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Loftahammar, Småland.
Stuga med fyra bäddar. Bastu-
hus vid havet 50 meter från stu-
gan. 5000 kronor/vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/6538

Örnsköldsvik
Fritidshus med fyra bäddar. 100 
meter till stranden. 4 000 kronor/
vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/4716

Ven, Skåne.
Skånelänga med sex bäddar. Nä-
ra till badplats. 6 000 kronor/
vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/3552

Snäckevarp Gryt,  
Östergötland.
Fritidshus med sex bäddar, nära 
till badplats, 4200 kronor/vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/7794

Skärgården, Uppland.
Fritidshus med nio bäddar på 
Stora Rävsön. 50 meter till 
 stranden. 8 000/vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/6672

Värmdö, Uppland.
Stuga med åtta bäddar på Ing-
arö. Egen strand. 16 000 kronor/
vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/6354

Kovikshamn, Bohuslän.
Stuga med fyra bäddar. Havsutsikt. 4 500 kronor/vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/2831

Källa hamn, Öland.
Stuga med två bäddar. Ligger på piren. 5 600 kronor/vecka.
www.olandsturist.se/stugor

                   stugor vid  
havet – sök och finn
MALMÖ. Nu är det hög tid att 
boka drömstugan vid havet 
i sommar.

Det är högtryck hos lan-
dets stugförmedlingar ef-
tersom alltfler väljer att 
semestra i Sverige i år.

Aftonbladet kan i dag 
presentera en lista på 111 
havsnära stugor.

Från norr till söder och på 
västkust och östkust finns 
det stugor att hyra för de som 
vill ha nära till strand och 
bad.

– De  som ligger nära havet 
går först. Störst är efterfrågan 
under vecka 29–31, säger An
nelie Assarsson på turistby
rån i Simrishamn.

De populäraste platserna 
att tillbringa en vecka i en stu
ga är Bohuslän, Skåne, Got
land och Stockholms skär
gård.

Även Småland, och framför 
allt Öland, är eftertraktat.

– Men än så länge har vi 
många stugor med lediga 
veckor kvar, säger Lotta Engel
holm, på www.olandsturist.
se.

Förutom turistbyråerna 

finns det en rad stora aktörer 
på nätet som förmedlar stu
gor.

– Vi tror att lågkonjunktu
ren kan bli bra för oss efter
som allt fler väljer att fira se
mestern i Sverige i år, säger 
Mikael Sondell på www.stug
basen.com, som har 430 akti
va uthyrare i sin databas.

I år satsar stugbasen.com 
extra på kustnära stugor.

– Vi har lagt in en länk på 
vår hemsida med kustnära 
stugor. Där får man bland an
nat information om avstånd 
till havet.

Inte heller Erik G Olsson 
på www.fritiden.se har märkt 
av lågkonjunkturen.

– Vi har till och mer än för
ra året, men det kan bero på 
att vi har funnits på markna
den ytterligare ett år.

– Intresset för att hyra ut 
har ökat. Och intresset från 
utlandet har ökat. Framförallt 
ser vi att fler holländare är in
tresserade av att hyra en stu
ga i Sverige.

Per-Ola Ohlsson
per-ola.ohlsson@aftonbladet.se

 Vänd S

Fler stugor på 
nästa uppslag

Fynda din  drömstuga

Att tänka på när du hyr privat
u Kontrollera att personen exis-
terar och är den rätte äga-
ren.
u Begär referenser och 
namn på tidigare kunder.
u Titta på stugan innan avtal 
skrivs om du har möjlighet.
u Undersök vad andra stugor i 
det läget ligger i för prisklass.

u Skriv ett avtal där pris, upp-
sägning, tid och ansvar regleras.
u Gör en besiktning för att 
undersöka om det är något i stu-
gan som inte fungerar.
u Undersök vilka försäkring-
ar som gäller.
u Skaffa en skriftlig beställ-
ning på bokningen.

Lysekil.
Stuga med sex bäddar. 25 meter 
från havet. 3 800 kronor/vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/118

u www.fritiden.se
u www.stugguiden.se
u www.stugbasen.com
u www.stugbo.se
u www.sverigeturism.se
u www.sverigeturism.se/tuinfo
u www.dess.se
u www.stugnet.se

Här hittar du  
stugor på nätet

Valdemarsvik,  
Östergötland.
Strandnära stuga med fyra bäd-
dar. 7950 kronor/vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/2302

Hamburgsund, Bohuslän.
Fritidshus med tio bäddar. Havs-
utsikt. 1,5 km från Hamburgsund. 
5750 kronor/vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/68

Gräddö, Uppland.
Stuga alldeles vid havet. Åtta 
bäddar. 5000 kronor/vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/7900

Härnösand
Stuga med fyra bäddar. Havet di-
rekt vid tomten. 3 000 kronor/
vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/5065

Yxland, Uppland.
Stuga med sex bäddar. Egen 
brygga och båt. 5 000 kronor/
vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/7880

Orust, Bohuslän.
Stuga med fem bäddar. 300 
meter till havet. 6000 kronor/
vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/5407

Långbron, Ångermanland.
Fritidshus med sex bäddar. Lig-
ger på klipphäll. Båt ingår. 2 000 
kronor/vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/2558

Ekön Gryt, Södermanland
Stuga vid havet med fyra bäddar. 
Roddbåt ingår. 4 000 kronor/
vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/7813

Östergarn, Gotland
Kalkstensgård med fyra bäddar. 
Tre kilometer till badplats. 4 000 
kronor/vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/6086

Seglarö, Uppland.
Skärgårdshus med tio bäddar. 
Egen brygga och båt ingår. 
20 500 kronor/vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/204

Österskär, Södermanland.
Lyxboende i skärgården. Villa 
med nio bäddar. 25 000 kronor/
vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/2733

Falkenberg, Halland.
Fritidshus med fyra bäddar nära 
havet. 3 000 kronor/vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/5092

Sundsvall
Herrgårdsflygel med sex bäddar. 
Fina fiskemöjligheter. 4 000 kro-
nor/vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/6419

Piteå, Norrbotten.
Stuga på 36  kvadratmeter. Tre 
kilometer från Pite havsbad. 
5250 kronor/vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/2386

Lilla Kalvö, Östergötland.
Fritidshus med sex bäddar vid ha-
vet. Roddbåt ingår. 5 500 kronor/
vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/7339

Nordmaling, Västerbotten.
Stuga med sju bäddar. 600 me-
ter till sandstrand. 4 750 kronor/
vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/7759

Torsö, Blekinge.
Stuga med fyra bäddar. Havsut-
sikt från altanen. 4 400 kronor/
vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/6216

Skrea strand, Halland.
Liten stuga med två bäddar. Nära 
till sandstrand. 4 000 kronor/
vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/4989

Tanumshede, Bohuslän.
Fritidshus med åtta bäddar. Havs-
utsikt och nära till stranden. 
7 900 kronor/vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/5748

Kungshamn, Bohuslän.
Villa med fyra bäddar. Havsutsikt. 
200 meter till stranden. 10 000 
kronor/vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/5509

Gårvik, Bohuslän.
Fritidshus med sju bäddar. 3–5  
minuters promenad till havsbad. 
6 100 kronor/vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/5432

Heestrand, Bohuslän.
Stuga med fyra bäddar. 10–15 
minuters promenad till havet. 
4200 kronor/vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/6782

Möja, Uppland.
För hela släkten. Pensionat med 
25 bäddar. 7 000 kronor/dygn.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/4084

Nordmaling, Västerbotten.
Stuga med fyra bäddar. Tillgång 
till båt. 2 500 kronor/vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/5166

Värmdö, Uppland.
Fritidshus med fyra bäddar. 50 
meter till havet. 7 000 kronor/
vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/4800

Bankeböte, Östergötland.
Stuga med sex bäddar. Nära till 
badplats. Roddbåt ingår. 4 300 
kronor/vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/7423

Mellbystrand, Halland.
Stuga med fyra bäddar vid stran-
den. 4 500 kronor/vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/3218

Nyhamnsläge, Skåne.
Stuga med fyra bäddar. Utsikt 
över Öresund och Danmark. 
5 000 kronor/ vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/7870

Söderåkra, Sörmland.
Stuga med sex bäddar vid Kal-
marsund. 200 meter till havet. 
4 200 kronor/vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/5280

Vindö, Stockholms skärgård.
Fritidshus med sex bäddar. 300 me-
ter till stranden. 5 000 kronor/vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/7637/

Löttorp, Öland.
Stuga med fyra bäddar i Lö ttorp, 
300 meter från havet. 10 500 
kronor/ vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/6032

Uddevalla, Bohuslän.
Stuga med fyra bäddar. Havs-
utsikt. Gångavstånd till badplats. 
3 500 kronor/vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/7848/

Orust, Bohuslän.
Fritidshus med sex bäddar. 300 
meter till havet. 5 900 kronor/
vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/4446/

Söderöra, Uppland.
Torp med  åtta bäddar. Egen 
brygga med båt och kanot. 7 000 
kronor/vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/7893/

Lökholmen, Bohuslän.
Stuga med fem bäddar. 150 me-
ter till havet. Egen båt. 3 500 kro-
nor/vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/929/

Örnahusen, Skåne.
Fritidshus med fem bäddar på 
Österlen. Havsutsikt. 7 000 kro-
nor/vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/5716

Västervik, Småland.
Stuga med sex bäddar. Strand-
tomt med egen brygga. 12 000 
kronor/vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/6918

Vejbystrand, Skåne.
Stort fritidshus med 20 bäddar. 
Nära till bad. 7 000 kronor/
vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/3294

Grisslehamn, Uppland.
Fritidshus med fem bäddar. 300 
meter till Ålands hav. 6 000 kro-
nor/vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/7533

Djursnäs Edsbruk, Småland.
Fritidshus med sju bäddar. Nära 
havsviken Syrsan med bad. 
5 800 kronor/vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/7814

Valdemarsvik,  
Östergötland.
Stuga med fyra bäddar. Nära till 
badplats. 3 200 kronor/vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/7617

Gotland
Hus med sex bäddar nära 
Kneippbyn. 15 kilometer till Tofta 
strand. 8 000 kronor/vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/7884
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Kesnäs, Öland. 
Stuga med sex bäddar. 400 meter till havet. 7 880 kronor/vecka.
www.olandsturist.se/stugor

Från 
lyxhus 
till små 
stugor

Strömstad, Västra Götaland.
Stuga med fem bäddar på Lökholmen. 150 meter till havet.  
3 500 kronor/vecka.� www.stugbo.se/objekt.asp?nummer=188

Stora Askerön, Västra Götaland.
Stuga med sex bäddar utanför Orust. Egen strand och brygga. 
9500 kronor/vecka.�� www.stugbo.se/objekt.asp?nummer=710

Runmarö, Uppland.
Fritidshus med sju bäddar i 
Stockholms skärgård. Egen  
brygga. 1 0000 kronor/vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/5053/

Gotland.
Stuga med fyra bäddar nära  
Kneippbyn. Nära till havet. 4 500 
kronor/ vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/6948/

Hovenäset, Bohuslän.
Stuga med sex bäddar. Utsikt 
över havet. 150 meter till bad. 
5 700 kronor/vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/6350/

Styrsö, Bohuslän.
Stuga med sex bäddar på bilfri ö. 
Nära Göteborg. 6800 kronor/
vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/7861/

Skaftö, Bohuslän.
Stuga med sex bäddar, 700  
meter till båtplats och klippbad. 
5 000/vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/6748

Beddingestrand, Skåne.
Fritidshus med åtta bäddar. Nära 
till stranden. 4 650 kronor/vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/2759

Kämpersvik, Bohuslän.
Stuga med  fyra bäddar. 300 me-
ter till havet. 4 000 kronor/vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/3378

Saltsjöbaden, Södermanland.
Fritidshus med två bäddar och 
havet utanför dörren. 4 000  
kronor/vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/1875/

Baskemölla, Skåne.
Stuga med  två bäddar. 400 
meter till havet. 3 800 kronor/
vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/3251

Höllviken, Skåne.
Stuga med fyra bäddar. 600 
meter till havet. 6 400 kronor/
vecka.
http://www.fritiden.se/objekt-uthyres/2000/

Yngsjö strand, Skåne.
Stuga med fyra bäddar. 500 
meter till havet. 4 000 kronor/
vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/6545

Borrbystrand, Skåne.
Fritidshus med sju bäddar på  
Österlen. 300 meter till badplats. 
1 2900 kronor/vecka.
www.fritiden.se/objekt-iuthyres/1812/

Åhus, Skåne.
Stuga med fem bäddar i Äspet. 
150 meter till havet. 5 000  
kronor/vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/3448

Simrishamn, Skåne.
Gathus med sex bäddar, 400  
meter till badplats. 7 000 kronor/
vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/5650

Aspö, Blekinge.
Stuga med sex bäddar. 300  
meter till stranden. 4 500 kronor/
vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/6413

Vaxholm, Uppland.
Stuga med sex bäddar på  
Resarö. 300 meter till stranden. 
5 900 kronor/vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/4847

Gotland
Suga med fem bäddar i Väster-
garn. 100 meter till havet. 4 500 
kronor/vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/3199/

Ornö, Södermanland.
Stuga med fem bäddar. 500  
meter till badplats. 4 300 kronor/
vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/3276

Åhus, Skåne.
Stuga med fem bäddar, 700  
meter till stranden. 4 000 kronor/
vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/7336

Trosa, Södemanland.
Stuga med fyra bäddar, Egen 
strand och tillgång till kanot. 
6 000 kronor/vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/3528/

Nättraby, Blekinge.
Hus med fem bäddar. 500 me-
ter till badplats. 3 000 kronor/
vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/7180

Magnarp, Skåne.
Fritidhus med fyra bäddar, 600 
meter till havet. 4 500 kronor/
vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/1205

Fårö, Gotland
Hus med fem bäddar på Fårö.  
50 meter till badplats, 6 500  
kronor/ vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/4003/

Halmstad, Halland.
Fritidshus med sex bäddar, 800 
meter till strand och bad. 7 800 
kronor/vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/6022

Tjörn, Västergötland.
Villa med sju bäddar i Bleket. 600 
meter till stranden. 7 500 kronor/ 
vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/6143

Byxelkrok, Öland.
Gäststuga med sex bäddar. 700 
meter till badplats. 5 000 kronor/
vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/1533/

Axelsro, Gotland
Fritidshus med fyra bäddar i  
Axelsro. 900 meter till badplats. 
4 900 kronor/vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/5162

Varberg, Halland.
Stuga med fyra bäddar, 500  
meter från havet. 3 400 kronor/
vecka.
www.fritiden.se/objekt-uthyres/2173

Rossö, Bohuslän.
Stuga med tio bäddar. 200 meter 
till havet. 7 000 kronor/vecka.
www.stugbasen.com/sv/stuga.asp?id=1288

Nösund, Bohuslän.
Stuga med sex bäddar. 400  
meter till havet. 9 500 kronor/
vecka.
www.stugbasen.com/sv/stuga.asp?id=3050

Ugglarp, Halland.
Stuga med tio bäddar. 125  
meter till havet. 7 300 kronor/
vecka.

Tjärnö, Bohuslän.
Stuga med fyra bäddar. 250 me-
ter till havet. 5 000 kronor/vecka.
www.stugbasen.com/sv/stuga.asp?id=3125

Öllövsstrand, Båstad.
Stuga med sex bäddar. 100  
meter från havet. 5 900 kronor/
vecka.
www.stugbasen.com/sv/stuga.asp?id=3103

Arild, Skåne.
Stuga med elva bäddar. 10 meter 
från havet. 10 000 kronor/vecka.
www.stugbasen.com/sv/stuga.asp?id=2516

Falsterbo, Skåne.
Hus med fem bäddar. 900 meter 
till stranden. 9 500 kronor/
vecka.
www.stugbasen.com/sv/stuga.asp?id=1628

Mälarhusen, Skåne.
Stuga med sex bäddar på  
Österlen. 500 meter till havet. 
6 000 kronor/vecka.
www.stugbasen.com/sv/stuga.asp?id=3178

Åhus, Skåne.
Fritidshus med sex bäddar, 800 
meter till havet. 7 000 kronor/
vecka.
www.stugbasen.com/sv/stuga.asp?id=3274

Vaxholm, Stockholm.
Hyr egen ö med hus i skärgården. 
Nio bäddplatser. 19 000 kronor/
vecka.
www.stugbasen.com/sv/stuga.asp?id=1436

Svartsö,  
Stockholms skärgård.

Stuga med fem bäddar, 500 me-
ter till havet. 6 000 kronor/vecka.
www.stugbasen.com/sv/stuga.asp?id=3258

Gräsö-Öregrund.
Stuga på sjötomt i Roslagen. 
5 bäddar. 7 500 kronor/vecka.
www.stugbasen.com/sv/stuga.asp?id=1138

Gryts skärgård,  
Östergötland.
Stuga med fem bäddar. 50 meter  
till bad. 6 000 kronor/vecka.
www.stugbo.se/objekt.asp?nummer=1

Södra Öland.
Stuga med fyra bäddar. Kilome-
terlång badstrand. 4 800 kronor/
vecka.
www.stugbo.se/objekt.asp?nummer=183

Bjärehalvön, Skåne.
Stuga med gäststuga på sydkus-
ten två kilometer från havet. Fem 
bäddar. 7 900 kronor/vecka.
http://div.bastad.com/.020/8043.htm

Ängelbäcksstrand, Skåne.
Stuga med gäststuga. Åtta  
bäddar. 300 meter till havet. 
8 530 kronor/vecka.�
http://div.bastad.com/.020/8013.htm

Stendörren,  
Södermanland.
Strandhus med fyra bäddar.  
Kanot ingår. 4 000 kronor/vecka.
www.stugbo.se/objekt.asp?nummer=627

Harstena,  
Östergötland.
Stuga med sex bäddar. 200 me-
ter  till havet. 6 500 kronor/vecka.
www.stugbo.se/objekt.asp?nummer=607

Kagghamra, Stockholm.
Två hus med tio bäddar. Egen 
pool och nära till badplats. 
18 500 kronor/vecka,
www.stugbo.se/objekt.asp?nummer=498

Edshultshall,  
Västra Götaland.
Stuga med sex bäddar. 20 meter 
till havet.  8 000 kronor/vecka.
www.stugbo.se/objekt.asp?nummer=107

Fridsdal, Stockholm.
Stuga med tio bäddar i Roslagen. Egen strand. 10 000 kronor/
vecka.� www.stugbo.se/objekt.asp?nummer=454

Överön, Västra Götaland.
Stuga med fyra bäddar. Enskilt 
läge 100 meter från havet. 5 500 
kronor/vecka.
www.stugbo.se/objekt.asp?nummer=304

Hemmeslöv, Skåne.
Stuga med gäststuga. Sju bäd-
dar. 800 meter till havet. 7 190 
kronor/ vecka.
http://div.bastad.com/.020/3001.htm

Bjärehalvön, Skåne.
Stuga med havsutsikt. Sex bäd-
dar. 800 meter till havet. 8 530 
kronor/ vecka.
http://div.bastad.com/.020/9054.htm

Båstad, Skåne.
Stuga med havsutsikt. Sex  
bäddar. 9 200 kronor/vecka.
http://div.bastad.com/.020/1126.htm

Singö, Uppland.
1800-talshus. Stor boyta. 4 000 kronor/vecka.�
� http://www.fritiden.se/objekt-uthyres/7461

Stensjö, Bohuslän.
Torp/stuga med tre rum och kök 
och fyra bäddar Nära till  
golfbana. 5 500 kronor/vecka.
http://www.fritiden.se/objekt-uthyres/3897/

Västervik, Småland.
Stor boyta, fem bäddar. Nära till 
bad och skärgård. 6 500 kronor/
vecka.�
http://www.fritiden.se/objekt-uthyres/6205/

Kyhlstrand, Skåne.
Lyxsemesterhus, 150 meter från stran-
den. 14 sängar. 26 072 kronor/vecka.
http://www.fritiden.se/objekt-uthyres/820/

Egen strand 
och brygga

Sex bäddar 
– 400 meter från 

stranden

Superlyxig 
jättevilla
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