Anvisningar ankomst stugan vintertid – Arrival instructions winter
Parkering/Parking
Parkering sker endast på markerad P-plats vid campingen. Enligt skiss etapp1.
Parking is only possible at the designated parking spot at the campsite. See sketch stage 1.
Stugan/Cabin
Nyckel till stugan finns i säkerhetsbox vid dörren. Kod finns i bokningsbekräftelse/sms.
The key to the cabin is in the security box at the door. Code is in the booking confirmation / sms.
I stuga på bordet ligger nyckelvred till elskåp som sitter bakom stugan för att slå på elektriciteten.
In the cabin on the table is the key to the locker that is behind the cabin to switch on the electricity.
Du kan elda i den öppna spisen eller i kökskaminen. Jag rekommenderar att använda kökskaminen då
den ger bättre värme långsiktigt.
You make fire fireplace or in the kitchen stove. I recommend using the kitchen stove as it provides
better heat in the long term.
OBS! Kontrollera att skorstenen inte har blivit täckt av snö, och att spjället är öppet till den öppna
spisen.
NOTE! Make sure that the chimney has not been covered with snow, and that the damper is open to
the fireplace.
Vatten/Water
Färskvatten vatten till bastubad hämtas från bäcken som är väster om stugan. Vattenhinkar och
dunkar hittar du i stugan och bruna förrådsbyggnaden. På vintern får du hugga hål i isen med yxa,
yxan hittar du i vedboden.
Fresh water and water to the sauna bath are taken from the brook that is located west of the
cottage. Water bins and dunks can be found in the cabin and the brown storage building. In winter
you get a hole in the ice with an ax, you'll find the ax in the woodshed.
Förråd & Bastu/Storage building and sauna
I den bruna förrådsbyggnaden ligger bastun. Kod finns i bokningsbekräftelse/sms.
In the brown storage building there is a sauna. Code is in the booking confirmation/sms.
Vi rekommenderar att ni fyller vatten i behållaren till bastuaggregatet innan ni börjar elda för att
uppvärma vatten för tvätt och hygien.
We recommend that you add water to the sauna heater tank before starting to fire to heat water for
laundry and hygiene.
I förrådet finner du även/In the store you will also find:
•
•
•

Grill/Barbeque
Utemöbler/Outdoor furniture
Fiskrökeri/Fish smokehouse

Vedbod/Woodshed
Nyckel till vedboden hänger på väggen i stugan.
Key to the woodshed hangs on the wall in the cabin.
Toalett/WC
Det finns ingen fungerande toalett i stugan därför är ni hänvisade att använda ”utedasset”.
Förstahandsbehov av toalettpapper finns.
There is no working toilet in the cabin because you are referring to using the "outdoor pool". First
need of toilet paper is available.
Övrigt/Other
Ta med: Egna sängkläder eller sovsäck. Filtar och kuddar finns i stugan.
Bring: Own bedding or sleeping bag. Blankets and pillows are in the cottage.
Ha en trevlig vistelse!/Have a pleasant stay!
Tveka inte att hör av dig om du har funderingar eller frågor. Ring: +46704444734.
Do not hesitate to contact you if you have any questions. Call +46704444734
Bästa hälsningar/Best regards
David Fareby

