Værd at vide ved ankomst og afrejse
Nøgler:

I det udleverede nøglebundt findes alle nødvendige nøgler.
Ekstranøgler kan eventuelt findes på væggen under
medicinskabet i hjørnet over grønsagsvasken i køkkenet.

Elektricitet:

Aflæs el-måler både når du ankommer, og når du rejser.
Måleren sidder i det grå skab på forsiden af huset i
øjenhøjde. ”Nøglen” til skabet er den mærkelige runde grå,
der ligger midt på det lille runde bord i køkkenet sammen
med aflæsningsbogen – (og Gæstebogen, som I gerne må
skrive i inden I rejser) - udregn selv forbrug, der afregnes
efter aftale.
Sikringsskabe findes i kælder 1 (gennem lille dør i
køkkenet) og i kælder 2 (indgang gennem baghaven.)
Sikringer findes i øverste lyserøde køkkenskuffe.

Vand:

Luk op for vandet, når du kommer, og luk når du rejser.
Hvis der allerede er lukket op når du kommer, lukkes kun
efter aftale. Gå derfor ned i kælderen gennem den lille dør i
køkkenet – nej, ikke den til fadeburet – den anden dør!!!
Drej langsomt en kvart omgang på det blågrønne håndtag
til venstre for køleskabet. Drej modsat ved afrejse og tryk
derefter på begge toiletters skylleknapper samt åbn
vandhanerne ved håndvaskene i stueetagen og i køkkenet
indtil al vand er løbet ud.
Hvis der er slukket for det varme vand når du kommer,
tændes og slukkes dette i kælder 2 efter nærmere instruks.

Varme:

Huset holdes frostfrit i vintersæsonen.
Du skal derfor skrue op for el-patronen i fyr-kælderen
Straks du ankommer – efter nærmere instruks.
Herefter kan du lukke op for radiatorerne, som du har brug
for. NB. Husk at skrue ned for el-patronen igen ved afrejse.

Brændeovne:

Benyt kun kakkelovn i stor stue og komfur i køkkenet.
Der må ikke fyres for hårdt i kakkelovnen i stuen, da det
kan forårsage skader på ovnen. Der må ikke fyres i alle de
andre kakkelovne og ildsteder.
Der er brænde til fri afbenyttelse i brændeskuret.

Køleskab:

Efterlades tomt og slukket med åben dør.

Fryser:

Skabsfryser i 1. kælder. Efterlades tom og slukket.
Hvis den ikke allerede er i gang, når du kommer.

Affald:

Benyt affaldsbeholder ved vejen. Tømmes alle ulige uger.
Den må aldrig overfyldes. Har I for meget affald så:
1)

Flasker, dåser, pap, papir, plastik emballage ned
i 1. kælder. Fordel i papirposer neden for
trappen.

2)

Gammelt brød til ænderne.

4)

Tag resten med jer, når I rejser.

5)

Hvis dette ikke er muligt, så sæt resterende
poser - der dobbelt-bagges - ned i vores trailer.
Plastposer findes i nederste lyserøde skuffe.

Rygning:

Huset er røgfrit. Ryg evt. på balkon og repos foran køkken.
Eller i trädgaarden. Benyt de omvendte urtepotter som
askebæger, så vi undgår skodder og filtre på grunden.

AVAV-materialer:

Radio, cd, tv med video og dvd samt oh-projektor. Radio
med cd-afspiller findes i mahogniskab i den store stue.
Tv med video og dvd findes i drengeværelset på 2. sal.

Spil:

Mange slags familiespil inde og ude.
Brætspil o.lign. i de nederste skuffer i store kommode i
stuen. Bobspil står ved foden af trappen til 1. sal.
Petanquekugler og kongespil på reolen i værkstedet bag
billardsalonen – banerne findes i parken på den anden side
åen. Al boldspil på grunden frabedes p.g.a. de mange
gamle ruder. Der findes boldbaner på højre hånd 500 meter
på den anden side broen. Beach-volleybane findes nede ved
søen.
Golfbane findes i Älmhult – se link - og Mini-golf i Liatorp.

Kanoer:

Stedets kanoer kan frit benyttes.
Padler og redningsveste findes i bådhuset i sidebygningen.
Pas på stenene under vandoverfladen.

Cykler:

Et svingende antal til fri afbenyttelse.
Der er pumpe både i brændeskur og i bådrum.

Telefon:

Medbring evt. mobil.

Fiskeri:

Fisketegn købes på ”Turisten” i Älmhult.
Se link

Rengøring:

Obligatorisk.
Spørg efter prisen.

Brand og ambulance:

Ring 112

