Fiske efter regnbåge och öring
Avkoppling och samvaro
Kräftfiske i ett
av södra
Sveriges bästa
kräftfiskevatten

Spännande jakt

Telefon 0142-525 20
sundet@boxskog.se
www.boxskog.se

Välkommen till Sundet och Boxholms Skogar, ett företag med naturligt gröna resurser……..
Sundet ligger naturskönt vid sjön Sommen med
skogen alldeles inpå knutarna.
Här kan man njuta av vacker natur. Här finns
lugnet och tystnaden som vi så ofta saknar,
ingen trafik som stör och inga bullrande
maskiner. Bara naturens egna ljud, kanske
lommens vemodiga rop över sjön eller en
skällande råbock någonstans i skogen.
Sundet är skräddarsytt för den lilla
konferensgruppen på fyra till tjugo personer,
som vill kunna jobba ostört och koncentrerat
och kanske också knyta konferensen till någon
fritidsaktivitet som passar gruppen.
När det gäller maten står alternativen öppna. Ni
kan välja självhushåll eller catering som givetvis
erbjuder bästa tänkbara service och standard.

Sundet
Antal bäddar
Antal sovrum
Sällskapsrum
Konferenslokal
Matsal
Internet
Båt/kanot/fiske
Avstånd till Boxholm

20 st
10 st
3 st
20 personer
20 personer
ja
ja
20 km

Huvudbyggnaden
Konferenssal, matsal och sällskapsrum
Köksavdelning (självhushåll eller catering)
Två sovrum (dubbelrum)
Duschar och toaletter

Annexet
Fem dubbelrum med dusch och toalett.
Tre dubbelrum med tvättställ och toalett.
Stor bastuavdelning med duschar.
Förutom bastun i annexet finns en vedeldad bastu
vid sjön.

Vi kan erbjuda:
Fiske i egna naturvatten eller i exklusiva
”Put and Take” sjöar
•
Kräftfiske i kanske Sydsveriges bästa
vatten
•
Kanotfärder
•
Ångbåtsturer
•
Mångkamp
•
Fotosafari
•
Skogspromenader med t ex
svampplockning
•
Lerduveskytte
•
Jakt på älg, rådjur och hare under säsong
•
Vildsvinsjakt
•
”Det gröna guldet” –följ med ut i vårt
miljöanpassade skogsbruk, från träd till
planka
•
Guidning i våra naturreservat m m

•

Bokning
Bodil Andersson
0142-525 20
bodil.andersson@boxskog.se
Arrangemang
Johan Carpholm
0142-525 25, 072-733 08 28
johan.carpholm@boxskog.se
Konferensvärdar
Gunnel och Bo Ljung
0140-183 75, 070-667 08 10
Bosse@sommen.nu

