Till våra gäster
Här nedan finns gårdens allmänna utrymmen redovisade, samt några
anvisningar som vi ber er respektera.

Parkering
Bilen parkeras vid stugan.
När det kommer många släp blir det trångt ibland. Hjälp till att parkera
ordningsamt. Tänk på att släp i samma sällskap kan parkeras framför varandra
eftersom de ska användas samtidigt.
Snöskotern ska lastas av på anvisad plats och därefter parkeras på sjön utanför
avspärrningarna. För detaljerad information, se särskilt skoteravsnitt.

Motorvärmare
Kontakta receptionen om ni vill använda motor- eller kupévärmare. Det är av
säkerhetsskäl inte tillåtet att dra sladd via stugfönster eller liknande
eftersom uttagen i stugan är ojordade. Vi debiterar en extra avgift för
motorvärmare.

Bekvämligheter
Kök, duschar och toaletter finns i det röda servicehuset centralt på gården, där
ni även kan hämta vatten. Bastu kan bokas mot avgift. Frysbox för era
matvaror hittar ni till höger, närmast garagedörrarna. Tvättstuga med
tvättmaskin, tumlare och torkskåp finns på baksidan av samma byggnad.
I huvudbyggnadens källarplan finns TV-rum samt toaletter. Ingång från
sjösidan av huset.

Stugorna
Häng inte blöta kläder på element (brandfara) eller i duschen, använd
servicehusets torkskåp.
Stugorna har mikrovågsugnar, använd formar som är lämpliga för dessa.

110403

Sopor
Soporna ska sorteras, - för att detta ska fungera har vi skrivit särskilda
anvisningar om hur. Smidigast blir det om alla i sällskapet tar del av dessa i
början av vistelsen och redan från start separerar soporna rätt.
Många av våra gäster gör upp lägereldar ute för att grilla och trivas. Passa
på att samtidigt elda upp t.ex. kartonger och annat brännbart som inte lämnar
några rester, så kanske det dessutom är lättare att få fyr på brasan.

Hundägare
Håll uppsikt över er hund, tänk på att barn leker vid stugorna. Rasta hunden
längs vägen eller på sjön vintertid (glöm inte hundpåsen - vi har extra påsar i
receptionen). Av hänsyn till de med allergiproblem; låt inte ens den snällaste
och finaste hunden vistas i sovrummen eller ligga i sängarna. Om ni behöver
lämna hunden i stugan över dagen kan vi mot en mindre avgift hjälpa till med
tillsyn och rastning.

Livsmedel, bensin m.m.
Servicebutik och verkstad finns vid Camp Polcirkeln, 4 km härifrån mot
Arjeplog. De säljer även bensin dygnet runt (kontokort-automat).

Aktiviteter
Det finns rika möjligheter till utomhusaktiviteter, t.ex. fiske, skidåkning och
fjällvandring i närområdet (se utflyktstips längre fram i pärmen). Beroende på
årstid finns skotrar eller båtar för uthyrning. För ytterligare utforskning av
fjällvärlden finns helikopter stationerad i Vuoggatjålme större delen av året.
Via receptionen kan ni låna böcker, tidningar och spel.

Avresa
Ni disponerar stugan till kl. 11.00 avresedagen. Stugan ska då vara städad enligt
listan på nästa sida, och i samma skick som vid ankomsten. Glöm inte att boka
tid för avsyn av stugan innan avresa.
Lämna gärna er e-postadress i receptionen så kan vi hålla er underrättade om
aktuella händelser här.
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