
 

 
 

 
Fräscha stugor att  

hyra i Knivsta kortare tid 

 
8 min till Arlanda 

10 min till Uppsala, Sigtuna 
30 min till Stockholm 
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Stugorna är modernt utrustade och ligger avskiljt på 
ägarens tomt centralt i äldre delen av Knivsta, omgiven av 
fina promenad- och cykelområden. Nära till bad. 
 
Kontakt: 
Adress: Nysätersvägen 11, 74142 Knivsta 
Tel: +46(0)18 341701, +46(0)706 453244 
Email: boka.stuga@telia.com 
 
Priser: per vecka: 1pers 3000, 2pers 4000, 3pers 5000, 
4pers 6000kr uthyres även per dygn. 
 
Resa med buss / tåg: Från Stockholm C (30min), från 
Arlanda (8min), från Uppsala (10min) 
 
Resa med bil till stugorna: Tag E4 norrut från Stockholm 
45km eller E4 söderut från Uppsala 20km  Kör till avfart nr 
184 "Knivsta", passera Statoil, tag 2:a avfartsvägen till 
vänster in på Forngravsvägen som efter 400m övergår till 
Nysätersvägen. Vid nr 11 röda hus på höger sida, kör in på 
gården. Kordinater: N59 43,700    E17 47,384  
 

Bagarstugan i gammal 
stil. Uthyres idag för 
boende eller 
sammanträden. Sovplatser 
för 2 personer i kammare 
och 2 på sovloft. Uteplats 
vid damm med bord, stolar 
och grill.   
 

Längan är en fräsch mysig 
stuga som har genomgått 
renovering under flera år.  
Består idag av 1 rum o kök 
med 2 sovplatser i bäddsoffa 
+ 1 bekväm enkelsäng  (ev 
kan ett extra rum beställas). 
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