STRANDHUSET- skötsel och inventarielista
Strandhuset 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.
Ert hus är utrustat med Wi-fi. Trådlöst nätnamn: Telia-E4915F
Lösen: C52A127521
STÄDNING  I städskåpet finner ni dammsugare och mopp, samt ställning att
hänga tvätt på. Huset är utrustat med tvättmaskin.
Mer information om städningen, ser ni på en checklista som sitter på dörren i
städskåpet.
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.
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 - Strandhuset
Ute
Grill och utemöbel med sex stolar
Kök
Micro, mackgrill, hushållsmaskin, kaffekokare, vattenkokare,
9 muggar, 2 kanna, 11 mattallrikar, 11 förrättstallrikar, 9 djupa tallrikar,
3 uppläggningsskålar, 2 uppläggningsfat, 9 koppar, 1 soppterinne, pajfat, 1 sil, 2 kokböcker,
stekgryta i järn, elvisp, kopparfondygryta, bricka, 10 ölglas, 10 dricksglas, 10 vinglas. 10
äggkoppar.
Övrigt
1 matbord och 4 stolar, 2 soffor varav en bäddsoffa, 6 plädar, 5 soffkuddar, ett soffbord i
betong, 3 tygväxter i bambu, vedkorg,2 rottingljusstakar, 4 blomvaser, 6 små glaslyktor, en
uppstoppad skata, en målning med skepp, en väggklocka, 3 mattor, en komatta,
dammsugare, golvmopp, torkställning, hallspegel, 7 täcken och 7 kuddar, 2 nattduksbord
med lampor, en brun pläd till säng Ralph Lauren. Tv

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

