
 
 
 

Boende i Medstugan – Prislista 2020 
 
För gäster som ej är medlemmar i Hushållningssällskapet tillkommer 50 kr per natt och person på 
våra priser. Medlemskap kan beställas på hemsidan under fliken ”medlem” eller köpas på 
vandrarhemmet. Det kostar 200 kr per hushåll och år.  
 
Vandrarhemmet   
Pris per person och dygn Period 1 Period 2 
  2 mars - 6 maj 22 juni - 26 augusti 
  8 juni - 21 juni   

  27 augusti - 28 oktober   
Dubbelrum ej medlem 350 400 
Dubbelrum medlem 300 350 
Enkelrum ej medlem 600 650 
Enkelrum medlem 650 600 
   
      
Rättarbostaden   
Pris per person och dygn Period 1 Period 2 
  2 mars - 6 maj 22 juni - 26 augusti 
  8 juni - 21 juni   

  27 augusti - 28 oktober   
Flerbäddsrum ej medlem 300 350 
Flerbäddsrum medlem 250 300 
   
      

Timmestugan Sönnan   
Pris för stugan max 5 
pers Period 1 Period 2 
  2 mars - 6 maj 22 juni - 26 augusti 
  8 juni - 21 juni   

  27 augusti - 28 oktober   
Ett dygn 1650 1650 
Två dygn 2150 2400 
Tre dygn 2650 3150 
Fyra dygn 3150 3900 
Fem dygn 3650 4650 
Hel vecka 4250 5500 
 
 
 
 



 
 
 
Vandrarhemmet: 
 
Rummen har god standard och är enkelt utrustade. Rent och fräscht gammaldags inredda med 
modern bekvämlighet. Rummen har enkelsängar. Badrum och toalett i korridor. Trevligt 
självhushållskök samt uppehållsrum.  
 
Rättarbostaden: 
 
Enklare form av boende i flerbäddsrum. Äldre rum i husets övervåning. Våningssängar. I boendet 
finns ett mindre pentry att värma vatten. Ett badrum med toalett och dusch. Gästerna i 
Rättarbostaden är välkomna att använda vandrarhemmets självhushåll.  
 
Timmerstugan Sönnan: 
 
Ett primitivt men charmigt boende direkt vid älven Medstugeån. Huset är ett nyuppfört timmerhus. 
Vatten kommer från ån till en vattentunna, gasspis och utedass. Vintertid inget vatten, då hämtas det 
vid vandrarhemmet. Gästerna i Sönnan är välkomna att använda självhushållskök, dusch och toalett i 
vandrarhemmet.  
 
Övriga priser: 
 
Avbeställningsskydd 200 kr per bokning för bäddbokning och 500 kr för stugbokning.  
 
Slutstädning 750 kr per rum. 1500 kr för Sönnan.  
 
Lakan och handduk, hyra 150 kr per set. 
 
Hund/husdjur inomhus 50 kr per natt i anvisat rum.  
 
 
Fiskekort Medstugeån 
 
Fiskekort 1 dygn 125 kr 
 
Fiskekort 2 dygn 250 kr 
 
Fiskekort 3 dygn 350 kr 
 
Fiskekort vecka 625 kr 
 
Fiskekort Saxsjön samma som ovan, tillkommer båthyra 
 
Båt 1 dygn 200 kr 
 
Båt 2 dygn 400 kr 
 
Båt 3 dygn 550 kr 
 
Båt en vecka 1100 kr 
 
Avbokningsregler 
Vid avbokning gäller: Avbokning fram till och med två veckor innan ankomstdatum -100 % av 
kostnaden återfås. Avbokning fram till och med en vecka innan ankomstdatum 50% av kostnaden 
återfås. Avbokning från och med en vecka innan ankomstdatum och senare, ingen återbetalning.  


