Gården ägs av
Centrumkyrkan i Kungsör
0227-127 65

Sopor
Grillplats

Stuga

Stuga

Till badet:
Följ grusvägen till korsningen.
Gå genom grusgropen och
följ stigen till höger.

Grillplats

Lägerbål

Välkommen
till

Stuga

Vindskydd

www.secondhandkungsor.se

Lärsätersgården
Lersäter
730 30 Kolsva
Bankgiro. 139-7967
”Lärsätersgården”

Finns även på Facebook

www.centrumkyrkankungsor.se

Bokning:

Vid fel:

Arne Akervall
arne.akervall@gmail.com
Tel. 070-587 28 82

Arne Akervall
070-587 28 82
Rune Gustavsson
070-415 34 50

Gården ligger vid Lundbysjön,
7 km utanför Kolsva, i ett lugnt och
ostört område.
Gården passar utmärkt till läger, lägerskolor
och större sammankomster.
http://larsater.se/

2023-2024

Det finns tillgång till ett stort kök där ni själva tillagar er mat.
Lämna gården i ett sådant skick ni själva önskar finna den. Hyresgästerna
städar gården efter sig. Vi ser helst att ni inte använder alkoholhaltiga
drycker under vistelsen på gården.

37 sängplatser fördelat på 5 rum, finns i huvudbyggnaden
Totalt inklusive stugorna finns det 53 sängplatser

Logi: 5 rum med totalt 37 bäddar, ta med över- och underlakan samt
örngott
Stugor: 2 stugor med 4 sovplatser i varje (1 stuga med 8 bäddar

(ej el)).

Handikappade: Gården är inte riktigt handikappanpassad. Det går inte att
komma till övernattningsrummen med rullstol.
Kök: Välutrustat kök med det mesta som behövs, diskmaskin (3 min),
2 kylskåp, 2 frysskåp, 2 spisar, ett stekbord.

6 sängplatser
8 sängplatser

I sängarna finns
Madrass
Täcke
Kudde
Du måste ta med
Lakan (över/under)
Örngott

10 sängplatser

8 sängplatser

Servering: Självhushåll, finns utrustning för minst 50 personer.
Nedre plan: Matsal för ca 50 personer. Stor samlingssal i anslutning till
matsalen. Ingen TV, video eller annan AV-utrustning på gården.
Toaletter och 2 st. duschar.
Övre plan: Sovrum, tvättrum en toalett.

5 sängplatser
Övervåningen
1 toalett
1 tvättrum

Utomhus: Stora lekytor för bollspel och andra aktiviteter.
2 grillplatser, en lägerbålsplats (ved finns i boden).
Stora möjligheter att ströva i skog och mark i direkt anslutning till gården.
Vindskydd om någon vill sova utomhus.

Utomhus finns
6 dass

Bad: Fina möjligheter till bad i Lundbysjön ca 800 meter från gården.
Hur ni hittar till gården. Från Kolsva, i korsningen kör ni uppför den branta
backen mot Odensvi, fortsätt ca 3 km, sväng till vänster mot Rölö
ca 3 km, i Lersäter sväng höger, om 1 km har ni gården på högra sidan.
Det går inte att komma hit annat än med egna transportmedel.
Ingen uthyrning 1 november - 31 mars

Priser 2023 - 2024

(preliminär bokning ligger kvar max en vecka)

Hyra för huvudbyggnaden
3 500 kr/dygn. (37 sängplatser)
Huvudbyggnad inkl. stugorna 1+2
4 900 kr/dygn. (45 sängplatser)
Halvdag 900 kr. (I samband med dygnshyra)
(Totalt 53 sängplatser)

Heldag inne 2 400 kr. Heldag ute 1 200 kr .
Stuga 1 och 2 kostar 800 kr/dygn/st. (4 sovplatser i varje)
Stuga 3 kostar 1 100 kr/dygn. (8 sovplatser)
Ett dygn är från kl. 14.00 ena dagen till kl. 12.00 nästa dag
Halvdag är fram till kl. 12.00 eller efter kl. 14.00

Städning:

Matsalen för
ca 50 personer

Övre plan, nedre plan 1 400 kr./våning. Stugorna 400 kr/st.
Utomhus 900 kr. Inställelse 800 kr.
Totalt 5 700 kr. för hela gården.

Stora samlingssalen

Bottenvåningen
3 toaletter
2 duschar

Sängplatser
37 i huvudbyggnaden
16 i stugorna
53 totalt på gården

Småstugorna
2 stugor med 4 sängplatser. (ej vatten/avlopp)
1 stuga med 8 sängplatser (ej el, vatten o avlopp)
Inga kokmöjligheter.
Stugorna hyrs endast ut i samband med att man hyr
huvudbyggnaden.
Längst ner på gården i dungen finns ett vindskydd.

