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Hej och välkommen till Halenstugan. 
 

Vi hoppas att ni ska få en skön och avkopplande vistelse hos oss. Vi kommer att göra allt för 

att er vistelse ska uppfylla era önskemål. 

 

Här har du nära till naturen och sjön Halen. Du kan antingen ta en skogspromenad och leta 

efter svamp eller bara vandra och njuta av den sköna skogsluften. 

      
 

Du kan ta en tur med båten ut på Halens vågor där det är fritt fiske, båt finns att låna gratis. 

Alternativet är att hyra kanot hos ”Halens kanotcenter” och paddla en tur på sjön. Halen är 

Blekinges största sjö och hänger ihop med sjöarna Immeln, Filkesjön och Raslången och 

området är populärt bland kanotister. Där finns många fina små smultronställen där man kan 

landa intill med kanot. 

 

Det sjörika landskapet är rikt på fågel. Har man tur kan man få se fiskgjusen med sina långa, 

ljusa, vinklade vingar fånga fisk från luften med sina klor. Storlommen, som också häckar här 

syns oftast simmande på vattnet. 

Halen är en näringsfattig sjö. I sjön finns växter som vit och gul näckros, hårslinga, gädd- och 

gropnate och näckmossa. Utmed stränderna hittar man bland annat vattenklöver, notblomster, 

strandranunkel och strandpryl.  

 

Blekingeleden passerar genom området. Nästan hela landarealen är skogsbevuxen. De 

vanligaste arterna är gran, bok, ek, tall och björk. 

Avståndet in till tätorten är inte mer än cirka 4 km. Ett antal cyklar till vuxna finns att låna 

gratis, medtag egen cykelhjälm. Man är inne i centrum på bara några minuter, annars är det 

promenadavstånd in till tätorten. 

Besök gärna den fina storlekplatsen som ligger inne i centrala Olofström. 
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Välkommen att vandra i Olofströms kommun -     
del av Blekingeleden  

 
Blekingeleden är i bruk sedan 1982. Med sina ca 232 km går den genom landskap som är 

typiska för Blekinge, skogsbygden, dalbygden och kustlandet. 

 

Etapp 1 på 13 km går alldeles i närheten av Halenstugan. 

 

Boafall – Fritzatorpet     Etapp 1 

   

  

                             
 

Mer information och flera etapper hittar du på 

www.olofstrom.se/olofstrom/blekingeleden                = Här finns stugornas.  
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Storstugan 6 + 2 bäddar 
 
 

 
 

Storstugan består av kök, allrum, tre sovrum, toalett med dusch. 

Stugan är fullt utrustad med standarutrustning.  

Mikrovågsugn, kaffebryggare och diskmaskin finns. Tvättmöjligheter finns. 

På altanen, som har utsikt över sjön Halen, finns plastmöbler. 

Grillplatsen, badbryggan och båten delas med ev. hyresgäster i Lillstugan. 
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Lillstugan 4 + 2 bäddar 
 

  
 

Lillstugan består av kök, allrum, två sovrum, toalett med dusch. 

Stugan är fullt utrustad med standardutrustning.  

Mikrovågsugn, kaffebryggare och diskmaskin finns. Tvättmöjligheter finns. 

På altanen, som har utsikt över sjön Halen, finns plastmöbler. 

Grillplatsen, badbryggan och båten delas med ev. hyresgäster i Storstugan. 
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Bastun 
 

 
 

 

 

Bastun ligger precis vid sjön Halens strand. Där man efter en värmande bastu direkt kan kasta 

sig i Halens svalkande vågor. I pentryt kan man laga en enklare måltid och avnjuta den med 

utsikt över Halen och solnedgången. Bastun kan bokas även om man inte hyr någon av 

stugorna. Den bokas i tretimmarspass. 
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Båtplatsen 
 

 

 

     

 
Bredvid bastun finns båtplatsen där båten ligger som lånas kostnadsfritt av hyresgästerna. 

Årorna hämtar ni i soprummet. Dessutom finns det två stycken kanoter som också lånas 

kostnadsfritt. 

 

 

Grillplatsen och Badbryggan 
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I anslutning till stugorna 

återfinns denna fina 

grillplats som ligger så 

man har utsikt över sjön 

Halen och solnedgången. 

I bastuns närhet finns det 

även en badbrygga, där 

man kan ligga och njuta i 

solens sken. 
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Hyresregler 
Som hyresgäst i Storstugan, Lillstugan eller Bastu är ni skyldiga att följa bifogad information 

och regler. I och med att nyckeln hämtats ut är härmed hyresgästen införstådd med att man 

som hyresgäst är till fullo ansvarig för eventuell åverkan på Halenstugans mark och 

byggnader. Minsta ålder för att hyra är 20 år. 

OBS! Håll alltid fönster och dörrar låsta när ni lämnar byggnaden. 

Telefonnumret till Halenstugorna är 0454-99 008. 

 

* Varje hyresgäst medtager, efter individuellt behov, flytvästar, lakan, örngott, 

handdukar, toalettartiklar, tvättmedel, toalettpapper och sopsäckar.  

 

*  Gå igenom inventarielistan. All åverkan och avsaknad av inventarier debiteras. 

 Meddela alltid när något gått sönder, så att vi tillsammans kan komma fram till 

 minsta möjliga kostnad för återställande. 

 

* Husdjur får inte vistas inne i stugorna.  

                      Rökning är förbjudet inomhus i stugor och bastu. 

 

*           Soprum finns ute i den andra byggnaden, se skylt. Soporna medtages eller kan  

utan kostnad lämnas på landsbygdsstation på P-platsen vid Halenvägen                        

(Se info på kartan). Kvarlämnade sopor debiteras med 500 kr. 
 

* För utebliven eller för dålig städning debiteras lägst 3 000 kr/anläggning. 

 

*            Båten ingår vid hyra av stugorna. Årorna till båten finns i respektive stugors  

                      soprum.  

  

* Vid hyra av bastu ingår bastubryggan. Vid hyra av stugorna ingår solbryggan,  

 som finns till vänster om grillplatsen. 

 

* Grillplatsen ingår vid hyra av stugorna samt vid hyra av bastun. Här tar vi 

hänsyn till varandra och samsas hyresgäster emellan. 

 

*                    Ett antal cyklar för vuxna finns att låna kostnadsfritt. Medtag egen cykelhjälm. 

 

* Raketuppskjutning får hanteras i samråd med hyresgäster i den andra stugan.  

 

* Efter kl. 22.00 dämpar vi ner volymen och tar hänsyn till grannarna som bor på 

 området. 

 

* Ring IF Metall Blekinge 0454 – 30 12 50 om det är något ni är osäker på.       

 Eller ta kontakt med vaktmästaren. Synpunkter och fel som uppstått vid    

                      uthyrningen tas tacksamt emot vid återlämning av nyckeln. 

 

En av de nycklar som ni har fått till ert förfogande går till den vägbom som ni 

passerar när ni åker till stugorna. Är bommen låst när ni åker in till stugorna ska 

den låsas när ni lämnar stugorna. Detta för att förhindra att obehöriga kommer 

till stugorna. 

Vaktmästaren tel.nr.: 073-310 42 05 
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Webbadresser till hemsidor som kan vara intressanta 
 

 

Harasjömålas fiskecamp 
www.harasjomalafiskecamp.com 

 

Turistbyrån i Olofström 
www.visitolofstrom.se 

 

Turistbyrån i Karlshamn 
www.karlshamn.se/turism/ 

 

Turistbyrån i Sölvesborg 
www.solvesborg.se/1007 

 

Halens kanotcenter 
www.halenkanot.se 

 

Olofströms golfklubb 
www.boaolofstromsgk.se 

 

Jämshögs hembygdsmuseum 
http://www.jamshog.nu/ 

 

Karlskrona turistbyrå 
www.visitkarlskrona.se 

 

Ronneby turistbyrå 
http://www.ronneby.se/sv/uppleva-gora/turistbyra/ 

 

Eriksberg Vilt & Natur 
 http://www.eriksberg.nu/ 

 

 

   
 

 

 

http://www.harasjomalafiskecamp.com/
http://www.visitolofstrom.se/
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http://www.solvesborg.se/1007
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http://www.boaolofstromsgk.se/
http://www.jamshog.nu/
http://www.visitkarlskrona.se/
http://www.ronneby.se/sv/uppleva-gora/turistbyra/
http://www.eriksberg.nu/
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Viktiga telefonnummer. 
 

SOS – brådskande (ambulans, polis, räddningstjänst) 112 

 

Sjukvårdsupplysningen   1177 

   

Blekingesjukhuset Karlshamn vx   0454-73 10 00 

 

Folktandvården i Olofström   0454-73 32 00 

 
 

 

Giftinformationscentralen   08-331 231 

 

Räddningstjänsten vx    0454-490 60 
 

Polis     114 14 
 

 

Vaktmästaren: Jouni Vartiainen   073-310 
42 05 

 

Tel: Halenstugan    0454-990 08 

 

Tel: IF Metall avd.46 Blekinge   0454-30 12 50 

 

Turistbyrån    0454-30 94 00 

 

Halens kanotcentral    0454-402 80 
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Så här hittar ni till Halenstugorna. 
 

 

 

 
 

A = Avfart väg 121 o 116 

B = Halenstugorna o Bastun 

C = Halens Camping 

D= Återvinningsstation 

 

GPS-koordinat till Halenstugan 

RT 90: X:6238088,    Y:1418708 

WGS84: Lat N56°15´49´´  Lon E14°29´36´´ 

Decimal: 56.2639,14.4934 


