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Villa Salthamn - skötsel och inventarielista
Villa Salthamn är utrustat för självhushåll med porslin och matsalsmöbel för
20 gäster. Ni har betalt för en normal städning, vilket innebär aC ni tar hand
om er egen disk och tar ut era sopor och tomglas Dll garaget före avresa. Vi
tväCar era lakan/ handdukar och gör rent golven.
Vi är måna om våra hus på Salthamn, vänligen respektera aC ni inte går med
skor på inomhus. Det är förbjudet aC röka inomhus samt aC ha med sig
husdjur.
Ert hus är utrustat med Wi-Fi och inget lösenord krävs.
Vi har SONOS högtalarsystem. Det innebär aC ni laddar ned den appen på er
mobil och kan från den spela önskad musik i olika rum.
STÄD Marmorbänken i köket är känslig, skär därför inte på den med kniv, utan
använd skärbräda. Håll inte citron eller vin på stenen. När ni lagat mat, håll
den ren med såpa så aC ingen vätska/mat ligger kvar under naCen och
reagerar med stenen. Om ni behöver tväCa golven, så använder ni ljummet
vaCen och gammaldags träsåpa, inte starkare preparat. DeCa gäller även
marmorbänkar i köket. Städskåpet är närmast toaleCen med ﬂest sovrum.
REGLER I POOLOMRÅDET Då poolen är inomhus i en lyxig villa så är det
förbjudet aC hoppa ned i poolen, då det kan stänka ned parkeCgolv och
sidengardiner. Gäster måste duscha innan ni badar. Vid poolen och loungen är
det bara Dllåtet aC använda plastglas aC dricka ur. Då poolen måste tömmas
om det kommer glasbitar i den. Vilket är förenligt med en kostnad om 20 000
kr för byte av vaCen med tankbilar och personal. Ni måste också torka av er
innan ni går upp för kalktenstrappan från pool loungen, så aC det inte
kommer vaCen på parkeCgolvet. Golvskrapa, handdukar, ﬂippﬂopp samt
många plastglas ﬁnns aC låna i loungen. Det är allDd föräldrars fulla ansvar aC

vaka över sina barn i poolområdet samt aC all badning sker på egen risk. Max
8 gäster får vistas i poolen samDdigt. Njut med sDllsamma bad.

SKÖTSEL Pooltekniker kommer varje vecka för aC säkerställa aC
vaCenkvalitén i poolen är perfekt. Städpersonalen kommer varje vecka för aC
vaCna blommor och ta hand om tväCen.
VATTENBRIST Det råder vaCenbrist på Gotland med bevaCningsförbud. Det
innebär aC ni måste hushålla med ert vaCen. Det vill säga inga långa duschar
eller onödigt slöseri med vaCen.
SOPOR Vi sorterar soporna. Bakom garaget lägger ni komposten i den gröna
komposCummlaren. Brännbart som papper, kartonger och Ddningar i
oljefatet. InuD garaget i markerade kärl lägger ni tomglas, tomburkar och
metall samt övriga sopor.
TVÄTTSTUGA I källaren ﬁnns en stor tväCstuga aC Dllgå

INVENTARIELISTA - Villa Salthamn
Lounge 2 skinnsoﬀor, marmorsoaord, barvagn, golvlampa i mässing, 4 runda
mässingsbord, 7 stora gröna växter, handdukar och plädar, sidengardiner
Matsal mahognyskrivbord liksom sidebord Dll skrivbord, 3 skinnskrivstolar, 8 kaktusar, 4
bokhyllor med böcker, Buddhahuvud, uppstoppade djur-uv, kronhjort, sparvhök, ormvråk,
ripa, trut, älghorn, träskål av rot samt bordlampa av träd, C.Bechstein- vit ﬂygel,
stereobänk med Lp skivor, mahogny matsals sideboard, furu buﬀébord, ovalt matsalsbord
med lejonföCer samt 20 Ghost plaststolar. 3 runda mässingsbord, 2 tygpalmer, 2 oranga
anDka lampor, solspegel, gitarr, en stor prydnadslax, sidengardiner, 7armat ljusstake, brun
golv vas med tygväxter.
En 70- tals skänk med porslin inuD- vänligen använd inte deCa, annat porslin ﬁnns i köket.
DeCa porlin används endast vid konferensuthyrning. ( 35 kaﬀekoppar med ﬂamingo, 30
guldkuvert tallrikar, 30 djupa, 30 förräCer, 30 varmräCer tallrikar med Flamingo, samt 21
MarDnaglas av leopardmönster ).
Källarplan biljardbord, 2 rojngstolar, viC matsalsbord med 6 skinnstolar, bäddsoﬀa i
sammet, 2 manshester fotöljer, blåbordslampa, soﬀglasbord, 2 lyktor ovan spis,
Barkök, kaﬀekokare, brödrost, knivar, 2 kastrull,2 stekpannor, pastasil, tallrikar, Iskylare,
ölglas, champagneglas, 6 besDck av allt, 2 skålar, 2 karaﬀer, 8 irishcoﬀéglas, skärbräda, 2
ugnsformar,

Källarsovrum, 2 dubbelsängar, svart bord med 4 stolar, två sängbord och två sänglampor,
eC mässingssängbord, spegel, sammetgardiner.
Kök 20 stora tallrikar 20 små tallrikar av märket Becara, 20 djupa tallrikar 12 skålar
samtliga av märket Churchill , 3 vita runda bord och 14 stolar, restaurangkaﬀekokare,
vaCenkokare, termos, 3 skänkar, 8 karaﬀer, brödrost, 20 muggar, 12 brunna kaﬀekoppar, 2
skärbrädor, besDck 20 av varje, 4 kastruller, 4 stekpannor, 2 silar, rivjärn, voﬀeljärn,
järngryta,
Skåpet underköksö, 8 stora skålar, 5 små skålar, 8 uppläggningsfat och brickor, 2 blå skålar,
träfat,
Glas, 20 vitvinsglas 20 rödvinsglas, 20 nubbeglas, 20 champagneglas, 20 kokoCer i glas, 20
vaCenglas, 16 ölglas, 20 marDniglas, 2 brödburkar, röd brödkorg,
3 värmeljus på borden, 2 leopard brickor. byrå i köket, guldblomvas, orkidé i glasvas,
sammetgardeiner, 3 dukar. Övrigt eC kryddskåp- där ni kan ta vad ni vill.
SONOS högtalarsystem i matsal, kök och nedervåning.
Täcken och kuddar Dll alla sovrum 20 st, ( två extra täcken ligger i garderoben i källaren
samt två ligger i lilla rummet bakom barköket i källaren ).
Tapetserade sovrummet har en tv, bäddsoﬀa för två, 2 mässing lampor ananas,
rojngfotölj, 2 Mullberrykuddar, en tygolivträd, 2 gröna urnor, alla andra dubbelrum har
två sänglampor och naCduksbord från Zara home.
Hallspegel, Buddha, bambuväxt.
Alla badrum har ullmaCor från Lomakka,
Ovanvåning, soﬀa, 2 fotöljer, runt bord, 4 stora växter, sammetgardiner,
Utomhus, 5 utemöbler med 20 stolar, lyktor och askkoppar på varje bord.
Ute på terassen ovanvåning, 4 stolar och bord.
Övrigt
Vänligen meddela oss om något har gåC sönder i huset under er vistelse.

DeCa avtal består av två ex, hyresvärden och hyresgästen har tagit varsiC ex.
Er deposiDon betalas åter så snart städningen kontrollerats och nycklar
lämnats åter.
Datum _______InﬂyCande hyresgäst _______________________________

Bank ___________clearing_________kontonummer ___________________

Vi önskar er en skön vecka på Salthamn

