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STF Lugnåsbergets vandrarhem ligger naturskönt och för sig självt på sluttningen 

av berget, bara några km från E20 och RV 26. Här finns härliga naturområden, 

vandringsleder, en badvänlig skogssjö 5 km från vandrarhemmet och spännande 

Qvarnstensgruvan, ett museum om kvarnstenar, där man kan få gå in i en gruva med 

guide. 

 

Detta ingår i Hyr hela huset 

Vandrarhemmet består av två hus, det röda och det gula med totalt 8 rum och 25 

bäddar. Alla rum har egen dusch och toalett på rummet. Inga andra gäster finns på 

vandrarhemmet.  

Utomhus finns en stor trädgård med trädgårdsmöbler och grillar att använda. Det 

finns också ett utomhuskök där man kan laga mat över öppen eld och i en öppen 

lada finns utrymme under tak för ca 30 sittande gäster.  

 

Husen 

I det röda huset finns 6 rum med totalt ca 20 bäddar. Alla rum är i markplan. Här 

finns också ett gästkök med ca 10 sittplatser och en stor veranda löper runt hela 

huset. Det finns också en extra toalett som är handikappanpassad och har skötbord.  

I det gula huset finns 2 rum med totalt 5 bäddar på ovanvåningen. En trappa 

utomhus under tak leder upp till ovanvåningen. På ovanvåningen finns ett mindre 

gästkök för de två rummen samt en gemensam liten matplats. På nedervåningen 

finns ett gästkök samt ett samlingsrum med plats för ca 20 sittande gäster vid bord. 

Utanför finns en veranda under tak för ca 20 personer. 

 

Frukost 

För Hyr hela huset gäster kan vi göra iordning en ekologisk frukost till ert sällskap, 

som ni själva plockar fram när det passar er.  

 

Betalning och Bokningsvillkor 

Vid bokning skickas faktura på 25% av hyreskostnaden. Bokningsavgiften återbetalas 

ej vid eventuell avbokning. Resterande 75% av hyreskostnaden, betalas mot faktura 

senast en vecka före ankomst.  Eventuella tilläggskostnader som slutstädning, 

medlemskap i STF och hyra av linne kan man betala på plats med kort. 

 

Hyra Bygdegården- om man vill ha mer plats 

Lugnås bygdegård ligger ca 150 meter från vandrarhemmet och rymmer ca 50 

sittande personer. Här finns en mindre scen och ett kök med utrustning för 50 

personer. Pris ca SEK 500 för ett dygn.  

Kontakta Annelie Blom 0501-405 20, 0709-62 15 83 för bokning och mer information.  
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Rum och sängar.  

Alla rum har eget badrum med dusch och wc. 

Röda huset 

Rum 1 - Perrongen 

 En resårsäng  

 En familjevåningssäng, 120 cm 

nedre bädd 

 Djur välkomna 

Rum 2 - Stenmuren 

 Två resårsängar 

 Plats för en extrasäng 

Rum 3 - Gruvan 

 Två våningssängar 

 Djur välkomna 

Rum 4 – Varggropen  

 En familjevåningssäng, 120 cm 

nedre bädd  

Rum 5 - Fornborgen 

Två resårsängar

Gula huset 

Lägenhet med två sovrum 

 Litet kök med matplats 

 Litet mellanrum med sittplatser 

 Balkong 

 Djur välkomna 

Sovrum 1  

 Två resårsängar 

 En alkov 

 Badrum med dusch och wc 

Sovrum 2 

 Två resårsängar 

 En extrasäng 

 Badrum med dusch och wc 

 

 

 Två våningssängar 

 Rullstolsanpassat 

 Djur välkomna 

Rum 6 - Tjuvugnen 

 En resårsäng 

 En våningssäng 
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Aktivitetstips 

Vi tycker förstås först och främst att du ska passa på att uppleva Lugnåsberget när du 

bor hos oss. På vandrarhemmet har vi kartor och broschyrer från det mesta som vi 

rekommenderar. De flesta platserna har information på internet om man vill veta mer 

innan man kommer till oss.  

 

Vandrarhemmet har cyklar och kanot att hyra ut.  

På området finns djur i hagarna och en stor trädgård för lek och avkoppling. Tomten 

är sluttande och passar därför inte så bra för bollsporter. 

Qvarnstensgruvan har öppet helger från maj till augusti och alla dagar från 

midsommar till mitten av augusti, mellan kl 12-17. Det är ett arbetslivsmuseum som 

berättar om kvarnstenstillverkning med guidad vandring i bl.a. en gruva. Där finns ett 

litet café med hembakt fikabröd. Området är vackert och spännande och väl värt att 

besöka även om det inte är öppet. Man kan också boka en egen guidning. 

Ca 3 km från vandrarhemmet 

Stenhuggarstigen, en ca 6 km vandringsled med information om bl.a. 

kvarnstensbrytningen och livet på berget. Startplats ca 1 km från vandrarhemmet. 

Vristulven är en skogssjö för bad, paddling, fiske, skridskor, bäverspaning. Ca 5 km 

från vandrarhemmet.  

Vristulvens Äventyrscenter vid Dyrenäs ordnar aktiviteter för grupper vid sjön. 

Vänern outdoor ordnar kajakturer för grupper i Vristulven och Vänern. 

EkoGrönt är en gårdsbutik med ekologiska produkter, öppet från juli till oktober 

torsdag-lördag, ca 1 km från vandrarhemmet. De har också en egen naturstig på ca 2 

km som man kan promenera. 

 


