Städföreskrifter mm Fjätervålen
Vid ankomst
 Notera att källsortering gäller. Ta dubbla papperspåsar till kompostavfallet. Fler påsar
finns att hämta vid återvinningsstationen. Se till att det finns påsar i stugan till nästa gäst.
(Brännbart, Plastförpackningar, Plåt, Glas, Papp,
Tidningar och batterier)
 Sätt i strömsladden vid öppna spisen
 Ska ni använda tvättmaskinen öppna vredet för vattnet. Glöm ej att stänga efter
användning. Observera att det är en liten maskin så lasta den inte för mycket.
 Det finns 2 st vattendunkar i förrådet som ni bör fylla med fräscht vatten i fall det
blir strömavbrott.
 För att kunna använda diskmaskinen måste ni vrida på vattnet vid kranen i köket.
Det finns en pärm i stugan med bruksanvisningar mm.
Om ni använder engångsgrill så tänk på att inte ställa denna på altanräcket, bänkar eller golv.
Det finns en utegrill i förrådet som ni gärna kan ställa den i istället för att slippa brännmärken.

Vid avfärd
Lämna stugan i det skick du själv vill finna den. Se till att:















Braskamin/öppen spis är tömd från aska
TV, möbler, bänkytor och hyllor är dammtorkade
Madrasser, täcken och kuddar ligger snyggt på sängarna
Porslin ska vara diskat och inplockat i skåpen
Kyl, frys, mikro mm ska vara rengjorda. Glöm inte filtret i kaffebryggaren
Sopskåpet och återvinningsbehållarna i förrådet ska tömmas och slängas på
återvinningsstationen
WC, dusch och bastu ska rengöras. Ställ trätrallen i bastun på högkant
Alla golv är dammsugna och torkade
Dra ner elementen så långt det går om inget annat överenskommits. I lillstugan ska
elementet stå på 5 grader
Se till att alla ytterdörrar till stugan, lillstugan o förråden är låsta
Stäng av vattenberedaren
Dra ur strömsladden vid öppna spisen
Stäng av kranen för inkommande vatten
genom att vrida kranen till vågrätt läge "kl 3"
Stäng vredet vid vattenkranen
i köket

Städservice finns att köpa. Kontaktuppgifter kan fås i livsmedelsbutiken. Även om man
betalar för stugstädning ska disken vara diskad och soporna lämnade på återvinningsstationen.

