RÖDA HUSET - skötsel och inventarielista
Röda huset är utrustat för självhushåll. Det innebär att ni måste lämna huset
lika fint som det var vid er ankomst. Vi är måna om våra hus på Salthamn,
vänligen respektera att ni inte går med skor på inomhus. Det är förbjudet att
röka inomhus samt att ha med sig husdjur.
Ert hus är utrustat med Wi-Fi. Nätnamn Telia- E57631 Lösen D74F98B8E7
Telefon 0498-273093
STÄDNING  Alla golv tvättas med såpa, då det är viktigt för kalkstenen, inte
starkare preparat. Detta gäller även kalkbänkar i kök. Mahognybänk i köket är
det förbjudet att skära på, rengöres försiktigt med såpa. I tvättstugan finner ni
strykbräda, strykjärn, dammsugare och mopp, samt ställning att hänga tvätt på.
Huset är utrustat med tvätt/ torktumlare i samma maskin.
En checklista för städ sitter på dörren i maskinrummet.
SOPOR Vi sorterar soporna. Komposten lägger ni i komposten. Brännbart som
papper, kartonger och tidningar i oljefatet. I markerade kärl lägger ni tomglas,
tomburkar och metall samt övriga sopor.
BASTU Elda inte så att temperaturen överstiger 90 C, öppna då dörren så att
aggregatet inte går sönder.
VATTENBRIST Det råder vattenbrist på Gotland med bevattningsförbud. Det
innebär att ni måste hushålla med ert vatten. Det vill säga inga långa duschar
eller onödigt slöseri med vatten.
EXTRA Normal städning går att beställa och kostar 2000 kr.

INVENTARIELISTA - Röda Huset
Hall & Kök hallmatta, 2 mattor i kök, hallspegel, matsalsbord i marmor med 3 stolar och
kökssoffa, 5 kuddar till kökssoffa, 2 vita fårskinn till kökssoffa. Antik takarmatur kök, 2
mässingarmaturer tak i kök, 2 ljusstakar i glas, micro, köksvåg, underlägg i järn/fossil,
kaffekokare, vattenkokare, elvisp, 2 vinställ, 11 antika porslinsburkar för kryddor, ägg och
kokställ i järn, blå glasskål, Porslin 9 tallrikar vita stora, 9 tallrikar blå porslin, 8 djupa Ikea
skålar, 5 porslinskålar, 8 champagneglas, 6 vinglas, 7 Ikea kaffekoppar, brödrost, 3 kastruller,
2 stekpannor, pasta sil, ett sätt om 12 bestick, olika köksknivar ,skärbräda, kaffeburk i
koppar, 9 äggkoppar, ostfat i glas,, 2 Port merrion pajfat, 5 stekfat.
Vardagsrum vedkorg, 2 ljusstakar i betong, 2 golvljusstakar, tavla med skepp, 1 golvlampa,
antik takarmatur vardagsrum, antik takarmatur sovrum, 3 gardinuppsättningar, bäddsoffa
Ikea vardagsrum, marmorbord till soffan, 2 rottingfåtöljer, 2 rottingpallar,
vitrinskåp/bokhylla vardagsrum, sekretär.
Sovrum byrå, 2 sänglampor, 2 nattduksbord, 1 garderob, 1 trasmatta fårskinn
Övrigt  hammock med dynor, matbord, extrastolar i boden, kolgrill, dammsugare, golvmopp,
hink, avfuktare, strykjärn, strykbräda.

Vänligen meddela oss om något har gått sönder i huset under er vistelse.

Detta avtal består av två ex, hyresvärden och hyresgästen har tagit varsitt ex.
Er deposition betalas åter så snart städningen kontrollerats och nycklar lämnats
åter.
Datum _______Inflyttande hyresgäst _______________________________

Bank ___________clearing_________kontonummer ___________________

Vi önskar er en skön vecka på Salthamn

