat med toalett, dusch och
tillgång till internet. Ett stort rum med kök och vardagsrum i ett samt ett sovrum.
KONTAKT: Roine Olsson, 070-364 66 35 • Birgitta Olsson, 070-655 76 91.
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