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Välkommen till 

i hjärtat av Sveriges Trädgård, Blekinge 

Welcome to Ängholma B&B 
in the heart of “Sweden’s Garden”, Blekinge –  

on the south east coast of Sweden 
Här får du ro… Here you can relax… 
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 Skrakboet 

INAC Process AB 
Kontor Uppsala 

Vi arbetar på Uppsala kontoret 
 

 

In the main building at 
Ängholma Bed & 
Breakfast the Malmport 
family have their home. 
The family consists of 
Michael, Eva, Johan and 
Hugo. The other family 
members are currently 
the dogs Jusse, Togg and 
Xun and also the cats 
Sigge and Caesar. 
 
 
We look forward to 
welcoming you in the 
house Skrakboet and we 
will do our best for a 
comfortable and 
enjoyable stay. We strive 
to give a more personal 
and peaceful 
accommodation with 
close proximity to the 
sea. Here you will be 
able to spend quality 
time, relax and recharge. 
We will be here for you, 
when you need us. 

Vid badplatsen på Ängholma Bed & Breakfast kan ni 
börja dagen med ett tidigt morgondopp och avsluta 
den med ett kvällsdopp. För fiske efter gammelgäddan 
på Vierydsfjärden finns vår roddbåt och för den som 
gillar segling har vi en liten segelbåt och 
vindsurfingbräda. 
Våra yngre gäster kan hoppa studsmatta, kela med 
djuren eller utmana föräldrar i krocket, boule och 
kubb. 
 
Ängholma Bed & Breakfast ligger nära till allt. Följande 
är ett axplock av utflyktsmål och aktiviteter. 
 
 

   

Text som ungefär överensstämmer med hemsidan. 

Skrakboet är en ljust och fräscht hus på drygt 50 m2, med 
två sovrum, vardagsrum, fullt utrustat kök och badrum 
med dusch. Stugan rymmer 4-5 personer. Skrakboet är 
isolerat så boende året runt går utmärkt. 
Mot Vierydsfjärden ligger en stor altan för lugna stunder i 
solstolen eller måltider under bar himmel. Husdjur är 
tyvärr inte välkomna och rökning är inte tillåtet i 
Skrakboet. 

I huvudbyggnaden på Ängholma Bed & Breakfast bor familjen Malmport. 
Familjen består av Michael, Eva, Johan och Hugo. De övriga familje-
medlemmarna i dags-läget är hundarna Jusse, Togg och Xun samt katterna 
Sigge och Caesar. 
 
Vi ser fram emot att få välkomna er i Skrakboet och göra det bästa för att ni 
ska trivas. Vår strävan är att ge er ett mer personligt, rogivande boende med 
nära tillgång till havet. Här ska ni kunna koppla av, umgås och ladda 
batterierna. Vi finns här för er när det behövs. 

The house Skrakboet (50 sqm) is a fresh and bright two-
bedroom cottage with a living room, fully equipped 
kitchen and a bathroom with a shower. The cottage can 
fit 4-5 people. The house is built for all-year round use; in 
summer light and airy, in winter warm and cosy. 

There is a large terrace facing the seafront of 
Vierydsfjärden, for peaceful moments in the sun or meals 
in the open air. Pets are unfortunately not welcome and 
smoking is not permitted. 

 

 

By the shore at Ängholma Bed & Breakfast you can 
start the day with an early morning plunge and end it 
with an evening swim. For fishing after the old pike in 
the Vierydsfjärd our rowing boat is available and for 
those who enjoy sailing, we have a small sailing boat 
and a windsurfing board. 
Our younger guests can jump on our trampoline, pet 
with our animals or challenge their parents in croquet, 
boule and kubb. 
 
Ängholma Bed & Breakfast is close to everything. The 
following is a small selection of excursions and 
activities. (Some links are only available in Swedish.) 

 Väbylunds Islandshästar i grannbyn - Väbylunds Icelandic horses located in the next village 

 Risanäs skolmuseum, socknens äldsta folkskola - The school museum of Risanäs, the oldest school in the district 

 Ronneby, besök staden med anor från medeltiden – Ronneby, visit the town with its medieval ancestry 

 Karö, Ronnebys största ö med byggnader i Schweizerstil – Karö, the biggest island in Ronneby archipelago with 
buildings in Swiss style 

 Eriksberg, unikt naturreservat i Blekinge skärgård – Eriksberg, unique nature reserve in Blekinge archipelago 

 Karlskrona, ett världsarv på 33 öar, där båten är ett naturligt transportmedel i en mycket vacker skärgård – 
Karlskrona, a UNESCO world heritage on 33 islands, where boats are a natural means of transport in a very 
beautiful archipelago 

 Kreativum utanför Karlshamn, alla nyfikna får sitt lystmäte mättat i detta upptäckarcentrum -  
Kreativum outside Karlshamn, in this center of exploration, the curious get their satisfaction 

Om oss  About us 

Utflykter–Aktiviteter Excursions-Activities 


