
Welcome to the holiday village at Kåranäs! 

Here you will find information and answers to our most common questions. 

 Information på svenska längre ner på sidan 

 

    Information in English 

 
Under the menu "Online Booking" you can always see your booking and payment. Enter your 

last name and the booking number there.  

(If you have booked your stay with us via a bookingsite other than our website, the booking 

information concerns only your booked extras. 

Payments of the rent and other booking information can be found on the booking page you 

booked through.) 

Find us at facebook here https://www.facebook.com/semesterbyn/ 

 

Questions regarding your booking or stay should not be sent via facebook. Call or email us! 

We would also like to point out that under the menu “Activities” on our website, you will find 

suggestions and tips for activities in the holiday village and popular destinations in the area. 

 

Inventory list for our cottages you find at the bottom of the document. 

Arrival & Departure - Self check-in and check-out 

The holiday home has a keybox with code. The code to the keybox will be sent to you by e-

mail prior to arrival. Make sure the mailadress we have to you is correct! 

Access to the cottages from kl. 15:00, check-out by 10:00 on the day of departure.  

The pools and area 

The glass roof can be pushed away or bathed with it covering the pool. 

Be careful with the glass roof and let the adults shoot them on and off. 

It is forbidden to climb on the glass roofs. 

Extra care and consideration must be taken at the pool area. 

It is forbidden to access the pool's filters and cleaning hatches. 

Only inflatable toys intended for pools may be used in the pool. 

The gates to the pool area must be kept closed for everyone's safety. 

Baths, activities, loan of equipment and stay in the area of the holiday village and pool areas 

are at your own risk. 

Children are at all times parental responsibility. 

The holiday village is not responsible for any damage suffered by the guest. 

The holiday village is not responsible for any damage suffered by a guest by outsiders or other 

guests 

Pools are open 15 May- 15 september. 

 

The cottage 

Bed linen must be used in the beds. 

Do you need to rent bed linen & towels (150 SEK / set) so please contact us. 

(Laundry is charged with SEK 500 / bed if bed linen is not used.) 

 

TV In the cottages there is a TV with satellite TV. 

Do not change TV settings, languages, etc. 

 

https://www.facebook.com/semesterbyn/


The stove has a child lock in Rallarhuset, the button must be pressed before the knobs if 

enabled. Instructions are in the cottage. Broken snack button is charged with SEK 300. 

 

Pavilion - Fasten the curtains in the pavilion when you leave it, if you dragged them. 

 

No smoking in the cottage,on the patio it is allowed. 

 

WiFi is included in the rent and works in the cottage about the area. The network is called 

Semesterbyn Kåranäs. 

You do not need to enter a password. 

 

Accomodation - The cottage can be used by the number of people for whom there are beds. 

If there are more people in the cottage than beds, we have the right to charge a fee of SEK 

300 / night / person for the extra person / persons. We also have the right to reject the 

number of persons exceeding the limit. You are welcome to have visitors in the cottage for the 

day, however, the pools and the boats are for the residents guests. 

 

Grill - There is barbecue for each cottage. Bring coal and lighter fluid if you wish to grill. 

The grill is emptied into the intended container in the parking lot at the bins. 

Annexet has gas grill and Muurikka, you do not need to bring gas, it is included in the rent. 

 

Garbage- There are garbage bins at the parking lot in the Holiday Village, currently no sorting 

of waste. At the Annex and Rallarhuset are own garbage bins. 

 

The area - Littering the area is forbidden. 

It is forbidden to pick flowers from plantations and dig for worms. 

The animals on the farm 

Please let us know if you wish to visit the animals in their pastures or go for a walk or brush 

the small mini horse "Kotten". The goats are very social and gladly receive visits and a treat, 

for example. Carrots, apples, crispbread etc. 

We have rabbits in the yard or in the stable. Let us know if you want to visit them. 

Access to stables, pastures and animals in the surroundings is not allowed. 

If you want to book riding, you can find more information on our website. 

The boat with electric motor 

The boat is included in the rent 15 april – 15 october and is used at your own risk. 

The boat should be used carefully and responsibly. 

The boat must be moored and locked when not in use. 

The green carts / wagons available are intended for transporting the boat battery between the 

bridge and the house for charging at the cottage's patio.  

The battery should be charged when you are not using the boat. 

Damage to the boat must be notified to us immediately, do not wait for check-out. 

Be careful with the electric motor and do not use it as a support when you jump in and out of 

the boat. 

Broken electric motor is charged with 2000 SEK. (motor bracket 600 SEK) 

If damage to the boat has occurred, the guest is obliged to pay compensation before 

departure. 

 

Extra boat – If you need more then one boat with electric motor , you can rent extra boat.  

( if available) 

It cost 400 SEK / day and 1500 SEK / week. 

Send us a mail or give us a call and we add it to you booking.  

 

 



Fishing 

Want to go fishing then you must buy a fishing license. It is available at ICA in Väckelsång 

(about five minutes by car from the Holiday Village). 

Children under 18 do not need a fishing license. Day card SEK 100, weekly card SEK 200. 

Applies to both Fiskestadssjön and Kroksjön. 

 

Parking and driving 

Parking and driving on grass surfaces and paved surfaces in the Holiday Village is not allowed. 

We ask you to respect the speed limit in the area Max 30 km / h for everyone's enjoyment 

and safety! 

It is not allowed to load electric car / motorhome / caravan from the cottage / area's electrical 

outlet. 

 

Grills-  available in the area at the lake is for everyone. Bring coal and lighter fluid if you wish 

to grill. Extinguish properly before leaving the barbecue area.  

Laundry Room  

There is a shared laundry room for the houses. It costs 20 sec / wash including laundry & 

fabric softener. (It is the litte red house behind house 7 & 8.) 

 

Hire the Spa  

You can hire the spa department on site, subject to availability. 

Must be booked one day in advance. 

Special offer week 27-33! 

Exclusive access to the Spa & Relax department for you and your party! 

2 hours 500: - / family  

Rent sparobe, towel and slippers 100 SEK / person. Contact us for availability.    

Check out 

The cottage is left no later than 10.00 the day of departure. We apply self-checkout. 

When you have set up the cottage according to the instructions below, you can leave the 

cottage. 

You do not need to contact the staff for inspection. 

Key left in the key box. 

We are grateful for feedback and would like to know how you enjoyed it during your stay with 

us! 

Instructions before departure 

Cleaning is included in the rent, but the cottage must be set up and left in good condition. 

➢ Garbage should be taken out 

➢ wash dishes and put in the cabinets.  
➢ If you have moved any furniture it has to be put back to its original place.   
➢ Animal hair is cleaned away by the animal owner, not included in the cleaning. 

➢ Hang boat key and life jackets in place. 

➢ The boat must be returned cleaned and locked. 

➢ The battery should be charged when leaving the cabin. 

➢ If damage to the boat has occurred, the guest is obliged to replace this before 

departure. 

➢ If you have rented bed linen, they are put in the same bag they are delivered in. 

➢ The grill is emptied into the intended container. We clean the grill grill. 

➢ Take inside cushions to the outdoor furniture and attach the curtains to the pavilion. 



If the house is dirty or not left according to instructions, we charge the cleaning at your expense ( 

2000 SEK). 

 

Private area 

The area behind the black irongates is private and is not included in Kåranäs Gård / 

Semesterbyn. 

Pets / dog in the cottage 

There is a fee of SEK 300 / pet. Max 2 pets / cottage. 

We do not want pets staying in furniture or beds in the cottage. 

The dog must not be left alone in the cottage without supervision. 

NOTE: All animal hairs in the cottage are cleaned by the animal owner, not included in the 

cleaning. 

When you walk your dog / pet, of course you pick it up if they does 

their needs in the area. Also applies to fields, gardens etc. The whole Kåranäs farm / holiday 

village area. 

The dog is not allowed in animal paddocks!  

We are not responsible for any damage to your dog that happens in the holiday village area or 

surrounding farm. 

The dog must be kept on a leash in the area, but of course swim in the lake.  

(Not at the beach) 

Keep in mind that some people are afraid of dogs and show consideration. 

Make sure your dog does not disturb other guests. 

 

Vets nearby: 

Veterinary care is just outside Väckelsång, Husängen Vet. AB. tel: 0477-337 00 (+46 477 337 

00) or  0708-636701 (+46  708-636701) 

Anicura Läckeby Animal Hospital 0480-429700 (around the clock) 

Älmhults Veterinary clinic 0476-711 13 

Evidensia Animal Hospital Växjö 0470-719050 (until 22:00) 

Växjö New Animal Clinic 0470-24015 

 

Pharmacy is located in Tingsryd. 

Take it easy! 

We ask you to respect the speed limit in the area of Max 30 km / h for everyone's safety! 

Contact us regarding general questions, spas etc. call:  

+46 730 66 0 89 10.00  until 15.00 Monday- Friday. 

or send a mial to : office@semesterbyn.se 

 

Service at the cottage, TV & Internet & boats until 16.00 every day. 

Call Johan: +46 705 799 396 

 

Other times, only acute cases such as accidents, electricity, water and 

sewage problems.  

Call Johan: +46 705 799 396 



 

 

Welcome to Holiday Village Kåranäs!  
How to find us 

If you use Google Maps, then write Kåranäs Stugbyn 2, 362 50 Väckelsång. 

Alternatively, click on the link if you live in House 1-10 

Google Maps directions house 1-10 Holiday village Kåranäs 

Rallarhuset (House 11) Google Maps directions Rallarhuset 

Annexet (House 12) Google Maps directions Annexet 

 

From Växjö drive on road 27 towards Karlskrona about 35 km, drive thorugh Väckelsång. 

After 3 km look for roadsign Semesterby (holiday Village). Turn left 

From Tingsryd drive 8 km on road 27 towards Växjö. Look for roadsign Semesterby (holiday 

Village). 

Turn Right.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/EXLQnHhsFwfg1YqYA
https://goo.gl/maps/oAzCjWFrCkYMAjMQ7
https://goo.gl/maps/2ZupDjE969wXCuGFA


 
 

 Välkommen till Semesterbyn på Kåranäs Gård. 

Här finner ni information och svar på våra vanligaste frågor. 

 

På vår hemsida under menyn "Online Booking" kan du alltid se din bokning och betalning. 

Ange ditt efternamn och bokningsnummer där. 

(Om du har bokat din vistelse hos oss via en bokningssida än vår hemsida gäller 

bokningsinformationen endast dina bokade extratjänster. Betalning av hyran och annan 

bokningsinformation finns på bokningssidan du bokade genom.) 

Vi vill gärna tipsa om att på vår hemsida under aktiviteter och utflyktsmål finns förslag på vad 

ni kan hitta på här på Semesterbyn samt populära utflyktsmål. 

Hitta oss på facebook här: https:/www.facebook.com/semesterbyn/ 

Frågor gällande din bokning eller vistelse ska inte skickas via facebook. Ring eller maila oss! 

Inventarielistan för våra stugor finns längst ned i dokumentet. 

Vid ankomst & avfärd  

Incheckning Ni har tillgång till stugorna från kl. 15.00 er första hyresdag.  

Vi tillämpar självincheckning. Nyckel finns i nyckelbox vid stugans ytterdörr. 

Ni får koden via mail.  

Kontrollera i din bokning att vi har en korrekt mailadress till er! 

Utcheckning senast kl.10.00 avresedagen. 

Poolerna och området 

Poolerna är öppna dygnet runt. 

Glastaken går att skjuta bort eller bada med det på. 

Var aktsam med glastaken och låt de vuxna skjuta dem av och på. 

Glastaken får inte klättras på! 

Extra aktsamhet och hänsyn måste tas vid poolområdet.  

Det är förbjudet att tillträda poolens filter och rensluckor. 

Endast uppblåsbara leksaker avsedda för pooler får användas i poolen.  

Grindarna till poolområdet skall hållas stängda för allas säkerhet. 

Bad, aktiviteter, lån av utrustning och vistelse inom semesterbyns område och poolområden, 

lekplats etc. sker på egen risk.  

Barn är i alla lägen målsmans ansvar.  

Poolerna är öppna 15 maj – 15 september. 

 

Stugan 

Sängkläder måste användas i sängarna. 

Behöver ni hyra sängkläder & handdukar (150 kr / set ) så kontakta oss.  

(Tvätt debiteras med 500 kr / säng om sängkläder inte används.) 

 
I stugorna finns TV med satellit-tv.  

Ändra inte tv-inställningar, språk etc.   

 

Spisen har ett barnlås i Rallarhuset, knappen måste tryckas in innan vredet kan vridas om 

det är aktiverat. Instruktioner finns i stugan. Sönderbruten spisknapp debiteras med 300 kr. 

https://www.facebook.com/semesterbyn/


 

Paviljongen- Sätt fast gardinerna i paviljongen när ni lämnar den om ni dragit för dem. 

Rökning förbjuden i stugan, på uteplatsen är det tillåtet. 

Grill – Det finns grill till varje stuga. Ta med kol och tändvätska om ni önskar grilla. 

Grillen töms i avsedd behållare på parkeringen vid soptunnorna. 

Annexet har gasolgrill och Muurikka, ni behöver inte ta med gasol, det ingår i hyran. 

WiFi ingår i hyran och fungerar i stugan om området. Nätverket heter Semesterbyn 

Du behöver inte fylla i lösenord. 

Antal gäster- Stugan får användas av de antal personer som det finns sängplatser för. Vid 

fler antal personer i stugan än sängplatser har vi rätt att ta ut en avgift om 300 kr / natt / 

person för den extra personen/personerna. Vi har även rätt att avvisa antal överskridande 

personer. Ni får gärna ha besökare i stugan över dagen, dock är poolerna och båtarna för de 

boende gästerna. 

Området 

Nedskräpning av området är förbjudet. 

Det är förbjudet att plocka blommor ur planteringar och gräva efter mask.  

 

Djuren på gården 

Meddela oss om ni önskar hälsa på djuren i deras hagar eller gå en promenad med eller borsta 

den lilla minishettisen ”Kotten”. Getterna är väldigt sociala och tar gärna emot besök och en 

godbit, tex. Morötter, äpplen, knäckebröd etc. 

Ofta har vi kaninungar på gården och våra vuxna avelskaniner. Säg till om ni vill hälsa på dem. 

 

Tillträde till stall, hagar och djur i omgivningen är inte tillåtet. 

Vill ni boka ridning så finns mer information på vår hemsida under utflyktsmål. 

 

Båten 

Båten ingår i stughyran 15 april – 15 oktober och används på egen risk. 

Båten ska användas aktsamt och ansvarfullt. 

Båten måste förtöjas och låsas enligt anvisning. 

De kärror som finns är avsedda för att frakta båtbatteriet mellan bryggan och ladd-platsen vid 

stugans uteplats.  

Skada på båten måste meddelas oss omgående, vänta inte till utcheckning.Har skada på båten 

uppkommit är gästen skyldig att ersätta detta före avresa. 

Var försiktiga med elmotorn och använd den inte som stöd då du hoppar i och ur båten. 

Trasig elmotor debiteras med 2000 kr.  (motorfäste 600 kr) 

Batteriet skall stå på laddning när ni inte använder båten. 

Extrabåt - Om du behöver mer än en båt med elmotor kan du hyra extrabåt. ( om tillgänglig) 

Det kostar 400 kr / dag och 1500 kr / vecka. 

Skicka ett mail eller ring oss så lägger vi till det i din bokning. 

Fiske 

Vill ni fiska så måste ni köpa fiskekort. Det finns att köpas på ICA i Väckelsång (ca fem 

minuter med bil från Semesterbyn). 

Barn under 18 år behöver ej fiskekort. Dagskort 100 kr, veckokort 200 kr. Gäller för både 

Fiskestadssjön och Kroksjön. 

Parkering och körning 

Parkering och körning på gräsytor och asfalterade ytor i Semesterbyn är inte tillåtet. 



Vi ber er respektera hastighetsbegränsningen på området Max 30 km/h för allas trevnad och 

säkerhet! 

Det är inte tillåtet att ladda elbil / husbil/ husvagn från stugans / områdets eluttag. 

Grillarna som finns på området vid sjön är till för alla. Ta med kol och tändvätska om ni 

önskar grilla. Släck ordentligt innan ni lämnar grillplatsen. Vattenspann finns vid grillarna. 

Tvättstuga Det finns en gemensam tvättstuga för husen. Det kostar 20 sek/tvätt inkl tvätt & 

sköljmedel. Det är det lilla röda huset bakom hus 7&8. 

Hyra Spa-avdelningen 

Du kan hyra spaavdelningen på plats, beroende på tillgänglighet. 

Måste bokas en dag i förväg. 

Specialerbjudande vecka 27 -33! 

Exklusiv tillgång till Spa & Relax-avdelningen för dig och din familj! 

2 timmar 500: - / familj 

Hyr sparock, handduk och tofflor SEK 100 / person. 

Kontakta oss för tillgänglighet. 

Privat område 

Området innanför de svarta järngrindarna är privat och ingår inte i Kåranäs Gård / 

Semesterbyn.  

 
Husdjur / hund i stugan 

Det är en avgift på 300 kr / husdjur. Max 2 husdjur / stuga.  

Vi vill inte att husdjur vistas i möbler eller sängar i stugan.  

Hunden får inte lämnas lös i stugan utan tillsyn. 

 

När du rastar hunden/husdjuret så plockar ni naturligtvis upp efter den om den gjort 

sina behov på området. Gäller även på åkrar, hagar etc. Dvs HELA Kåranäs Gård / 

Semesterbyns område.  

Hunden får inte vistas i djurens hagar!  

Hunden måste hållas kopplad på området, men får självklart bada vid badplatsen anvisad för 

hundarna. Tänk på att vissa människor är rädda för hundar och visa hänsyn.  

Se till att din hund inte stör andra gäster.  

 

Veterinärer i närheten: 

Veterinärvård finns strax utanför väckelsång tel: 0477-337 00 eller 0708-636701  

Evidensia Djursjukhuset Växjö 0470-719050 (fram till kl 22) 

Växjö Nya Djurklinik 0470-24015 

Apotek finns i Tingsryd. 

Utcheckning  

Stugan lämnas senast kl.10.00 avresedagen. Vi tillämpar självutcheckning.  

När ni ställt iordning stugan enligt anvisningarna nedan så kan ni lämna stugan.  

Ni behöver inte kontakta personalen för kontroll. 

Nyckel lämnas i nyckelboxen. 

Vi är tacksamma för feedback och vill gärna veta hur ni haft det under er vistelse hos oss! 

Anvisningar innan avfärd 

Städning ingår i hyran men stugan ska ställas i ordning och lämnas i vårdat skick.  

➢ Dvs. Sopor ska tas ut, disken ska vara diskad och inställd i skåpen.  

➢ Möbler som flyttats ska ställas tillbaka.  

➢ Ev. djurhår städas bort av djurägaren, ingår inte i städningen.  

➢ Häng båtnyckel och flytvästar på sin plats. 

➢ Båten skall återlämnas rengjord och låst. 



➢ Batteriet skall stå på laddning när ni lämnar stugan. 

➢ Har skada på båten uppkommit är gästen skyldig att ersätta detta före avresa. 

➢ Har ni hyrt sängkläder så läggs de i samma påse de levererats i. 

➢ Grillen töms i avsedd behållare.  Vi rengör grillgallret. 

➢ Ta in dynor till utemöblerna och sätt fast gardinerna i paviljongen. 

Stuga som lämnas i ovårdat skick debiteras med 2000 kr. 

 
 

Kontakta oss på: 0730- 66 70 89 gällande allmänna frågor, spa etc. 
kl.10.00 - 15.00 måndag- fredag. 

Eller maila till: office@semesterbyn.se 

 

Service på stugan, tv & Internet & båtar fram till kl.16.00 alla dagar. 

Ring Johan: 0705- 799 396   

 

Övriga tider endast akuta ärenden som olycksfall, el, vatten och 

avloppsproblem. Ring Johan: 0705- 799 396   

 

Varmt välkomna till Semesterbyn Kåranäs! 
Vägbeskrivning  

Använder ni Google maps så skriv Kåranäs Stugbyn 2  362 50 Väckelsång 

så kommer ni rätt!  

Alternativt klicka på länken om ni bor i Stuga 1-10 

 Google Maps vägbeskrivning hus 1-10 Semesterbyn Kåranäs 

Rallarhuset (Hus 11) Google Maps vägbeskrivning Rallarhuset 

Annexet Hus (12) Google Maps vägbeskrivning Annexet 

Koordinater  

WGS 84 (lat, lon):N 56° 36.208', E 14° 55.722'  WGS 84 decimal (lat, lon):56.60347, 

14.92870   RT90:6275470, 1446166   SWEREF99:6273250, 495623 

Från Växjö: 

Kör Väg 27 mot Karlskrona och Tingsryd,  (På gammal karta står det väg 30) 

Ca 3,5 mil efter Växjö kommer samhället Väckelsång, 

Kör igenom Väckelsång, forstätt ca 3 km, på höger sida kommer en P- plats (bra att stanna på 

för vänstersvängen över stora vägen.)Titta efter skylt Semesterby (vit skylt med svart text) 

Följ skyltarna.  Framme!  

Från Tingsryd: 

Kör ca 8 km på väg 27 mot Växjö. (På gammal karta står det väg 30) 

Busshållplatsen heter Kåranäs, strax efter busshållplatsen, titta efter skylt Semesterby.  

(vit skylt med svart text)   Följ skyltarna.   Framme!  

 

https://goo.gl/maps/zLTVTtGZTqReAEtG8
https://goo.gl/maps/oAzCjWFrCkYMAjMQ7
https://goo.gl/maps/r2yT9Pn5PpzEtLXL7


 

 

 

OBS! 

  Spisen har barnlås.  

När barnlåset är aktiverat (nyckelsymbolen pekar uppåt, första läget åt höger.) så måste 

spisknappen tryckas in för att vridas. 

(Sönderbruten spisknapp debiteras med 300 kr.) 

  

NOTE! 

  The stove has a child lock. 

When the child lock is activated (the key symbol points upwards, first position to the right.) then 

the button must be pushed in to rotate. (Broken button is charged with 300 SEK.) 

 

 Wenn die Kindersicherung aktiviert ist (das Schlüsselsymbol zeigt nach oben) Dann muss 

der Knopf zum Drehen eingedrückt werden. (Gebrochene Knopf wird mit 300 SEK berechnet 

 

 

 

 Tryck in för att vrida denna knapp! 

  Push to rotate this button! 

 Drücke, um diesen Knopf zu drehen! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 Inventarielista för våra stugor 

 (För Rallarhuset finns servis för 14 personer, Annexet 18 personer.) 

 Inventory of our cottages  

(For Big vacationhouse/Rallarhuset's tableware for 14 persons Annexet 18 

persons.) 

  Inventarliste unserer Ferienhäuser (Für Rallarhuset das Geschirr für 14 

Personen , Annexet 18 personen) 

 

 

Kök kitchen Küche 

10 mattallrikar 10 dinner plates 10 Tellern 

10 djupa tallrikar 10 soup plates 10 Suppentellern 

10 assietter 10 small plates 10 kleine Tellern 

10glas 10 glasses 10 Glässer 

10 kaffekoppar 10 coffee cups 10 Kaffeetassen 

10 vinglas 10 wineglasses 10 Weinglässer 

   

2 stekpannor 2 frying pans 2 Bratpfamen 

3 kastruller / grytor 3 saucepans 3 Kasserollen 

1 tillbringare 1 Jug 1 Kanne 

 

 

  

3 vispskålar 3 bowls 3 Schüsseln 

1 durkslag 1 strainer 1 Durschschlag 

   

1 bricka 1 Tray 1 Fach 

3 grytunderlägg 3 underpads 3 Unterlagen 

2 grytlappar  2 Topflappen 

2 skärbrädor 2 cutting boards 2 Schneidebretten 

2 Ugnsformar 2 Ovenproof Dishes 2 Ofengeeignete Formen 

Bestick, 10 av varje Cutlery, 10 of each Besteck, 10 jedes 



 

knivar knives Messern 

gafflar forks Gabeln 

Gafflar små Small forks Kleine Gabeln 

matskedar spoons Löffeln 

teskedar small spoons Kaffeelöffeln 

Köksredskap Kitchen tools Küchenartikel 

osthyvel 1 cheese slicer 1 Käsemesser 

Sax 1 scissor 1 Schere 

2 smörknivar 2 Butterknifes 2 Buttermesser 

potatisskalare 1 peeler 1 Schäler 

2 slevar 2 plastic spoons 2 plastik Löffeln 

visp 1 whisk 1 Schneebesen 

stekspade 1 spatula 1 Bratenspate 

pastaslev Pasta spoon Pasta Schöpfkelle 

Plast tång Plastic pliers Plastic Zange 

3 knivar i olika 

storlekar 

3 kitchen knives 3 Küchemessern 

konservöppnare 1 tinopener 1 Dosenöffner 

vitlökspress garlic press Knoblauchpresse 

måttsats measurement kit Messkit 

rivjärn grater Reibe 

Vin/flasköppnare 1Wine/ bottle-opener 1 Wein/Flascheöffner 

slickepott 1 doughscrapel 1 Schusselschaber 

 

 

microugn 1 microwave oven 1 Microwellenherd 

Kaffebryggare 1 coffee-mashine 1 Kaffemaschine 

elspis med ugn Stove with oven Herd mit Ofen 

brödrost toaster Toaster 

kyl+frysskåp refrigerator +freeze Kühl-/ Gefrierschränke 

Sovrum Bedroom Schlafzimmer 

8 kuddar 8 pillows 8 Kopfkissen 

8 täcken 8 quilts 8 Bettdecken 

Överkast samtliga 

sängar 

Bedspreads to all beds Tagesdecken für alle 

Betten 

Städutrustning Cleaning Equipment Reinigungsgeräte 

Spisrengöring Stove Cleaner Ofenreiniger 

sopborste + skyffel  broom and dustpan  Bürste und Schaufel 

moppset  floorcleaning set Bodenwischer 

sophink  dustbin  Mülleimer 

dammsugare vaccum cleaner  Staubsauger 

Övrigt Other Sonstige 



TV  TV TV 

 2 fjärrkontroll TV 2 remote controls TV 

 

 2 Fernbedienung TV 

 1 fjärrkontroll 

Värmepump/ AC 

1 remote control Heat 

pump/ AC 

 

1 Fernbedienung 

Wärmepumpe/ AC 

Uteplatsen The patio Der Patio 

Kolgrill charcoal grill Holzkohlegrill 

utemöbler garden furniture Gartenmöbeln 

 Solstolar  Sunchairs Sonnenliegen 

dynor till utemöbler  cushions for outdoor 

furniture  

 

Kissen für Gartenmöbel  

 

 

 

Stugorna är utrustade för självhushåll. 

Täcke och kudde ingår, ta med egna sängkläder och handdukar eller hyr av oss.  

Sängkläder och kudde ingår inte till spjälsäng, endast madrass. 

Förbrukningsartiklar ingår ej. 

Ta med toalettpapper, disktabletter för diskmaskinen, soppåsar och andra förbrukningsartiklar. 

Disktrasa och handdiskmedel, disksvamp och diskborste finns i stugan. 

Ta gärna med plastglas att använda vid pooldäcket. 

Ta med grillkol och tändvätska om ni vill grilla. 

 

 Die Ferienhäuser sind für die Selbstversorgung ausgerüstet. 

Bitte bringen Sie Bettbezüge und Bettlaken, Handtücher. (Betten und Kissen sind nicht auf die 

Krippe enthalten, nur die Matratze) 

Toalettenpapier, Spülmittel für die Spülmaschine, Abfallsäcke und andere Verbrauchsartikel 

selber mit. 

Spültuch und Handspülmittel, Küchenschwamm und Spülbürste gibt es im Ferienhaus. 

Nehmen Sie gerne auch Einmalgeschirr für den Gebrauch an den Pools mit. 

Wenn Sie grillen möchten, bringen Sie Holzkohle und Zündflüssigkeit mit. 

 

 The cottages are equipped for self-catering. 

Please bring bedclothes and sheets, towels. Bedding and pillow for cot (babybed) is not included, 

only mattress . Bring toilet paper, dish detergent for the dishwasher, garbage bags and other 

consumables. 



Dish cloth and washing up liquid, kitchen sponge and dish brush, there is in the property. 

It may also be helpful to have plastic glasses to use at the pool deck. 

Bring barbecue charcoal and ignition fluid if you want to grill. 


