
Praktiska HusTips 
TA HAND OM VÄRMEN FÖR POOLEN SOM BILDAS UNDER DAGEN 
Poolen värms upp av solen under dagtid. Under natten bevaras värmen med att använda pooltäcket. Används detta så kommer 
poolen hålla badbar temperatur -  även under vintern. Använd även locket till jacuzzin på samma sätt. 
 
TÄNK PÅ ATT VI ÄR PÅ LANDET - FÖRVARA DINA SOPOR I SLUTNA KÄRL 
Vi är på landsbygden där det finns många djur som är intresserade av mat. Förebygg ovälkomna gäster med att tänka på hur/
var du förvarar soporna. Och släng sopor dagligen i soptunnan ca 200m nedanför huset/padelbanan. Se även till så att bord/
golv på BBQ-terrassen hålls rent från mat, dryck och annat. Inte minst under natten. 
 
VISTELSEN ÄR SJÄLVHUSHÅLL NÄR DET KOMMER TILL BLA MAT & FÖRBRUKNINGSARTIKLAR 
Ett (eller regelbundna) besök i livsmedelsaffären är ett måste, så att du kan hålla ert sällskap med mat, dryck med också för-
brukningsartiklar såsom diskmaskintabletter, toalettpapper, hushållspapper, soppåsar etc. 
 
SPELA GÄRNA PADEL MED RESPEKT FÖR GRANNARNA - 08.00-23.00 ÄR DET OK ATT SPELA 
En av fördelarna med att ha egen bana är att man kan spela när man vill. Tänk dock på att vi har grannar och vi anser att mellan 
kl 08.00-23.00 är det rimligt att grannarna står ut med padelspel. 
 
LÅNA GÄRNA PADELRACKETAR OCH BOLLMASKIN 
Tänk på att vara rädd om padelracketena. En del låneracket behöver linda, och det kan er värd hjälpa dig med att köpa. Även 
WPT-bollar. Bollmaskinen är till utlåning, men var rädd om bollarna (dvs håll de innan för banan). 
 
LÅNA GÄRNA VÅRA BEGAGNADE GOLFSET  
Vi har 12 st golfset (varav ett vänsterset och ett damset) som du gärna får låna och vårda som dina egna. Se till så att antalet 
klubbor och skicket på/i bagen är detsamma som när du fick det. Rapportera ev. skador på klubborna. 
 
PARKERA MINIBUSSEN/MINI-BILARNA MED HÄNSYN SÅ ATT DE ANDRA KOMMER UT  
Parkera under taken och se till så att uppfarten är öppen och tillgänglig även för de andra bilarna. 
 
ANVÄND INTE ”OFF-ROAD” VÄGEN SOM GOOGLE MAPS REKOMMENDERAR ER 
Spar självriskersättningen. Kör den asfalterade vägen som ni åkte med courtesy-bussen vid avhämtning.  
 
VI HAR ETT OMFATTANDE SOLCELLSSYSTEM FÖR ATT FÅ UT MER EL ÄN ELNÄTET KAN GE OSS 
Vår har 60-talet solcellsplattor på taket och murar, som kompletterar den el som vi kan få här på landet. Vi har batterier som 
lagrar solenergin över natten (så länge den räcker). Tänk på att använda el smart och sparsamt. 
 
HA ALDRIG PÅ VÄRME/KYLA I DINA RUM OM DU INTE ÄR DÄR 
Med informationen ovan om solcellssystem, så är ett bra och nödvändigt tips att du INTE har AC/värmen på när du lämnar 
rummet. Vi har en enhet i varje rum och rummen är små, så det går snabbt att värma upp och kyla. 
 
DUSCHA INNAN POOL & JACUZZI - AV HYGIENISKA SKÄL 
Duscha alltid innan du hoppar i poolen eller jacuzzin, så bidrar du till att hålla vattnet fräscht för alla gäster. 
 
SE TILL ATT ANVÄNDA SKYDDEN/TÄCKENA PÅ SOFFORNA - AV HYGIENISKA SKÄL 
Textilsoffor är snyggt men inte så praktiskt/hygieniskt. Därför förser vi sofforna med överdrag, som vi kan tvätta med jämna 
mellanrum och hålla det fräscht för dig som gäst. 
 
HANDDUKARNA DU FÅR TILLGÅNG TILL ANVÄNDS INOMHUS 
Tänk på att endast använda handdukarna på toaletten/inomhus och inte för pool/jacuzzi. 
 

SPOLA ENDAST NER TOAPAPPER I WC-STOLEN - INGET ANNAT PAPPER/HYGIENPRODUKTER 
Det blir snabbt stopp i avloppet om annat än toapapper spolas ner på toalett. Undvik detta strul. 
 
SPOLA ALDRIG NER MATFETT/SMÖR/OLIVOLJA I AVLOPPEN 
Det blir  även snabbt stopp i avloppet om ni spolar ner fett som bildar klumpar och orsaker stopp i avloppet. Häll detta i en 
burk som ni sedan slänger med soporna. Genom att göra detta spar ni onödig stopp i avloppet-väntan. 
 
ANVÄND INDUSTRIDISKMASKINEN PÅ STORA BBQ-TERRASSEN (gäller ej dig som hyr penthouset) 
För att avlasta köksavloppet som är ihopkppplat med det vanliga avloppet, så har vi låtit installera en diskmaskin för storbruk, 
på den stora grillterrassen. Avloppet är kopplat direkt till Septi-tanken, men tänk ändå på att hantera fett/smör/olja smart och 
lägga i burkar som sedan slängs med soporna. 
 
HJÄLP ALLA GÄSTER FÅ TILLGÅNG TILL VARMVATTEN  
Vi har 5 st solcellsuppvärmda stora (150-200L) behållare med varmvatten. Supportas av el muliga dagar. Om ni är många 
gäster i huset samtidigt, tänk på de andra och duscha inte för länge. Så kan alla få en varmdusch. 
 
TANKA BILARNA INNAN AVFÄRD 
Tillgången till minibussar och Mini ingår i priset (även att vi hämtar/lämnar på flygplats). Men bränslet betalar du alltid själv 
som gäst. Se till att fylla upp bränsletankarna innan avresa så slipper du extra kostnader. 
 
LÄMNA INGA SOPOR ELLER ODISKAD DISK VID AVRESA 
Tänk på att släng dina sopor innan avresa och se till så att all disk är diskad och på sin plats i skåpen. Kyl och frys tömmer du 
på grejor som är öppnade. Resten (oöppnade artiklar) kan du lämna kvar. 
 
TA AV LAKAN, ÖRNGOTT & PÅSLAKAN OCH LÄGG PÅ GOLVET - VID AVRESA 
Det underlättar för oss när vi städar ur rummen och skickar allt på tvätt. 


