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Infobrev 

Välkomna till Bro Ekes! 

Eftersom det närmar sig ankomstdatum kommer här lite information som kan vara bra att veta om. 
 
Vid ankomst Visby Hamnterminal kör färjeleden mot väg 148 Fårösund, fortsätt följ väg 148.  
När ni passerat Biltema är det 7,2 km kvar, efter brandstationen vid flygplatsen 3,8 km kvar och gården ligger på 
höger sida. Var uppmärksam när ni passerat en skylt där det står ”Färsk Potatis” då är det endast 350m till gården. 
 
För er som kommer med flyg sväng vänster mot Lummelundsväg/väg 149 efter 1,4 km sväng vänster till 
Hangarvägen. Efter 1,0 km sväng vänster till Broväg ta sedan vänster vid Visbyleden mot Fårösund väg 148 kör 3,8 
km och gården ligger på Höger sida. Var uppmärksam när ni passerat en skylt där det står ”Potatis/Färsk Potatis” då 
är det endast 350m till gården.  
 
Gården är även utmärkt i Google maps! (bro ekes gård) 
 
Kontakta oss senast en vecka innan ankomst via e-post eller via booking.com vilken tid ni planerar att komma! 
Vid ankomst parkerar ni vid anvisad plats, nyckel finns placerad i skåp vid ytterdörr till respektive stuga. Åtkomst 
med kod via sms som ni får innan ankomst efter betalning. 
 

• Täcken, kuddar 
Går att hyra sängkläder 100 kr/säng (kontakta oss i god förväg) 

• Badlakan och handduk går att hyra för 20kr/st (kontakta oss i god förväg)  
• TV med kanal SVT1 SVT2 TV4 Kanal6  
• Inget trådlöst internet 
• Kyl/frys, diskmaskin, spis, mikro, standard köksutrustning, kaffebryggare, porslin, glas 

bestick mm 
• Utemöbler på altan och gräsmatta 
• Grillmöjlighet 
• Badrum med dusch och toalett 
• Städutrustning för avresa (fusk-städning debiteras 1000kr) 
• Hyresgäster brukar lämna kvar kryddor, diskmedel, handtvål och toapapper så titta efter innan ni handlar 
• Spjälsäng går att låna 
• För extrasäng kontakta oss i god förväg 
• Om ni behöver tvätta finns det tvättstuga vid parkeringen. Använd samma nyckel som till stugan.  

Vi bistår ej med tvättmedel. 
 
Betalning görs före hyrestiden antingen via Swish, kort eller kontant. 
 
Besök gärna våran hemsida www.broekesgard.se där hittar ni tips på badställen, restauranger mm. 
 
Önskar ni något annat utöver ovanstående så tveka inte att kontakta mig Jonas via min telefon eller mejl: 
 
Telefon 076 01 65 114 
E-mail info@broekesgard.se 
 
 
Varmt välkomna! 
 

http://www.broekesgard.se/
mailto:info@broekesgard.se

