
Bo i Gärdserum
med naturen runt hörnet

Vackert beläget boende i två stugor i naturskön miljö med promenadav-
stånd till såväl sjön med bad och bastu som vandringsled vid husknuten.  
Andas, upplev och njut med alla sinnen din bästa semester! Vedeldad  
bastu väntar på dig, vackra vyer och rogivande vandringsleder ger dig kroppslig 
styrka och själslig balsam. Med ett personligt engagemang och skräddarsydd  
service för just dina behov välkomnar vi alla åldrar, intressen och nationaliteter. 

Moderna tvillinghus med 1700-tals charm
Vårt tvillinghus är byggt på 1700-talet och ligger med 2 stugor i en  
liten kyrkby i den vackra Uknadalen ca 12 km söder Åtvidaberg. 
Båda stugorna är utrustade för självhushåll med 6 bäddar i varje stuga och 
med var sin veranda. I båda stugorna finns kök, allrum, duschrum med WC, 
litet sovrum med dubbelsäng och i ett större sovrum finns 2-bäddssoffa och 
även 2 extrasängar.

När, var och hur?
• Detaljera information: www.boigardserum.se.
• Uthyres veckovis året om och priserna avser kostnaden per stuga.
• Ca 10 min. promenad till badplats med ny brygga, eldstad och vindskydd.
• Möjlighet att hyra vedeldad bastu, roddbåt, spöfiske och mete för eget bruk
  inom begränsat område och en kvällstur med bryggbåten finns att hyra.
  Gott om bär och svamp under säsong.
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TranåsAktiva Åtvid
- en naturlig mötesplats

En mycket vacker natur- och kulturbygd med Östgötaleden och skogen inpå 
husknuten gör Gärdesrum till en perfekt plats för lugna naturupplevelser. 
Bland höga berg med fina utsiktsplatser och stora rasbranter arrangerar vi  
”Utomhusmatlagning”, ”Naturlig närvaro - Mindfullness i naturen” och  
annorlunda upplevelsevandringar. Tillsammans njuter vi Storån som slingrar 
sig igenom fågelrika kärrmarksområden mellan flera sjöar i Uknadalen.

Kombinera din bästa upplevelse!
Flera attraktioner nås inom ca en timmas bilfärd ex. Kolmårdens djurpark, 
Astrid Lindgrens Värld, Gamla Linköping, Malmens Flygvapenmuseum, Bus-
fabriken i Linköping, Gryt, Gamleby och Västerviks skärgård med mera.

Kontakt:
Bo i Gärdserum  |  Göran Göransson & Monika Karlsson
Gärdserum Bodsgård 2  |  597 97 Åtvidaberg
Tel: +46(0)120-201 80  |  Mobil: 070-552 01 80 & 073-058 85 39
info@boigardserum.se  |  www.boigardserum.se 

Vägbeskrivning
Gärdserum ligger ca 12 km söder om Åtvidaberg. 
Från Åtvidaberg, riksväg 35 mot Västervik, sväng vänster mot Valdemarsvik, 
Edsbruk, Falerum. Efter ca 10 km sväng vänster mot Gärdserum (grusväg). 
Åk 2 km, vid skylt ”Stugor att hyra” sväng vänster direkt efter.
Kör in på gården, här är det (innan kyrkan).
Koordinater för Gärdserum enligt www.eniro.se
WGS 84:N 58 9.586’, E 16 9.941’
WGS 84 dezimal: 58.15977, 16.16569
RT90: 644 8503, 152 1222
SWEREF99 TM: 6447091, 568594 


