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Alla fönster har inte gångjärn och kan vid fel hantering falla ur. Vid 
osäkerhet, kontakta bokningsansvarig hos FSV.

Är inte tillåtet i huset. Anvisad plats är vid stallet.

Förhållningsregler

Glas och metall placeras i uppmärkt behållare under diskbänken.
Returflaskor och burkar tas med vid avfärd.

Lämna innerdörrarna öppna så fukten vädras ut och lås ytterdörren efter dig.

Rensa bastuaggregatet på aska och töm en bit in i skogen.
Obs! Se till att ingen glöd finns kvar vid tömning då risk för skogsbrand finns.
Sopa och torka av golvet

Utomhusmiljö

Rensa området från papper och övrigt skräp.

Nycklar lämnas till Inger Högström, 070-211 42 38

Återställ utomhusmiljön så som den var när Ni kom:

Ställ tillbaka bord och stolar på sin plats.

Bastu

För att öka trivseln har vi förhållningsregler under Er vistelse. 
Genom att följa reglerna underlättar Ni för oss och gör dessutom upplevelsen för 

nästa grupp mer minnesvärd.
Hälsningar Föreningen Sillviks Vänner (FSV)

Djur

Nycklar

Får endast vistas utomhus.

Värmeelement

Hushållsavfall ska bäras ned till soptunnorna vid stallbyggnaden.

Rökning

Eldning

Endast ett element i varje rum, annars går säkringen.

Viktigt! Vi har krav från Brandmyndigheten att minst en person 
måste vara vaken under natten vid övernattning på Sillvik. 

Vid eldning i öppna spisen i matsalen ska extra försiktighet iakttagas, se 
till att utse någon som ansvarar för att eldningen sköts korrekt. 
Viktigt! Eldningsförbud råder i samtliga kakelugnar.

Avfall och återvinning

Fönster
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Detta göras i alla rum Ni använt: Klart
� ☐
� ☐
� ☐
� ☐

Städutrustning finns i köksskåp + städskåp i serveringsgången Klart
1. ☐

Klart
1. ☐
2. Töm hela diskmaskinen och plocka in allt på avsedd plats. ☐
3. Torka av samtliga ytor. ☐
4. ☐
5. ☐
6. ☐
7. Släng hushållssopor i sopkärlen utanför stallbyggnaden. ☐

Klart
1. Skaka samtliga sängkläder utomhus. ☐
2. Bädda enligt instruktionerna. Se bild vid dörren till varje rum. ☐

Klart
1. ☐
2. Släck belysningen - görs från strömbrytare i köksentrén. ☐

Klart
1. Fyll askan i plåthinken - töm hinken i slänten bakom stallet. ☐
2. Fyll på med den ved Ni använt. Ved hämtas på kortsidan av stallet. ☐

Klart
1. Alla knappar ska vara i "FRÅN-läge". Se "Brandlarminstruktioner" . ☐

En sista check innan ni åker Klart
1. Stäng av vattnet i köket. Strömbrytare sitter ovanför diskbänken. ☐
2. Släck all belysning.
3. Kontrollera att alla dörrar är låsta.
4. Se till att alla fönster är stängda och reglade.

Vid frågor kontakta:
Bokningsansvarig

Dammsug golv - alla stolar placeras på borden.
Fläckar på trägolv torkas med lätt fuktad trasa.
Skaka och piska mattor.
Kontrollera att alla fönsterhakar är stängda på fönstren.

070-211 42 38

Sängar

Inger Högström

Kök

Utedass

Öppna spisen

Brandlarm

Fyll på hushållspapper.
Dammsuga golv.
Våttorka köksgolv.

Sopa och fyll på papper.

Diska det Ni har använt.

Efter användning ska skurmoppar hängas på sin plats och trasor läggs 
ovanpå skurhinkarna för att torka.

Checklista innan avfärd


