
VÄLKOMMEN till 
Gäststugan Backen Angshult Agunnaryd

Välbyggt och välutrustat fritidshus uppfört år 2000. Internetanslutning med fi ber /WiFi 100Mb
Boyta nedervåning 60 kvm med allrum 26 kvm med takhöjd 5 meter. Två sovrum och duschrum.  
Sovloft 30 kvm med fyra bäddar.  
Vackert lantligt läge med sjöutsikt i by med några gårdar. 
Omgivet av välskötta kulturmarker med ängar och hagar, som betas av hästar och highland cattle.



BYGGNAD

Väldisponerat 
fritidshus, 
bottenvåning 60 kvm 
Allrum med kök, 
mat- och sittgrupp, 
två sovrum, duschrum
Sovloft med 
kompletterande 
bäddar
Altan under tak

Hög kvalitet med mycket 
träkänsla. Hela byggnaden 
furupanel i tak. Goda 
förvaringsutrymmen.
Internet med fi ber WiFi 100 Mb.
TV med 20 kanaler.

Allrum med kök
26 kvm med högt till tak, 
Köksinredning i björk, spis 
och, spisfl äkt, kyl / frys, 
inbyggd mikrovågsugn. 
Mat- och sittgrupp. 
Korkochplast på golv. 
Utgång till altan

Duschrum med tvättmaskin

Hall med garderober

Sovrum 9 kvm med 2 bäddar, 
och 7 kvm med 2 bäddar
Sovloft, som nås med brant 
trappstege 30 kvm med 4 
bäddar, avskilt mot allrum med 
skydd av härdat glas.

Altan under tak 13 kvm utmed 
hela gaveln mot SÖ 

OMGIVNINGAR
Angshult har fyra permanent-
bebodda hus, vackra 

kulturmarker med ängar 
och hagar, odlingsrösen, 
stengärdesgårdar, fägata, 
linbasta och andra 
kulturlämningar
samt inbjudande rastplats 
med vindskydd, stenkällare 
och grill för fri användning. 

I hagarna betar hästar och 
highland cattle

Gäststugan backen är beläget 
i sydsluttning av miljöklassad 
hagmark med ädellöv 100 
meter från ägarens bostad. 
Utsikt över Angsjön 300 meter. 

Bad och fi ske
Ägarens roddbåt kan lånas för 
fi ske (gädda, abborre) i Angsjön.

Hyra av kanoter samt båt med 
motor i Agunnarydssjön (som 
är en större och bättre fi skesjö) 
från Agunnaryds lanthandel. 
Fiskeguide till Möckeln kan 
anvisas.

Lokal service
Angshult är beläget 5 km från 
Agunnaryds samhälle med 
lanthandel, drivmedelsmack etc
Utfl yktsmål som badplats i 
Agunnarydssjön och Möckeln 
samt annan info 
se www.agunnaryd.se

http://www.agunnaryd.se


VÄGBESKRIVNING
Avstånd till Ljungby 26 km, 
och till Älmhult 27 km. 
Kör väg 124 österut mot 
Liatorp ca 22 km från 
Ljungby, resp västerut 8 km 
från Liatorp, ta in vid skylt 
”Angshult  3 km”. 
Efter 3,0 km tag avtagsväg 
vänster, håll vänster där 
vägen svänger. Efter 300 
meter ser ni Stugan samt 
ägarens hus strax bortom.

Information
Veckohyra:
Högsäsong (v25-34) 
4 500 kr resp 1 500 kr/dygn
Lågsäsong 
3 600 kr resp 1 200 kr/dygn
Anmälningsavgift 20%, rest 
vid ankomst. BG 5625-1648
Byte av gäster lördagar; 
om ej annat överenskommes 
Ankomst från kl 15, avresa 
före kl 11. 
Stugan lämnas välstädad.
Bokningsläge kan ses på 
www.stugnet.se (ID3399)
sök på 
”Agunnaryd och 8 bäddar”

Ägare / Grannar:  
Birgitta och Krister Lindkvist, 
Angshult, 34177 Agunnaryd. 
Tel 0372 650 10 eller 
mobil 0708 356 910
krister.lindkvist@gmail.com Två sovrum vardera med två sängar

Sovloft / aktivitetsutrymme 30 kvm med 4 sängar

Allrum med utsikt över kulturmarker

http://www.stugnet.se
mailto:krister.lindkvist@gmail.com


Angshultsrasten
Öppen rastplats för alla besökare i vackert och skyddat naturområde 400 meter från stugan, grill och spän-
nande jordkällare. Eget sockerdricksträd som hos Pippi Långstrump

Terrass, rustik uteplats med stenbord, grill, utsikt över kulturmarkerna med betande djur



Kulturmarker
I Angshults hagmarker fi nner man  tecken på fl er-
hundraårigt brukande 

Nära naturen
Älg, hare och rådjur kan ses i omgivningarna

Fiske
Gädda och annan insjöfi sk i Angsjön, 300 m från stu-
gan, där vår roddbåt kan användas.
I Agunnarydssjön och Möckeln fi nns också gös och mal 
(som skall återinsättas) Fiskekort erfordras.
Båt och kanoter kan hyras.



Vinterlandskap med Angshults kulturmarker, sjöra och skogsmarker

Angsjön, 300 meter från stugan, bra gäddbestånd, men också näckrosor /andra vattenväxter. Roddbåt ingår


