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Weekend 
2017 

Upplev Smålands djupa  

skogar från hästryggen … 

 

Hästen sätter vant sina hovar på stigen som tar oss 

genom skog och mark, förbi ett porlande vatten-

drag och upp över en ås i ett kuperat landskap.  

Dina lungor fylls av syrerik luft och ditt hjärta av 

lyckan över att vara ett med naturen. 

Nära till äventyret 

Sonakull ligger 25 minuter väster om E4.an, 

mindre än 2 timmar från Göteborg och inte mer 

än 3 timmar norr om Köpenhamn. 

 Vill du ta tåget så är det 

Gnosjö Station som är 

närmast. 

Stall Sonakull 

Sonakull 15 

330 31 Kulltorp 

Björsbo Forest & Lake Hideaways 

Åshuvud, Björsbo 1 

330 31 Kulltorp (postadress c/o Johansson, 

Sonakull 15, 330 31 kulltorp) 

Telefon: 0705– 10 31 76 

Email: info@bjorsbo.nu 

Facebook: www.facebook.com/Sonakull 

www.facebook.com/forestandlakehideaways 

Västra Smålands historia 

Småland är rikt på skog och vatten men svårbrukat 

och magert land. Det var fattigt att leva här och 

många Smålänningar valde att emigrera för att söka 

ett bättre liv. Vi som blev kvar har rykte om oss att 

vara envisa, påhittiga och sparsamma, kanske inte 

så konstigt.  

Skogarna vi rider igenom är fulla av  minnen från ett 

hårt liv i torp, backstugor och på små bondgårdar. 

Här finns spår av  kolmilor och tjärdalar där det  

framställdes träkol och tjära som en extra  

inkomst. Den påhittige Smålänningen kom tidigt på 

att utnyttja vattenkraft och i många vattendrag har 

det funnits vattenhjul som drivit någon kvarn eller 

såg. 

Jag tänker ofta på mina förfäders slit som ger oss 

möjligheten att fortfarande leva och verka här.  

Välkommen till min plats i universum. //Ulrika, 

Grundare och ägare till Stall Sonakull och  

Bjorsbo Forest & Lake Hideaways 



  

  

2.350 kr 

/pers. 

Boka Trail ride weekend  

April, Maj, Juni och September 2017 

 

 

 

 

 

Dag 1 

Incheckning på Björsbo Forest & Lake Hideaways 

från kl. 15.00 

18.00 –20.00 Kvällstur där vi stämmer av att allt 

fungerar med häst och utrustning. 

Dag 2 

11:00 –16:00 Långritt med lunch. 

Dag 3  

10.00-12.00 Förmiddagstur. Utcheckning. www.stallsonakull.com 

Boende och mat 

Du bor bekvämt i nyrenoverad campingstuga. Det 

är 2 bäddar/stuga bäddade antingen som dubbel-

säng eller enkelsängar. Sänglinne och handduk  

ingår. Värmeelement och vattenkokare finns i  

campingstugan. Delad dusch, toa och kök finns i 

intilliggande servicebyggnad. 

Mat för hela helgen finns förberedd i det  

gemensamma köket från kvällsmat första kvällen  

till frukost andra morgonen. 

Från din stuga har du 100 meter ner till sjön.  

Vid bryggan ligger ekan förtöjd när du vill ta en 

roddtur. I den vedeldade bastun alldeles bredvid 

värmer du dig innan och efter doppet i sjön om du 

vill. 

 Till stallet är det 10 minuters  härlig promenad, 

perfekt som uppvärmning innan och stretching 

efter din ridtur. 

Välkommen på äventyr! 

www.bjorsbo.nu 

Välkommen att boka din Trail ride Weekend idag! 

ulrika@stallsonakull.com    0705-10 317 6 


