Välkommen till stuga 795!
Betalning
1000 kronor av hyran betalas senast 10 dagar efter
bokningstillfället och resterande del senast 30 dagar före
hyresperiodens början. Pengarna betalas in på konto 6709-657
759 422 (Handelsbanken) eller Swish 0722468514. Läs mer i
kontraktet.

Tider
Du får tillträde till stugan kl. 15.30 på ankomstdagen och den
ska lämnas senast 11.00.

Nycklar
Hämtas hos AB Idre-Arnes nere i Idre by. Om du kommer söderifrån ska du köra förbi avtagsvägen
mot Idrefjäll. Efter en liten bit ser du ett stort rött tegelhus på höger sida, där finns AB Idre-Arnes. Om
kontoret är obemannat ligger din nyckel i ett kuvert i lådan utanför.

Hitta till stugan
Stugan ligger i Idrefjäll, ca en mil från Idre by, och
området där stugan ligger heter Söderbyn. När du
kommer till Idrefjäll kör du mot Skicenter Syd. Du ska
passera Skicenter Syd och sedan följer du skyltarna mot
795.
Det finns två parkeringsplatser ovanför stugan och en
nedanför stugan.

Förflytta dig inom Idre Fjäll
Avstånden är korta inom Idre Fjälls anläggning. Du tar
dig enkelt med skidor direkt från stugan till backarna och
tillbaka igen. På andra sidan ”stora vägen” ligger backen
Dalarnas längsta. Om du åker ner för den kommer du till
6-stolsliften som tar dig upp till toppen.
Om du åker åt andra hållet från stugan kommer du till
backarna Dalen 1 och 2 och med liften därifrån tar du dig snabbaste
vägen till ostbackarna.
Om du ska åka längdskidor åker du enklast upp för Dalarnas längsta. Där
stugorna slutar går skidspåret.
För att ta dig till Idre Fjälls centrum går du antingen till fots eller åker med
”Fjälltåget”. Närmsta hållplats är vid vägkorsningen mellan stugan och
Skicenter syd. Tåget är gratis och går varje halvtimme, ungefär kvart över
och kvart i om du ska åka mot centrum.

Ventilation
Ovanför nästan alla fönster finns luftningsventiler. Dessa ska alltid vara helt öppna, annars bildas
mycket fukt på rutorna.

Bastun
Lämna gärna bastudörren på glänt efter bastubad, så torkar bastun ur.

Eldning i spisen
På nedervåningen finns en öppen spis som ni gärna får elda i. Dock är det några saker ni måste tänka
på. Gör så här:

1. Se till att till-lufthålet på utsidan (intill trappan) inte är täppt.
2. Öppna spjället inomhus för tilluften. Spaken sitter vid golvet i hörnan under den lilla TV:n.
Spaken ska peka nedåt när ni ska elda.
3. Öppna spjället (ska vanligen vara öppet) ovanför eldstaden. Spjället syns som en
nedstickande pigg just innanför gjutjärnsluckorna.
4. Rulla ut de två luftinsläppen på luckorna så långt det går.
5. Kontrollera att askan inte täpper till hela till-luften i eldstaden. Den kan behöva tömmas ibland.
6. Elda genom att lägga lätt brännbara saker (papper och bark) längst ner och trava korsvis
vedträn i ett par lager. Tänd på.
7. När elden kommit igång, stryp luften genom att rulla in luftinsläppen på luckorna något så att
brasan brinner lugnt och stadigt.
8. När ni inte eldar stänger ni spjället för till-luften och de två luftinsläppen på luckorna, resten
kan vara öppna. Ta ur askan.

Avfall
Runt om inom stugbyn finns det återvinningsstationer. Där finns det
behållare för brännbart material, metallförpackningar, glas och kompost.
Nedbrytbara påsar till kompost finns oftast i stugan. Annars finns det att
hämta på ICA-Nära på Idre Fjäll.
På ICA kan du även lämna batteriet samt flaskor med pant.

TV-kanaler
Stugan har kabel-TV med följande kanaler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

SVT 1
SVT 2
TV 3
TV 4
Kanal 5
TV 6
Visat Sport
Info-slinga och radio P3
Info-slinga och radion P4

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Info-slinga och Vinyl 107
BBC World service
Kunskapskanalen
SVT 24/Barnkanalen
Nickelodeon
BBC World news
DR 1 Dansk kanal
ZDF - Tysk kanal

Spara energi
Utan att kompromissa med komforten kan du som gäst med enkla medel hushålla med energin,
samtidigt ditt eget ekologiska fotavtryck när du befinner dig på Idre Fjäll.
Några enkla tips på hur energianvändningen kan minskas:
- Låt inte bastun stå på i onödan.
- Låt inte torkskåpet gå längre än nödvändigt.
- Reglera värmen med termostaten, inte med dörrar och fönster.
- Se till att till-luftventilen till eldstaden (sitter vid golvet i hörnan under lilla TV:n) är stängd när
du inte eldar i spisen. Spaken ska peka mot fönstret.
- Släck lamporna när du inte vistas i stugan.

Städning
Stugan ska städas innan ni lämnar den. AB Idre-Arnes kommer att göra en städsyn och godkänna
städningen efter att ni lämnat stugan. Om ni vill vara med på denna så kontaktar ni AB Idre-Arnes
senast torsdag på telefon 070-558 39 85.
Ni kan även beställa städning av AB Idre-Arnes, och det kostar då 1600 kronor (med reservation för
eventuell prishöjning). Detta måste ni också göra senast torsdag.

Gästboken
Skriv gärna några rader i vår gästbok som ligger i stugan.

Om något händer
Om något händer under er vistelse i stugan kan ni kontakta AB Idre-Arnes på telefon 070-558 39 85.
Om ni har frågor om bokningen och betalningen kontaktar du oss direkt på 072-2468514,
0721-824330, 0455-365066, 070-637 13 15 eller info@natursemester.se

Mer information på hemsidan
På vår hemsida www.natursemester.se hittar ni bilder och mer fakta om stugan. Där ser ni även vår
fina stuga på Bredaviks udde i Blekinge som ni också gärna får hyra.

Ha en trevlig vecka!
Lena och Johan Swartz
www.natursemester.se

