Välkommen till
Västergärde!
Tillträde till stugan är 14.00 eller enligt överrenskommelse. Lämnar
stugan gör man före klockan 10.30. Vi hoppas ni får en härlig vistelse här!

Kakelugnen
Tänk på att man inte eldar i en kakelugn på samma sätt som man eldar i en
öppen spis. Kakelugnen eldar du i cirka 2-3 gånger per dag och därimellan
får den stå och avge sin värme till rummen. En kakelugn avger på grund av
sin konstruktion värme i flera timmar efter man eldat. Eldar man hela tiden
förstör man kakelugnen.
Så här eldar du kakelungen:
1. Det bästa är att du först tänder en brasa i den gamla järnspisen i köket. På så
sätt värmer du upp murstocken en aning, vilket gör det lättare att få till en
brasa i kakelugnen.
2. När brasan tänds i kakelugnen ska spjället (se bild nästa sida) vara fullt öppet.
3. Öppna innerluckorna (se bild nästa sida) och elda först med lite
tidningspapper så att en liten eld snabbt flammar upp. Det räcker för att
värma den stillastående kalla luften i rörkanalerna så att draget kommer
igång. På det sättet undviker du att det ryker in.
4. Stapla sen några mindre vedträn liggandes luftigt tvärlagda på varandra, så
att syre kan komma intill, och helst lägger du i lite stickor eller bark som är
lättantändligt. Detta är en liten ”tändbrasa” som fortsätter att värma upp den
kalla kakelugnen. Ha spjället och luckorna helt öppna till en början.
5. Så snart brasan tagit fart kan du lägga på några större vedträn och stänga
innerluckorna. Öppna därefter draghålsluckorna (se bild nästa sida) på
sidorna och stäng spjället så pass mycket att brasan brinner tyst och att
ingen röklukt tränger ut ur kakelugnen.

Obs!

Spjället går bara att stänga till hälften av säkerhetsskäl. De gaser som
bildas om röken inte får komma ut är livsfarliga att andas in. De är förrädiska
genom att de inte luktar utan enbart gör sitt offer mer och mer omtöcknat, så
ha respekt för detta.

6. När brasan är till hälften utbrunnen så öppnar du spjället och innerluckorna
och flyttar vedträna så att den sista elden dras ut ur glödhögen. Stäng sen
innerluckorna och skjut spjället i sitt förra läge (~stängt till hälften).
7. När brasan brunnit ut öppnar du innerluckorna och ser till genom att röra i
glödhögen att ingen eld finns kvar bland glöden. Stäng sen innerluckorna
och skjut till spjället till hälften utan att röklukt tränger ur kakelugnen.
8. Önskar man påskynda rummets uppvärmning kan man öppna innerluckorna
så att värmen från den röda glöden strömmar ut i rummet. De glödande
kolen osar inte då de är så pass utbrända.
9. När du lämnar kakelugnen se till att ta ur all aska, öppna spjället helt och
stäng till dragluckorna på sidan. Stäng också innerluckorna.

Kakelugnen
Spjället är öppet då en övre
metallpinnen är i utskjutet läge. På
bilden är den i mellanläge.

Ena draglhålsluckan.
Den andra finns på
motsatt sida.

Spjäll

Innerluckor.

Ved finner du i det minsta uthuset.

Gamla järnspisen
Bakugnen
Övre eldstaden

Undre sotlucka

Så här eldar du
Det är bra att elda ofta i järnspisen, men tänk på att elda måttligt eftersom järnspisar kan
eldas sönder av ständig inmatning av ny ved innan den gamla brunnit färdigt. Det blir då
allt för hög temperatur i spisen vilket resulterar i att järnet utmattas och spricker eller slår
sig. Det är också bra att tömma asklådan ofta. Varm aska sliter nämligen hårt på låda och
roster (gallret som håller veden på plats).
Det kan vara svårt att få igång en brasa i en vedspis om den har fått stått ett tag oanvänd,
så:
1) börja alltid med att skrynkla ihop en tidning och lägg denna i den undre sotluckan
på vedspisen och tänd på. Låt den få brinna ut så att den kalla luften i rökkanalen blir
uppvärmd.
2) Lägg därefter tidningspapper och stappla på trästickor i den övre eldstaden. Tänd på och
låt elden få ta fart i stickorna. Låt den undre sotningsluckan stå på glänt så att det kommer
in cirkulation i vedspisen.
Så snart som du har fått fart på elden så lägger du
på vedträna. Det går bra att lägga dem på varandra.
Justera därefter brinntiden genom att öppna eller
stänga sotningsluckan under för mer eller mindre
cirkulation.
3) Om det fortfarande är dåligt drag och elden inte
tar sig, kan du kika på den runda gröna luckan till
höger om spisen på väggen. Ta bort luckan, elda
lite tidningspapper i röret och låt det brinna ut. Det
hjälper till att värma den stillastående kalla luften
i rörkanalerna så att draget kommer igång. Stäng
därefter luckan och gör igen det som beskrivs i
punkt 2.

Köket

Var så god att använda all utrustning i köket. Om du vill går det bra att lämna kvar specerier,
med lång hållbarhet, tex kryddor eller matolja, till nästa hyresgäst. Alla andra överblivna
specierier och varor tar du med dig hem. Hushålls- och toalettpapper finns under trappen,
bakom dörren direkt till vänster när du kommer in i hallen.
När kökets sophink är full eller vid hemfärd, knyter du ihop påsen och lägger den i
soptunnorna på Risön. De finner du i anslutning till parkeringen där. Mellan tiderna okt-feb
får du dessvärre ta med dig soporna hem eftersom det inte sker någon soptömning under
denna tid vid Risön.
Om något fattas eller går sönder i köket är vi tacksamma om du hör av dig och meddelar
detta. Så att vi får en chans att åtgärda ev problem till nästa gäst.

Obs!

– Glöm inte att kontrollera att spis och ugn är avstängda efter användning!

Vid hemgång stänger du av kylskåpet och lämnar kylskåpsdörren på glänt.

Varmvatten
i toalett- och duchrum
Så här får du varmt vatten i kranarna
I badrummet finner du en vattenpump (Foto 2) och en varmvattenberedare. För att få
varmvatten i kranarna slå först på strömmen till varmvattenberedaren (Foto 1 & 2, vit dosa
med svart reglage på väggen) och sen på strömmen till vattenpumpen (Foto 2, mindre vit
dosa på väggen).

1
Varmvattenberedarens
strömbrytare. När det svarta
reglaget pekar uppåt är
strömmen påslagen, när
den pekar nedåt är den
avslagen.

Vattenpumpens
strömbrytare. När den
är i vågrätt läge är
strömmen påslagen, när
den är i lodrätt läge är den
avslagen.
Vattenpumpen, som
när den har ström, ser
till att det är tryck och
vatten i kranarna.

2

Sängplatserna
Lilla stugan
Här finns fyra sängplatser.,
en våningssäng och två
enkelsängar. Kuddar och
täcken finns till varje säng.
Använd egna lakan eller
sovsäck.

Boningshuset
Här finns 6 sängplatser, två
våningssängar mitt emot
varandra och en bäddsoffa
(dubbelsäng) i köksdelen.
Kuddar och täcken finns
till varje säng. Bäddsoffans
kuddar och täcken finns
i ryggstödet på soffan.
Använd egna lakan eller
sovsäck.

Elementen
Täck inte över elementen och ställ
dem på ca 10 grader varmt när du
lämnar stugorna.

Städningen
Lämna husen i rent och fint skick
– som du förhoppningsvis fann
dem.
1. Rengör ytorna i köket och diska
upp smutsig disk. Ställ tillbaka
den rena torra disken i skåpen.
2. Rengör spisplattor och ugn.
3. Dammsug och torka alla golv
och skaka mattorna.
4. Töm askan i kakelugnen och
järnspisen. Det går bra att hälla
ut kall aska i trädgården om du
sprider ut den, annars lägg den
i en soppåse för att slängas.
5. Fyll på med ved i vedlåren
i köket. Veden hämtar du i det
minsta uthuset.
6. Ta ut kuddar och täcken och
skaka dem väl.
7. Rengör toalett och 		
duschutrymme

Obs!

- använd trasor och 		
rengöringsmeddel som finns
på toaletten för städning 		
av toalett och duschutrymme.
Använd INTE samma som du
använt i kök och andra rum.

8. Städredskap och 			
rengöringsmeddel för kök och
boningsrum hittar du under
trappen, bakom dörren direkt
till vänster när du kommer in i
hallen.
9. Städredskap för toalettoch duschrum hittar du på
toaletten.

Checklista vid hemfärd
1. Städat och skakade kuddar och täcken
2. Kylskåpet tömt och kylskåpsdörren på glänt
3. Spis och ugn avslagna
4. Sophinkar tömda
5. Strömmen till vattenpump och varmvattenberedare i
toalett- och duschutrymmet avslagen
6. Elementen justerade till 100 C
7. Askan urtagen ur vedspis och kakelugn och luckorna
stängda.
8. Vedlår påfylld med ved
9. Lämna stugan före kl 10.00

Tack!

Vi hoppas att ni haft en
härlig vistelse här på
Västergärde och i Florarna
naturreservat. Vi önskar er
varmt välkomna åter!

