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Hallo allemaal, 

 
Het is alweer een hele tijd geleden dat jullie een nieuwsbrief van ons hebben 

ontvangen. De afgelopen periode zijn we druk geweest met het bezichtigen van 
woningen en het uitvoeren van kluswerkzaamheden. En niet te vergeten we 

hebben op de Second Home Beurs gestaan. Dit was weer erg gezellig. We hebben 

er met oude bekende gesproken, maar ook kennis mogen maken met nieuwe 
enthousiastelingen. Erg inspirerend voor ons ! 

 
Nu is hier het voorjaar dan toch gekomen en dat betekent, voor diegene die reeds een 
woning in zweden bezitten, dat het onderhoud aan de buitenzijde van uw woning en uw tuin 
aandacht nodig hebben. Niet alleen grasmaaien, maar ook het snoeien en eventueel kappen 
van struiken en bomen heeft uw aandacht nodig. Houd uw bomen goed in de gaten want 
afgelopen winter zijn er heel wat bomen om gegaan door de sneeuwval, dooien en weer 
bevriezen van sneeuw op de takken van de bomen. Ik weet dat het nu weer ver weg lijkt 
die sneeuw, maar voorkom nu dat uw boom uw huis of dat van een ander vernield in de 
komende winter. We hebben inmiddels een leuk netwerk opgebouwd van locale 
Nederlanders die net zo ondernemend zijn als wij en uw tuin graag in onderhoud nemen. 
Mocht u hier interesse in hebben kunnen we u in contact brengen uw locale tuinman! 
 
Bent u nog niet toegekomen aan het plannen van uw vakantie ?  
Kijk dan eens op de huurpagina van onze site, daar vindt u woningen die door onze klanten 
worden verhuurd en campings die door Nederlanders worden gerund. Onder andere hebben 
we eind 2010 nieuwe uitbaters gevonden voor mycklaflonscamping in Bruzaholm, Eksjö. 
Nog geen plannen maar wel opzoek naar een mooi gelegen camping kijk dan eens op 
www.mycklaflonscamping.com Hanny en Ben heten jullie van harte welkom. 
 
Voor wat betreft onze eigen vakantiewoning “Onze Stuga” kunnen we u nu verblijden met 
een geheel nieuwe badkamer! De eerste gasten hebben er al van genoten en zijn erg 
positief. Kom en beoordeel zelf. www.stugainzweden.nl/Onze_Stuga.htm  
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Zoals u vast weet is het aanbod in Zweden veel groter dan wij aanbieden op onze site. Toch 
vinden velen via www.stugainzweden.nl hun vakantiewoning. Staat uw huisje daar nu niet 
tussen of wilt u nog een groter aanbod, dan kunt u gebruik maken onze zoekopdracht. 
Daarbij maken we o.a. gebruik van onze contacten met diverse makelaars van verschillende 
kantoren in verschillen plaatsen. Ook uw vakantiehuis ligt vast op u te wachten! 
 
U allen een fijne zomer en een goede vakantie ! 
 

Eric & Tamara 
Tim & Guus 

 
Voor u die nog opzoek zijn naar een leuke woning komen er hier een paar: 

 
Bent u geïnteresseerd in één van deze woningen stuurt u ons dan een mail dan ontvangt u 
meer informatie. 
 

1. Sävsjö 
SEK 435 000,00 
4 kamers, met enig renovatie werk, maar het uitzicht op een meertje maak 
misschien alles wel goed. Wie weet wat voor u die opzoek is naar vooral een leuke en 
mooie plek. 
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2. Vrigstad, Sävsjö 

SEK 375 000,00 
4 kamers 
Charmante woning aan de buitenkant van Vrigstad, maar toch in de natuur. 
Winkels en de bushalte bevinden zich op loopafstand. Vrigstad zelf is in de wijde 
omgeving bekend om haar vele antiekzaakjes. De Zweedse ¨tussen kunst en kitsch¨ 
heeft al regelmatig hier haar uitzendingen opgenomen!  
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3. Stockaryd, Sävsjö 
SEK 1 360 000,00 
6 kamers 
Een woning van rond de eeuwwisseling met atelier. De huidige eigenaren zijn 
meubelmakers en hebben speciaal voor deze woning meubels opmaat gemaakt. Voor 
u nu de kans om deze erbij over te nemen. 
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4. Lindås, Vetlanda 
SEK 430 000,00 
Landelijk en charmant gelegen op slechts 10km van Vetlanda. 3 prachtige 
tegelkachels en een nieuwere houtkachel in de keuken. Veel originele details zijn 
bewaard gebleven zoals paneeldeuren en lijstwerk. Slechts 100 meter van het 
Lindåsasjön waar men heerlijk kan zwemen en vissen. 
 

   
 

   
 

  


