Varmt välkommen till Getskär!
INSTRUKTIONER FÖR SKÄRGÅRDSSTUGAN PÅ GETSKÄR
DÖRRAR & GASOL
Det är samma nyckel till alla dörrarna. Nyckeln
finns i kodboxen bakom stugan bredvid lådan för
gasolen. Koden får ni av oss. Gasolen slås på via
kranen på flaskan på baksidan av stugan.
Nyckel till hänglåset finns i nedersta lådan i
köket. I skåpet under vasken finns invändiga
kranar, den blå för spisen och den röda för kylen.
KYLEN
Kylen tänds med hjälp av knappen på kylens
fram/ovansida. Vredet skall vridas till gasläge
(vänstra), det högra vredet hålls inne varvid
knappen trycks in flera gånger tills man hör att
kylen tänds. Mätaren går då över till grönt.
Fortsätt hålla in vredet i ca 15 sekunder därefter.
SPIS
Spisen tänds genom att vrida på vredet på önskad
platta, tänd med tändare eller sticka. Håll in
vredet ytterligare 15 sekunder och släpp sedan.
VEDSPIS
Vedspisen tänds med finhuggen ved och spjället
fullt öppet tills elden tagit sig ordentligt. Därefter
kan värmen regleras med mycket eller lite luft.
Lämna aldrig kaminen med fullt drag, det kan
orsaka överhettning och kaminen går sönder, eller
i värsta fall orsaka brand. Askan töms i vattnet
pga brandrisken. Använd plåthinken märkt aska.
Ved finns i vedboden för huggning och sågning.
Hugg gärna upp samma mängd ved som ni har
förbrukat och lämna i förrådet till nästa gäst.
STÄDNING
Städning och diskning skall göras innan stugan
lämnas. All diskning sker utomhus, finns diskho
vid stugans gavel. Golvet i stugan är oljade, spiller
man något på golvet t ex vin, bär eller annat så
avlägsna fläcken med golvsåpa, använd inte
diskmedel. Golvsåpa finns i städskrubben. Innan
stugan lämnas så ska golvet våt torkas med vatten
och lite golvsåpa, dosering står på flaskan.

TORRDASS
Två torrdass finns som tillhör uthyrningsstugan
och får endast användas av den/de som hyr stugan.
Dörrarna hålls låsta. Dassen skall städas innan man
lämnar stugan. Tillgång till dass, fristående, för
allmänheten finns strax bakom stugan. Ansvaret
för de fristående dassen har Länsstyrelsen.
EL OCH BELYSNING
Elströmmen, solpaneler på taket, behöver
normalt inte göras något åt, säkringar sitter i ett
skåp i köket. Fungerar inte belysningen så har det
ej laddats tillräckligt och i det läget är det bara att
vänta på solen.
För att belysningen skall fungera skall strömbrytaren vara till och den röda lampan lysa, lämnas
också i detta läge. Strömbrytaren är på dosan i
mitten och knappen är längst till höger på
densamma.
FÖRRÅD
Förråd finns med bl a trädgårdsmöbler. Om
trädgårdsmöblerna används, endast tillåtet på
altanen, skall de låsas in i förrådet då stugan
lämnas. Förrådet städas då man lämnar stugan.
ÖVRIGT
Det är inte tillåtet att röka inomhus, ej heller att
medföra husdjur inne i stugan.
Brandsläckning sker med släckare, finns i hallen
eller med vatten.
Eldning utomhus sked på iordningställda
grillplatser, förbjudet på övriga ställen.
Tillgång till bastu, vedeldat, finns i området.
Ansvar för bastun har Länsstyrelsen.
Sopor medtages hem efter er vistelse.
Om ni märker att något saknas eller går sönder
meddelas oss det, så snart som möjligt.
Kontaktperson: Madelene Bodlund,
070 22 55 404, madelene@coldadventures.se
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