Hyr Trollsjönäs!
Möjligheternas mötesplats
I natursköna Vättlefjäll utanför Göteborg finns vår anläggning
belägen i en skogsglänta alldeles intill sjön Trollsjön. Platsen
lämpar sig väl för planeringsmötet, terminsstarten, lägerskola,
föreningsaktiviteter, ledarträffen, konferensen… Möjligheterna
är många! Naturreservatets vackra omgivningar är i sig väl
värda ett besök. Varför inte ta en stärkande promenad längs en
sträcka av Vättlefjällsleden eller ett dopp i sjön?
Totalt finns det logi för 36 personer fördelade på fem olika
stugor. På området erbjuds även plats för övernattning i tält
eller vindskydd. Fullgott kök för självhushåll samt fyra toaletter
varav en är anpassad för rörelsehindrade.
Parkeringsplats för 2-3 bilar finns i anslutning till husen, en
större parkeringsplats finns cirka 1 km gångväg bort.

Mer information, besök:

www.gotalejon.org/trollsjonas

Storstugan

Redo att boka?

Här finns 12 sovplatser samt kök med
utrustning såsom kyl, frys, spis och
arbetsytor. Samlingsrum med öppen
vedspis samt ett mindre sällskapsrum.

Hör av dig till vår
uthyrningssamordnare
Gert Andersson för att boka.
Han svarar gärna på eventuella frågor.

Timmersturgorna

Gert Andersson

Totalt två till antalet med 8
sovplatser vardera på övervåningen.
På undervåningen finns ett mindre
sällskapsrum med bord och stolar.

boka@gotalejon.org
031-331 07 57 (17-21)
0733-42 97 32

www.gotalejon.org/trollsjonas

Patrullstugorna
Två stycken mindre kåkar med 4
sovplatser vardera. I husen finns
enklare bord och stolar samt
garderob.

Hygienanläggningen
Trollsjönäs samtliga toaletter finns
placerade i detta hus. I anslutning
till toaletterna finns det handfat
med såväl varmt som kallt vatten.

Vindskydd, tältplats & eldplats
Ett stenkast från storstugan finns vindskyddet placerat.
Här sover 8 personer gott framför elden nära naturen.
På området finns flera platser som lämpar sig för
tältning och vackert vid sjön finns en eldplats med
omgivande sittplatser.

Trollsjönäs ligger i Vättlefjäll cirka 6 km från Bohus Centrum.
Från Göteborg tar det cirka 15 minuter via E45 (avfart 82).
Det är endast 4 km promenad ifrån närmaste busshållplats som är Jennylund.

Trollsjönäs är Scoutkåren Göta Lejons lägeranläggning och förvaltas av
Stiftelsen Scoutkåren Göta Lejons friluftsgård.

