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Råd och anvisningar till dig som hyr torpet.

Eldning och ved
Om du behöver elda i spis och kamin kan du tända båda samtidigt- använd tändkuddar. Det är inte tillåtet 
att tända med papper i köksspisen, då det sätter igen luftflödet. Vintertid kan man behöva tända i kaminen
först, får att få bort proppen av kall luft i skorstenen. Läs instruktionen på väggen ovanför spisen i 
torpstugan. Ved finns i korgen vid kaminen och i ”vedlåren” under elspisen. Vid behov, hämta ved i 
vedboden avsedd för hyresgäster (omärkt dörr längst bort i ladan). Du får själv spänta ved. Späntkniv 
finns på väggen i vedboden, liksom huggkubbe och yxa. Som hyresgäst svarar du för att vedhuggning 
sköts så att olyckor undviks. Inga yxor ska användas i torpet.

Hushålla med veden, mer ved ger inte mer värme i kaminer och spisar. Ta ved i vedboden även för 
eldning i grillplatsen. Veden i vedlåren vid grillplatsen är avsedd för andra besökare.

Vatten
Vatten hämtas vid brunnen (pumpen) i de hinkar som står uppe på bänken. Låt dem gärna stå på den 
rostfria brickan. Lämna hinkarna tömda och vända upp och ned. 

Diskning
Diskbaljorna skall lämnas upp och ner på diskbänken. Underskåpet skall lämnas öppet för god 
ventilation. I städskåpet finns extra diskmedel. Det finns en diskbänk utomhus, använd gärna den 
sommartid. Använd baljor eller ställ en hink under avloppet för uppsamling av vatten. Slå ut diskvattnet i 
torpstugans avlopp. Övriga rengöringsmedel och städredskap finns i städskåpet! ”Städsvabben” hänger 
bäst på kroken i farstun med hinken placerad inunder. Behövs extra handdukar finner du det i linneskåpet 
i farstun.

Fönster
Fönsterluckorna öppnas genom att vingmuttern vid fönstrets insida (till vänster) lossas och läggs på 
fönsterbrädan. Dra ut skruven på utsidan och låt järnbommen hänga fritt. Sätt tillbaka skruven. Öppna 
luckorna och fäst dem vid väggen med haspen.

El
Huvudströmbrytare för el i Gillestugan finns th innanför dörren och för loge och toa finns strömbrytaren 
innanför dörren i logen. Dessa skall slås av vid avfärd. I torpet ska el vara påslagen. 

Toaletter
På tunet finns en sk Bajamaja som används i första hand. Som reserv finns 3 torrtoaletter på logens 
kortsida som vid behov får användas. Det finns en toalett på parkeringen, den är i första hand avsedd för 
övriga besökare. Vid avresa skall torrtoaletterna låsas igen. Tvättrum finns också intill.
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Det finns tomma burkar att byta till om alla burkar skulle vara fyllda. Läs instruktion om att ”spola” 
torrtoaletterna och be alla av manligt kön att kissa i skogen eller sitta ner på toan, det är viktigt för att 
urinsepareringen skall fungera. 

Sopor
Lämna hushållssopor i anvisade behållare i sopskåpen på parkeringen. Tag med förpackningar och 
returflaskor hem.

Mat
Alla hyresgäster har med egen mat. Lämna därför ingen mat i kyl eller frys, det är stor risk att den blir 
liggande och blir förstörd. Det finns oftast olika tomma glas eller plastburkar i underskåpet som du kan 
använda för överbliven mat som du inte vill kasta.

När du lämnar:
 Kylskåpet står på 1 när du anländer och skall ställas tillbaka på 1.
 Elementen i Torpet skall ställas tillbaka på 10 grader och stängas av i Gillestugan.
 Torpet skall vara städat, borden rena och golv sopade och avtorkade, filtar vädrade och 

hopvikta och lagda på sina platser och möblerna återställda 
 Tag med eventuella matrester från kylskåpet och frysfacket. 
 Sätt ny påse i avfallshinken i torpköket (påsar finns i lådan under besticklådan). 
 Stäng fönsterluckorna och släck alla lampor

Kontrollera:
 att spisar, kaminer samt öppen spis och grillplats är släckta. 
 att gårdsplan och näromgivning är ren från papper och annat skräp
 att dörrar till samtliga hus och toaletter samt fönsterluckor är stängda och reglade
 att huvudströmbrytare är frånslagna på logen och i gillestugan- låt gardinerna vara 

fråndragna i Gillestugen
 om något har gått sönder eller ni upptäcker att något saknas vv meddela kontaktpersonen 

för uthyrningen så snart som möjligt

Dessa anvisningar lämnas som bilaga till hyresavtalet och godkännes vid undertecknandet.
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