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Vakantiewoning in Zweden sinds zomer 2011  

Omgeving Emmboda 
 
 
 
 
De zoektocht naar een zomerhuis in Zweden  (Smaland) heeft ons begin juni 2011 via 
internet aan jullie adres geholpen. Wij hebben StugainZweden ingeschakeld om voor ons te 
gaan kijken naar een bepaald adres in Gullringen dat via StugainZweden werd aangeboden. 
 
Eric heeft een lange reis moeten maken om te gaan kijken en informeren bij de makelaar.  
Aldaar heeft hij foto's gemaakt en het huis plus de locatie bekeken. Het leek wel een aardig 
object. Wij hebben Eric toen gevraagd om te onderhandelen over de prijs. Dat heeft hij heel 
goed gedaan, waarop wij spoorslags naar Zweden zijn gereisd om het huis te bekijken. 
Maar dat werd helaas een teleurstelling vanwege te veel achterstallig onderhoud, de locatie 
en de rommel die rond het huis slingerde. Jammer hoor, maar Eric heeft echt zijn best 
gedaan en heeft geholpen met vertalen. (hij spreekt vloeiend Zweeds). 
  
Maar wij gaven de moed niet op en hebben een 2e keer Eric ingeschakeld om te gaan kijken 
naar een huis in de buurt van Emmaboda en te beoordelen. 
Omdat Eric technisch erg goed is  en veel verstand heeft van huizen bouwen heeft hij op 
dingen gelet die van belang kunnen zijn bij de aankoop van een huis. Zoals, de afvoer van 
het afvalwater, de staat van leidingen en isolatie en het verfwerk. 
 
Hij heeft ons met raad en daad bijgestaan met als gevolg dat we dat huis gekocht hebben. 
Wij zijn StugainZweden erg dankbaar voor alle hulp en zullen zeker in voorkomende 
gevallen jullie aanbevelen. 
  
Wij wensen jullie veel succes in Zweden met jullie bedrijf. 
  
Hartelijke groeten 
Frans en Pian 
 


