
Stugregler
Välkommen till Harspåret 3!

700 m.ö.h.

Hej! Hoppas att ni kommer att trivas!
Här är lite regler för allas trevnad.

När ni kommer hit är vatten avstängt, el reducerat m.m. Läs längre ner och använd instruktionen för
hemfärd ”baklänges” för att slå på allt!

Allmänt!
 Rökförbud inomhus. Släng inte fimpar utomhus.
 Om ni använder förbrukningsmateriel såsom: ved, toapapper, kaffe o dyl. så ersätt detta

innan ni lämnar stugan.
 Ev. skadegörelse ersätts på plats om möjligt eller meddelas direkt och ersätts senare.
 Sopor och avfall kastas i container utmed vägen ca. 250 m mot Funäsdalen.

Vid hemfärd!
 Städa och torka golven. Töm ev. aska.
 Diska och ställ upp i skåpen.
 Töm soporna.



Extra viktigt vid hemfärd!
Detta kan leda till extrakostnader om det inte följs då el är dyrt och stugan kan stå tom i flera veckor
med full värme etc.

 Slå om elen till sparläge = cirkel , se bild!
(Bakom draperiet i hallen, grå box till höger om elcentralen, vred märkt ”Drift”,
Sol=normaltemp, Rör inga andra vred, temperaturen justeras inte här)

 Stäng av vattnet.
(blå spak bakom toaletten, tvärs=avstängd)

 Stäng av strömmen till varmvattenberedaren.
(strömbrytare bredvid beredaren med lampa, rör EJ termostaten)

 Dra ner alla rullgardiner. Vardagsrum, sovrum och hall.
 Har ni använt lillstuga så sänk värmen i stugan och badrummet på termostaterna.



Är ni intresserade av att köpa renkött?
Ni kan ringa slaktaren som finns i industriområdet på väg till Ljusnedal. Han kan paketera köttet så att
det håller sig hem till Sydsverige om man ringer i lite tid innan. Mycket fint kött, vi köper alltid med
oss hem. Billigare än på ICA som också har renkött.

Blindh Ren AB
Industriområdet Ljusnedal (mot återvinningscentralen)
Tel: 0684-21001
www.blindhrenab.se

Övrigt
I bruna hyllan i hallen finns mer information om Funäsdalen och kartor.

I hallbyrån finns spel, kortlek etc.

Elljusspår, längdspår, och vandringsleder börjar 150 m från stugan. Gå tillbaka 50 m och sväng
vänster.

Kontakt
Är det något kan ni alltid ringa:

Rune 0708-640 997
Tina 0708-640 998
Karlstad 054-52 61 21, Lerum 0302-156 74, Optinet 031-336 78 80


