
  
Viktig information att läsa innan er vistelse hos oss 

Här har vi samlat lite blandad information som är bra att känna till innan ni kommer hit. En 

del av den här informationen finns också med i era bokningsvillkor vilka ni godkände när ni 

gjorde er bokning hos oss, men vi uppmanar er att läsa igenom detta för att minska 

eventuella missförstånd. Skicka gärna detta dokument till era gäster! 

 

Bra saker att ta med 

I hyran ingår fri tillgång till den eller de byggnader ni hyr av oss samt lakan/handdukar till 

alla gäster, bäddade sängar vid ankomst och avresestäd. Här är en lista på saker som är bra 

att ta med: 

• Dukar & servetter (Går även att hyra av oss: 40 kr/duk och 20 kr/linneservett, 

meddela oss senast två veckor innan) 

• Plastglas, plastflaskor och/eller aluminiumburkar (om ni bokat bastun och/eller 

badtunnor då inga glas tillåts där) 

• Värmeljus och/eller höga ljus (glöm inte att släcka efter er!      ) 

Städ 

I hyran ingår avresestäd. Avresestäd innebär normal städning av de utrymmen ni hyr. Det vill 

säga dammsugning, moppning, damma av ytor, bädda av sängkläder & handdukar till 

tvätteri. Allt utöver det är ni som beställare ansvariga för. 

Detta förväntas av er: 

• Alla inventarier ni använder behöver ställas tillbaka på sin plats. Detta gäller även 

möbler, teknisk utrustning och dylikt. 

• Flaskor, burkar & övrigt avfall sorteras och slängs i anvisade kärl. 

• Allt porslin, glas & diverse husgeråd ni använder diskas och ställs tillbaka på sin plats 

av er (om ej annat är överenskommet med t.ex. cateringbolag) 

• Dekoration & blommor plockas bort och tas hem/slängs av er. 

• Utomhus: eventuella fimpar och annan nedskräpning utomhus får ej ske. Planera 
gärna in att gärna gå ett varv runt området några timmar innan avresa för att samla 

ihop eventuellt skräp. 

Tänk på att ovan punkter behöver vara uppfyllda vid avresa när nycklar återlämnas 

till oss. Vid händelse av att någon eller fler punkter ej är uppfyllda kommer vi behöva 

debitera er som beställare för våra extra arbets- eller städkostnader. Detta stäms av vid 

avresa efter en genomgång av lokalerna som utförs av vår personal. För ytterligare tydlighet 

har ni ju även checklistan ni fick i bokningsbekräftelsen. 

 

Möbler & Inventarier 

Det står er fritt att nyttja de möbler och inventarier som finns i de byggnader ni hyr. Tänk på 

att vi inte tillåter några inomhusmöbler utomhus och att allt behöver komma tillbaka till sina 

ursprungliga platser innan avresekontrollen. 



 Personal 

I hyran ingår personal för ankomst & avresa samt om något akut skulle ske finns vi 

tillgängliga på ett journummer. Utöver det har vi inte möjlighet att möblera rum eller andra 

personalkrävande arbetsuppgifter. Om ni är i behov av sådan hjälp så rekommenderar vi att 

ni kontaktar Anna-Karin Sjödahl på PAKMS som erbjuder dessa tjänster. Läs gärna mer om 

våra rekommenderade partners här: https://schenstromska.se/samarbeten/  

 

Ankomst 

Vid er ankomst kommer en från vår personal att ta emot er på plats och visa var saker finns 

och hur de fungerar samt överlämna nycklar (nyckelkort). Om ni har speciella önskemål på 

saker som ni önskar använda såsom grill, utemöbler eller liknande så kommer vi, vid 

ankomst, att visa var de finns och ni har sen möjlighet att flytta dem dit ni önskar. Skriv 

gärna en lista på dessa saker och skicka till oss! 

 

Tidigare ankomst 

Vi får ofta frågan om man har möjlighet att komma dagen innan för att förbereda inför sitt 

evenemang. Vi försöker hitta lösningar för att våra gäster ska kunna ankomma tidigare 

samma dag, om det är möjligt utifrån vilka avresor vi har och när. Önskar man däremot 

ankomma en dag innan är det en fråga om ytterligare en dygnshyra.  

 

Avresa – avresekontroll 

Avresa sker senast vid den tidpunkt som står i er bokningsbekräftelse. Vid denna tidpunkt 

behöver ni vara klara för avresa. Det är därför viktigt att ni har bockat av samtliga delar i 

checklistan (ställt tillbaka möbler, slängt sopor, diskat och ställt tillbaka all disk etc etc). Ett 

hett tips är att planera in för detta när ni gör schemat för ert evenemang. 

 

Jour – om något händer 

Ni kommer att få ett telefonnummer till någon av oss som ni har möjlighet att ringa vid en 

akut situation. Ett exempel på en akut situation är en vattenläcka, en trasig ugn eller i värsta 

fall ett olycksfall (som ni naturligtvis ska ringa 112 till i första hand).  

Om ni har en praktisk fråga ber vi er kika i vår instruktionsbok i första hand. 

 

Nyckelkort 

Hos oss finns ett nyckelkortssystem till alla byggnader och till våra gästrum. Dessa kodas i 

förväg till er och era gäster och lämnas över till dig som ansvarig bokaren som sen fördelar 

nyckelkorten till gästerna. Du som ansvarig bokare även får ett eller två nyckelkort som har 

en högre behörighet så att ni kommer in i alla de skrymslen och vrår ni hyr. Skulle någon av 

era gäster tappa bort sitt nyckelkort är det till dig som bokare gästerna vänder sig för att 

komma in i sitt/sina rum. Skulle du tappa bort ditt kort ringer du journumret. 

 

Behöver ni boka något mer från oss? 

Det finns möjlighet att hyra nedan av oss medan ni är här: 

Duk: 40 kr/duk 

Linneservetter: 20 kr/st 

https://schenstromska.se/samarbeten/


 Badrockar: 50 kr/st 

Vedeldade badtunnor: 5 000 kr för båda tunnorna. Rymmer 6 pers i varje. 

Meddela oss senast 4 veckor innan om ni önskar boka badtunnorna samt senast 2 veckor 

innan för dukar/servetter/badrockar. 

 

Kvarglömda saker 

Glöm inte att ta en extra koll innan ni åker från oss. Kvarglömda saker sparas hos oss i två 

månader. Eftersom att vi hyr in vår personal för ankomst/avresa/städ och debiteras per 

timme behöver vi debitera 500 kr för att posta kvarglömda saker till er. Ni är såklart 

välkomna att hämta dem hos oss. 

 

Konfetti 

Hamnar PRECIS överallt. Vi avråder därför starkt från att använda konfetti, vare sig det är 

utomhus eller inomhus. Städning av konfetti ingår inte i priset för städningen. Skulle vi 

behöva städa extra pga konfetti (eller liknande) kommer vi behöva ta ut en extra städavgift. 

 

Rökmaskin & Tomtebloss (eller dylikt) 

Vi avråder från att använda både rökmaskiner och tomtebloss då det finns en stor risk för 

utlösning av vårt brandlarm. Vårt brandlarm är direkt kopplat till SOS Alarm. Går larmet 

kommer brandkåren till oss. Pga deras säkerhetsrutiner går detta inte att återkalla. En 

utryckning kostar oss 10 000 kr. En kostnad vi kommer debitera er utifall ett falskt 

brandlarm gått p.g.a användning av tomtebloss, rökmaskin eller dylikt. Tomtebloss har 

dessutom en tendens att göra märken i dukar om de läggs där efter användning. 

 

Fyrverkeriet 

Fyrverkerier är inte tillåtet hos oss pga grannar och intilliggande häst- och bondgårdar. Vid 

avfyrning av fyrverkerier debiteras ni 10 000 kr. 

 

Heliumballonger i Stallet 

Heliumballonger smiter gärna upp i taket. För att vi ska kunna återhämta dessa behöver vi 

hyra in en skylift pga den höga takhöjden i Stallet. Detta kostar 5000 kr + vår arbetstid. Om 

detta skulle ske kommer vi behöva debitera er den kostnaden.  

 

Ljudnivå & fest/efterfest i Stallet 

Fest är kul, men vi behöver ta hänsyn till våra grannar i Ramnäs. Ni får fortsätta festen inpå 

småtimmarna, men gör så inomhus. Högt ljud & musik går bra fram till kl 02 under helger 

och till kl 22 på vardagar om ej annat är överenskommet separat, vilket i så fall noteras i er 

bokningsbekräftelse. 

 

Relaxen (Bastu, badtunnor & bad) 

Vår bastu står till ert förfogande om ni hyr hela vår anläggning.  

All badning sker på egen risk. Ibland är vattnet väldigt strömt vid bryggan vilket gör att man 

lätt åker i väg om man inte håller i sig i bryggan/badstegen. Informera gärna era gäster om 

detta! Tydligt alkoholpåverkade gäster bör ej bada och det är ert ansvar som bokare att se till 

att detta ej sker. 



 Vi tillåter inga glas eller glasflaskor nere vid relaxen. Tänk på det när ni köper dryck – enbart 

plastflaskor eller aluminiumburkar samt eventuellt köpa in plastglas. 

 


