
Inför avresa och besiktning
 Kvällen före avresa räknas glas, porslin och bestick. 

o Skolor och andra grupper utser en utjämningsstuga dit överskott förs 
och där underskott hämtas. På så sätt kommer kringflyttade saker till 
rätta och endast en stuga behöver gå till stugvärden för att komplettera 
om något kommit bort. Det ska göras kvällen före avresa. 

 Kyl och frys är tömda och urtorkade.

 Diska i varmvatten och torka med diskhandduk (kan lånas om ni glömt).
o Husgeråden ska vara väl diskade och torkade.
o Husgeråden ska vara väl ordnade i skåpen.
o Inget lämnas i diskstället, varken ute eller inne.

 Bord, bänkar och spis är avtorkade och rena.

 Sängarna är i ordning efter att sängkläderna skakats utomhus.
o Madrasskydden är rena och sträckta.
o Kudden ligger vid huvudänden.
o Täcket är vikt vid fotänden.
o Om något blivit fläckigt ber vi dig meddela oss så vi kan byta ut det till 

kommande gäster.

 Stugan är helt tom på medtagna föremål och skräp.
o Lämna inga medhavda saker i skåpen, inga plastbunkar, kvarvarande 

mat, grillkol, tändvätska eller liknande.

 Töm vatten-, slask- och komposthink.

 Rätta in alla möbler, stäng fönster och ordna gardiner.

 Dammsug och våttorka golven.

 Torka ur hinkar och baljor och ställ in allt i stugan vid frånträdet.

 Sopa på dasset, ta med sopor från dassen och kontrollera att det inte ligger 
skräp runt stugan.

 Häng stugnyckeln innanför dörren. 

Vid ankomst
 Se hur möbler och husgeråd är placerade.
 Titta på inventarielistan och se att allt finns i 

stugan. 
 Anmäl eventuella fel och brister direkt.
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VATTEN, DASS, BAD OCH FISKE
Bagagevagnarna vid båthuset körs tillbaka direkt efter 
användning åt kommande gäster.

Vatten hämtas i en kran nära stugan med hink märkt 
”VATTEN”. Inget annat i dessa hinkar. 

Slask hälls i hink märkt ”SLASK" och töms på markerad plats 
en bit från stugan.

Dass finns nära stugan (vid Stallet för stora husen). 
En LITEN skopa torvmull efter besök räcker.

Sopor lämnas under skärmtaket bakom Stallet där behållare 
finns för källsortering.

Duschar finns på bortre gaveln av Stallet. 

Bastu bokas och betalas i receptionen. Badtunna måste 
bokas i god tid.

Roddbåt finns i hamnen. Se till att du inte förtöjer den där 
de stora båtarna lägger till.

Badplatsen vid bastun rekommenderas, absolut inte 
hamnen. Öns utsida är fin men vattnet ofta svalt.

Fiske och båttilläggning får inte ske på badplatsen. 
I övrigt är det fritt. Båt kan läggas bortom badplatsen.

Beträd inte granngårdens mark (bakom gärdesgården i 
väster) eller andra båthus än våra två i hamnen.

Musik spelas inomhus med stängda dörrar och fönster.

Efter kl. 22 respekterar vi att andra kanske vill sova. 

BADA     HOPPA     FISKA     RO     SOLA     LÄRA     SPRINGA     SKRATTA     GÅ     

Hej och välkommen till Rävsten! 
Vi hoppas ni kommer att få en trevlig vistelse i denna stuga.

Incheckning kl. 13 och utcheckning kl. 12, 
men du kan naturligtvis vara kvar på ön och vandra, sola, bada eller 
annat för att sedan ta en senare båttur hem.


