
FACILITETER

Skinnars är en gammal fiskar- och landsgård som  
har blivit transformerad till den första semesterbyn på  
Kökar av Erik Österlund, först deltid och senare heltid. 

SKINNARS  
– DEN FÖRSTA SEMESTERBYN PÅ KÖKAR –  

LEVER FORTFARANDE

VI BJUDER
 

Det finns en egen strand med råbåt  och motorbåt  att låna, egna 

vattenområde att fiska. Det går att simma från bryggan. Det finns  

cycklar att låna och fiskevatten till möjligen mera avancerad fisk-

ning, frisbeegolf skivor och korg, en kajak och rent kommunalt  

vatten. 

ETT NYTT LIV TILL EN GAMMAL  
FISKEGÅRD I KÖKAR 

Nya ägare till Skinnars har kommit nyligen och ett häftigt renoverings- 

arbete har börjat sedan dess för att bespara stället som det har 

varit. Gamla huset och små stugor är nyrenoverade och hyrs ut för 

normalt pris. Ladugården och gamla 60-tals ’plugged off’ stugor är 

orenoverade och de hyrs yt billigt för sommarvikariarer, konstnärer, 

deltagare i Kökart osv.

Under säsongen minimum fyra personer per natt i den gamla reno-

verad fiskarstugan och minimum en vecka från lördag till lördag.

RESERVERINGAR:

Priserna finns i www.skinnars.fi  

och bokningar kan göras anja.salmi@gmail.com  

eller telefon +358 50 3394656.  

Vi är i Facebook, Airbnb och Booking.com.

DET FINNS OLIKA ÖVERNATTNINGSMÖJLIGHETER: 

Den gamla fiskarstugan är reno-

verad från den originella gamla  

gården. 

Små campingstugor med el och 

värme har blivit köpta på 80- 

talet och de är nyrenoverade. 

Den gamla stenladugården har 

blivit utvecklad till ett service 

hus: dush, bastu, kök och dans-

salen. Toaletter finns i både 

övre våningen och båttenvånin-

gen. 

Ladugårdsvinden är ett utmärkt 

ställe att ha fest och i nedre 

våningen har man en “diskotek” 

med tjocka väggar av natursten.  

I övre våningen kan circa 70 

personer sitta och äta.

Det finns två övernattnings 

utrymme byggda in i ladugårds-

vinden.

 

Skinnars innehåller också tre 

60-talets ’plugged off’ stugor 

med el och utmärkta utsikter.

www.skinnars.fi

PRISER OCH BOKNINGAR:
anja.salmi@gmail.com • +358 50 3394656 • www.skinnars.fi
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