Scoutkåren Vikingarna, Stockholm

Råd och tips när du hyr Sjövik
Några tankar och idéer i blandad ordning, för att göra din vistelse problemfri
Allmänt

 Parkera endast på P-platsen ovanför bommen (aldrig framför bommen, det är fler som använder vägen)
 Kör inte ner med bil till stugan, vi vill inte ha trafik dit och bommen kan låsas medan du är där
 Under trappan på gaveln till ledarstugan finns surrningsmaterial. Använd det gärna, men lägg
tillbaka efteråt!
 Töm gärna aska i bränntunnan, men inget annat – det är ingen papperskorg
 Elda inte i bränntunnan
 Om man inte klättrar på taken slipper vi laga södertrampade hängrännor
 Möblerna inne ska vara kvar inne – det finns lite möbler under verandan för utomhusbruk
 Vi försöker hålla badviken stenfri - kasta inga stenar i vattnet
 Kissar gör man gärna i skogen, men papper kastar man i dasstunnan!
 Ingen plast i dasstunnorna – bindor och tamponger läggs i plastpåse och kastas som sopor!
 Madrasser och kuddar är bofasta - får inte flyttas mellan husen och inte heller tas ut!
 Äter gör man vid borden, inte i sängarna - det gäller även läsk, chips m m!
 Listen på gaveln är till för att sätta upp anslag, då slipper vi hål i väggarna
 Veden är till för kaminer och spisar, för all annan eldning gäller naturved!
 Vedtravarna utomhus ska vara som dom är, m a o låt veden vara!
 Vattentunnorna är bl a till för brandsäkerheten och får inte tömmas ut!

Kök
 Elda gärna i köksspisen när det är kallt, så spar vi el
 Spar på vattnet, det kan ta slut! T ex diska inte under rinnande vatten.
 Häll inte ut något fast avfall (t ex ris, teblad) i avloppet, det blir stopp
 Avloppet kan frysa vintertid, så var lite försiktig
 Har vattnet frusit, kolla att kranen är stängd, det syns ju inte om den är öppen!
 Brandvarnaren gillar inte alltid att man lagar mat eller tänder i köksspisen.
Tips: Lägg ut den på verandan, men glöm inte att sätta tillbaka den!

Patrullstugorna
 Elda gärna i kaminerna när det är kallt, så spar vi el
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Uthusen
 Bår finns i uthuset
 Toa- och hushållspapper finns i uthuset
 Eldningsplåtar och några –burkar finns i uthuset
 Blir någon dasstunna absolut full – byt, men normalt ska det inte behövas. Nya tunnor finns i
uthuset, där du även ställer den fulla.
 Håll koll på nivån i kissdunkarna och töm vid behov
 Kolla att inga papper eller annat kastas i den främre skålen på toan, det blir stopp!
 Har du använt soptunnan, sätt i en tom säck (finns i uthuset) och ta med den gamla
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