VASSVIKASTUGAN - INSTRUKTIONER VID UTHYRNING
När ni kommer till stugan
Kontrollera att stugan är i god ordning och ordentligt städad. Om ni inte är nöjda meddelar
ni turistbyrån när ni lämnar tillbaka nyckeln.
Parkering
Bilarna parkeras på den stora parkeringen, sista biten in till stugan är igenbommad. Om ni
har tung packning finns flera skottkärror utanför och inne i vedboden/garaget.
Skofritt
Skostopp råder innanför entréhallen, det besparar er och oss en massa städning.
Uppvärmning
Stugan värms upp av en luftvärmepump som ger en behaglig inomhustemperatur. Som en
extra säkerhet finns elelement som normalt ska vara inställda på ca 10 grader och i nattläge.
Denna inställning bör inte ändras förutom vid riktigt kyligt väder.
Ved
Ved till kaminen och grillplatsen vid vindskyddet finns i uthuset mot husentrén. Samma
nyckel som till stugan. Yxor att hugga tändved med finns innanför dörren till uthuset.
Brandsäkerhet
Huset är försett med brandvarnare och en brandsläckare finns i entréhallen omedelbart till
höger när man kommer in. En brandfilt finns vid köksdisken nära spisen.
En brandtrappa finns på övervåningen och nås genom att man öppnar fönstret just där man
kommer upp från trappan.
Instruktioner för hur man eldar i kaminen finns på väggen intill kaminen.
Vad finns i stugan
Kök: porslin och bestick till 25 personer, muggar, grytor, spis, micro, kyl och frys,
kaffebryggare och termoskannor.
Storstugan/Samlingslokalen: normalt möblerad med sittplatser för 24 personer men om
extrabord och stolar används kan man sitta 50 personer där. Whiteboardtavla, filmduk,
blädderblock.
Övervåningen: sängplatser för 22 personer + fyra madrasser extra för att sova på golvet.
Ta med egen kudde och sovsäck.
Källaren: 3 toaletter, 3 duschar, bastu med omklädningsrum. Förråd som innehåller
städutrustning, toapapper, hushållspapper och soppåsar. I källaren finns materialskåp för
naturskolan.
Wifi
Stugan är utrustad med trådlöst internet som i normalläget är avstängt. På begäran kan det
slås på tex vid konferenser eller skolundervisning. Vi debiterar då 100:- extra på hyran.
Utemiljön
Lekplats med gungor och sandlåda. Klätterplank. Äventyrslekplats för motorisk träning.
Vindskydd med grillplats. Sittgrupper. Nere vid sjön finns vår brygga för bad, kanotpaddling
och naturstudier.
Här startar vandringsleder in mot stan och upp till Blanka pannan.
Kartor finns att låna finns vid anslagstavlan och innanför entrén.
För en lägre kostnad kan man boka endast utemiljön och naturskolan. Man får då inte
tillgång till stugan men väl toaletter och ved.

Naturskolan
Man kan boka naturskolan separat och får då koder till materialskåpen.
Kanoter
Det finns 8 kanoter med paddlar, vagnar och flytvästar. Bokas separat.
Funktionshindrade
En ramp för rullstol finns vid huvudentrén, toaletterna nås då via entrén på källarplanet.
Städning
När ni lämnar stugan ska bord och bänkar vara avtorkade.
Alla golv ska dammsugas.
Alla golv ska våttorkas.
Toaletterna ska städas och soppåsarna bytas.
All disk torkad och inställd i skåpen.
En centraldammsugare är installerad och står normalt i källaren. Uttag till denna finns i
källaren, i storstugan vid trappan mot övervåningen, på övervåningen vid trapphusväggen
mot inre rummet. Om den inte fungerar bra måste dammsugarpåsen bytas.
En vanlig dammsugare finns i städskåpet i köket.
Om städningen vid vår efterkontroll är bristfälligt utförd kommer vi att debitera er en extra
kostnad för detta.
Ventilation
Det kan bli dålig luft när många sover på övervåningen. Sommartid kan man öppna fönstren
och sätta i myggnäten.
Det finns ett ventilationssystem för övervåningen som regleras från en central mittemot
trappan på källarvåningen. Följ den anslagna instruktionen.
Elcentralen
Undvik att överbelasta elsystemet – använd inte bastun samtidigt som ni lagar mat.
Skulle en säkring utlösas finns en elcentral med automatsäkringar i omklädningsrummet vid
bastun, där också varmvattenberedaren finns.
När ni går
Kontrollera att lampor är släckta, spisen avstängd och alla dörrar låsta.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse i Vassvikastugan och önskar er välkomna tillbaka!
Friluftsfrämjandet Arvika-Sunne/styrelsen
Kontakt:
ordf. Björn Martin 076-8041880 (uppvärmning, el, wifi, vatten)
vice ordf. Hans Binsell 070-2192666 (utemiljö, kanoter, naturskola, utrustning)

