Husregler för Sjömagasinet
Vi hoppas verkligen ni ska få en fantastisk vistelse i Sjömagasinet och för allas trevnad har vi några
regler som ni måste följa och informera samtliga gäster om. Uppstår några frågor eller problem så
kontakta oss direkt så försöker vi i möjligaste mån att hjälpa till.
-

Mat och dryck intas vid matplatsen eller utomhus. Ingen glass, mat eller dryck i allrummet på
Vindsvåningen eller i något av sovrummen.

-

Öppna gärna fönster vid behov men se till att de är stängda när det regnar.
Speciellt viktigt där det finns takfönster!

-

Sopor diskas noga och sorteras till återvinning på angiven plats i förrådet. Grön och röd påse
används sparsamt enligt instruktionerna och läggs i soptunnan väl förslutna med två knutar.
Behöver återvinningen tömmas under vistelsen så kontaktas hyresvärdarna eller så tar ni
med och lämnar förpackningarna vid återvinningsstationen i Stenberga som ligger till vänster
i kurvan 100 meter innan Stenbergabutiken.

-

Om något går sönder eller skadas ute eller inomhus så kontaktas hyresvärdarna samma dag.

-

Alla sängkläder, kuddar och filtar ska stanna inne i huset och får ej användas utomhus.
Skulle ni vilja sova i Vindskyddet och har glömt sovsäck så försöker vi lösa detta. Bara ring!

-

Om ni hyrt handdukar/badlakan får dessa endast användas inomhus och ej medtagas
till stranden.

-

Skötsamma hundar/husdjur får endast vistas utomhus och på bottenvåningen, ej i sängarna.

-

Ytterskor stannar i hallen eller på dörrmattorna.

-

Blöta handdukar och tvätt hängs på tvättlinorna utomhus eller på tvättställningen,
ej på stolar och andra möbler.

-

Rökning sker endast utomhus och med stor försiktighet då vi är mitt i en skog.
Fimpar läggs i en glasburk med lock!

-

Grillen får endast användas med kol eller briketter. Ej eldning med ved.

-

Vid utfärdat eldningsförbud får inga grillar användas och då gäller även rökförbud
på hela området.

-

Använd i första hand Sjömagasinets egna uteplatser samt badstigen i anslutning till uteplatsen när ni ska till sjön så att eventuella gäster i Skogslugnet bli störda så lite som möjligt.

-

Runt hela piren/bryggan finns vassa stenar. Hopp och dykning absolut förbjudet!

-

Från Kl.23.00 till 08.00 finns det människor och djur som behöver sova.
Då gäller tystnad runt husen.

-

Innan avresa städas huset noga enligt instruktionerna. Lakan lämnas kvar i sängarna.

Är det något ni undrar över eller om ni vill ha utflyktstips, så bara hör av er, vi hjälper er gärna!
Vänliga hälsningar Lenette & Sigge
070-603 95 82

Husregler för Skogslugnet
Vi hoppas verkligen ni ska få en fantastisk vistelse i Skogslugnet och för allas trevnad har vi några
regler som ni måste följa och informera samtliga gäster om. Uppstår några frågor eller problem så
kontakta oss direkt så försöker vi i möjligaste mån att hjälpa till.
-

Mat och dryck intas vid matplatserna eller utomhus. Ingen glass, mat eller dryck i något
av sovrummen.

-

Öppna gärna fönster vid behov men se till att de är stängda när det regnar.
Speciellt viktigt där det finns takfönster!

-

Sopor diskas noga och sorteras till återvinning på angiven plats i Servicedelen. Grön och röd
påse används enligt instruktionerna och läggs i soptunnan väl förslutna med två knutar.
Behöver återvinningen tömmas under vistelsen så kontaktas hyresvärdarna eller så tar ni
med och lämnar förpackningarna vid återvinningsstationen i Stenberga som ligger till vänster
i kurvan 100 meter innan Stenbergabutiken.

-

Om något går sönder eller skadas ute eller inomhus så kontaktas hyresvärdarna samma dag.

-

Alla sängkläder, kuddar och filtar ska stanna inne i huset och får ej användas utomhus.
Skulle ni vilja sova i Vindskyddet och har glömt sovsäck så försöker vi lösa detta. Bara ring!

-

Om ni hyrt handdukar/badlakan får dessa endast användas inomhus och ej medtagas
till stranden.

-

Skötsamma hundar/husdjur får endast vistas utomhus och i Servicedelen.

-

Ytterskor stannar på skohyllor och dörrmattor vid husets olika ingångar.

-

Blöta handdukar och tvätt hängs utomhus eller på tvättställningarna,
ej på stolar och andra möbler.

-

Ni får gärna elda i kaminerna (ej i köksspisen) men prata med oss innan ni tänder.
Grillen får endast användas med kol eller briketter. Ej eldning med ved.

-

Rökning sker endast utomhus och med stor försiktighet då vi är mitt i en skog.
Fimpar läggs i en glasburk med lock.

-

Vid utfärdat eldningsförbud får inga grillar användas och då gäller även rökförbud
på hela området.

-

Använd i första hand uteplatserna runt Skogslugnet samt vägen eller badstigen bakom huset
när ni ska till sjön så att eventuella gäster i Sjömagasinet bli störda så lite som möjligt.

-

Runt hela piren/bryggan finns vassa stenar. Hopp och dykning absolut förbjudet!

-

Från kl.23.00 till 08.00 finns det människor och djur som behöver sova.
Då gäller tystnad runt husen.

-

Innan avresa städas huset noga enligt instruktionerna. Lakan lämnas kvar i sängarna.

Är det något ni undrar över eller om ni vill ha utflyktstips, så bara hör av er, vi hjälper er gärna!
Vänliga hälsningar Lenette & Sigge
070-603 95 82

