Lite info och tips som kan vara bra att veta när du använder stugan
Städskåpet: finns bakom köksdörren.
Belysning: till takarmatur i köket sitter på väggen till höger respektive till
vänster om köksdörren. Samtliga stugans lampor (hall, stora rummet och
kökstaket) går att dimra.

Kaffebryggaren: instruktion finns på väggen bredvid bryggaren. Filter finns,
ta med eget kaffe.

Diskmaskinen: instruktion finns på väggen ovanför diskmaskinen. Ha gärna
spisfläkten igång vid diskning så att ångan från maskinen även dras ut denna
väg. Glöm inte göra rent silen i botten på maskinen.

Varmvatten: Varmvattenberedaren innehåller 40 l varmt vatten så låt inte
kranen stå och rinna. Då kan varmvattnet ta slut.

Kökets utrustning: vanlig spis med ugn, mikro, kyl, frys, vattenkokare.
Porslin, glas och bestick för 80 personer. Grundläggande köksutensilier.

Borden: Borden är 180 x 70 cm. Det finns 12 bord att använda inne och 1 bord
som får användas utomhus. Det får plats 3+3+2 personer per fristående bord.

Stolar: Det finns 80 stolar.
Ståbord: Det finns 6 stycken. Det går att hyra ”strumpor” till borden, svarta
eller vita för 100 kr/st.

Fönsterlås: Alla fönster har lås (försäkringskrav). Tillsammans med stugnyckeln har ni fått en liten nyckel som går till de vita fönsterlåsen. För in
nyckeln i låset, vrid om och dra upp låskolven. När musik spelas måste fönster
och dörrar vara stängda så att inte grannarna störs. När ni lämnar stugan se till
att alla låskolvar är nedtryckta igen.
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Ljudanläggning: Endast stugans egen anläggning får användas. För mikrofon,
tryck in mic-knappen på panelen så att den lyser grönt, reglera ljudet med
volymknappen.
Mp3- spelare, mobil, Ipad eller dator kan anslutas för att spela musik. Tryck in
musikknappen så den lyser grönt, reglera ljudet med volymknappen.

Låsning av ytterdörrar: För upp den lilla kläppen vid låskolven på
entrédörren innan stugan låses (se instruktion på dörren). På köksytterdörren
ska kläppen tryckas ned.

Marschallhållare: 3 stycken ligger i den lilla soffan i hallen och en fjärde på
hyllan ovanför.
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