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Varmt Välkomna 

 

Varmt välkomna hit till Er herrgård – vi hoppas att ni känner er som hemma och får en 

fantastisk vistelse!  

Precis som hemma behöver man ju ha lite koll på hur saker funkar. Vi har försökt samla det 

som vi tror kan vara bra att känna till i det här dokumentet. Sen har vi även satt upp 

instruktioner lite överallt just precis på den platsen man kan tänka sig behöva dem.  

Om det är någon information ni saknar så går det jättebra att höra av er till den 

kontaktperson ni fått under er vistelse eller leta reda på vår vaktmästare Thomas som finns 

på plats under vardagar.  
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HERRGÅRDEN 

Kök & Disk 
 

Diska 
 

 

 

Huvudströmbrytaren 
Sätt i gång huvudströmbrytaren som sitter på väggen 
till vänster om diskmaskinen. 

Starta diskmaskinen 
Du startar i gång diskmaskinen enligt instruktionerna 
på bild A (se bild på nästa sida) 

Att diska Följ instruktionerna enligt bild B. 

Byta vatten 

 
Följ instruktionerna enligt bild C.  
Byta vatten i diskmaskinen behöver göras 
kontinuerligt under dagen, för att disken ska bli ren. 

Diskar ni mycket = Behöver ni byta vatten ofta       

När ni diskat klart 

 
Gör rent diskmaskinen enligt bild D och E. Lägg 
gallrena i en back bredvid diskmaskinen, kom ihåg att 
lägga ”Ploppstången” så att gummilisten INTE kläms 
ihop. 
 
När du är klar, stäng av huvudströmbrytaren som 
sitter på väggen till vänster om diskmaskinen. 
 
Diskmaskinen ska stängas av och göras rent varje kväll 
och såklart när ni lämnar Herrgården. Om ni behöver 
diska mycket, behöver ni göra rent, tömma vatten och 
fylla på med nytt vatten i diskmaskinen kontinuerligt 
för att disken ska bli ren.  

Piper maskinen? 
Diskmedlet slut! 

Om diskmedlet skulle ta slut, då piper maskinen.  
 
Nytt diskmedel finner ni på stålhyllan nedanför 
trappen vid köket.  
 
Diskmedelsbehållaren finner ni till höger om 
diskmaskinen vid fönstret. 
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Kaffebryggare 
Mmmm en kopp kaffe är gott!  

Så här gör du för att sätta i gång kaffebryggaren: 

1 
Häll INTE i vatten, kaffebryggaren fyller på 
vatten automatiskt. 

2 
Sätt i filter, fyll på med önskad kaffemängd 12 
eller 6 koppar/mått 

3 Tryck på ON-knappen 

4 

Tryck på önskad storlek dvs 12 eller 6 koppar 

påfyllnad av vatten. Nu bryggs kaffet       

5 
När inte kaffebryggaren används längre, tryck 
på OFF knappen.  

 

Önskar du varmhålla fler kannor, kan du sätta på värmeplattan på 

kaffebryggarens ”topp”, se separat knapp utmärkt för den platten på displayen.  

Fler kannor finner du på hyllan ovanför kaffebryggaren. 

 

Kaffetermosar finner du i vita hyllan till vänster, där finner du även mjölkskummare, 

vattenkokare, mjölkkannor och termosar för tevatten.  

 

Kom håg att tömma filter och diska kaffekannor, termosar samt torka av  

kaffebryggaren efter dig!  
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Att använda köket i herrgården 
 

Checklista innan matlagning: 

1. Tänd lampan i köket: Precis vid trappen utanför köket hittar du lampknappen till 

köket. 

 

2. Starta ventilationen: Till höger precis när du går in i köket hittar du ventilationen 

för köket, sätt den på 1 alt 2 under din vistelse i köket och Herrgården. 

 

3. Tänd lampor & köksfläkt över stekbord och spis: I hörnet precis till höger när 

du kommer in i köket finner du knappen för lamporna över stekbord och spis. Denna 

knapp startar även köksfläkten vilket är ett MÅSTE att ha i gång när du ska laga mat 

annars kan brandlarmet gå. 

 

Använda värmelampor: 

I taket vid serveringsbänken finns det värmelampor. Bredvid köksfläktknappen sitter en 

timerknapp för värmelamporna. 

 

Använda ugnen: 

Vi rekommenderar att du använder den översta ugnen. 

Så här fungerar den översta ugnen: 

1. Stäng ugnsluckan och tryck på ON = Vänta in att ugnen startar. Du kommer att få upp 

en display med bilder. Alla knappar är touchknappar.  

 

2. Enklast är att välja från första radens val dvs: 

1. Välj Ånga -. Ånga m. varmluft – Varmluft 

2. Ställ sedan in önskad temperatur och tid du önskar. Tiden och temperaturen 

ställer du in genom att trycka på respektive symbol och ställa in genom att 

vrida på vredet.  

3. När du vridit vredet dit du önskar trycker du igen på knappen för att ”låsa” 

den inställning du gjort.  

4. När det är klart kommer ugnen att börja spela en vacker melodi. 

 

3. På displayen finns också fler rader som visar på symboler för respektive maträtt. 

Det finns alltså olika ugnsprogram beroende på vad du ska laga. Så här gör du då: 

1. Svara på de frågor som ugnen ställer tex. jag önskar köttbiten grillad, är det en 

tunn eller tjock bit, är det ljust eller mörkt kött, vill jag ha den rare eller well 

done... Det är en smart ugn       

 

4. När du är klar: stäng av ugnen och öppna ugnsluckan. Om du har kunskap sedan 

tidigare om hur du rengör en sådan här ugn så kör ett rengöringsprogram, medel för 

rengöring finns under diskbänken mitt emot ugnen. Har du ej kunskapen om hur du 

gör rent en sådan här ugn, låt det vara så gör vi från Herrgården rent ugnen efter er 

avresa.  
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Så här fungerar den nedersta ugnen: 

1. Stäng ugnsluckan och sedan trycka på ON.  

2. Välj ånga eller varmluft 

3. Tryck på termometerknappen och använd vredet för att ställa in önskad temperatur 

på ugnen.  

4. Tryck på klockan och använd vredet för att ställa in önskad tid.  

5. När tiden du ställt in sedan gått ut så ”tjuter” ugnen. 

 

Kom ihåg att precis som allting annat att lämna det fint och diskat så slipper du extra 

städkostnader       
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Musik - Sonos  
 

I herrgården finns ett Sonos-system som kan användas för mingelmusik och det går att styra 

vilket eller vilka rum i herrgården som musiken ska spelas. 

För att komma åt Sonos: 

1. Gå till datorn som står vid baren på andra våningen.  

2. Sätt på datorn och skärmen 

3. Logga in med lösenord: abc123 

4. Leta upp Sonos på datorns skrivbord och klicka i gång Sonos 
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Tända den öppna spisen 
Det är så mysigt att sitta vid den öppna spisen och höra sprakandet av veden!  

Om du är ovan att tända en öppen spis, så vill vi tipsa dig om hur du gör för att det inte ska 

ryka in. Det vore ju lite trist om ni får brandkåren på besök som ju tyvärr kostar en slant        

I bänken till vänster om den öppna spisen ligger gamla tidningar och ”tändpåsar”.  Använd 

gärna dessa. 

1. Stäng dörren till Skänken och dörren ned till Valvet. Dvs stäng in dig i rummet. 

Brandlarmet i Skänken utlöses av värme och inte av rök. Tanken är alltså att om det 

börjar ryka från spisen så sipprar inte röken ut i andra utrymmen och utlöser larmet. 

2. Som standard är alltid spjället öppet till denna spis, 

men titta för säkerhets skull att spjället är öppet, 

vilket det är om den nedersta ”öglan” sitter fast på 

”spiken”. 

3. Gör en liten strut av tidningspapper som du tänder 

på överst (se bild till höger) För sedan upp den mot 

skorstenen inne i den öppna spisen för att se så att 

lågan letar sig uppåt. Detta visar på att du har drag i 

skorstenen = röken går upp i skorstenen. Gör detta 

två gånger, så att du verkligen ser att det är drag i 

skorstenen. Du gör även detta för att värma upp 

skorstenen, en kall skorsten och inget drag kommer 

att göra att det börjar ryka in. Om du ser att lågan i 

tidningen drar uppåt, sätt ner pappret i hörnet, se till 

att elden tar sig i pappret och fyll sedan på med ngt 

litet enstaka vedträd, mer papper och några 

eldningskuddar. Stapla veden likt en liten ”pyramid”, 

se bilder nedan. 

4. Fyll på med vedträn först när elden har tagit sig ordentligt. Ställ sedan dit 

eldningsgallret om du inte redan gjort det.  
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5. När du ser att elden tagit sig, öppna dörren till Skänken och Valvet. 

6. Om du behöver mer ved finner du det under trappen till höger innanför stora 

entrédörren till Herrgården.  

 

Om det ryker in: 

Skulle det börja ryka in – behåll dörrarna stängda men öppna alla fönster i Skänken och 

vädra ur röken. Öppna inte dörren till Skänken eller Valvet detta gör att röken kommer att 

sprida sig i Herrgården och gör att brandlarmet kommer att gå direkt. 

 

Vi önskar er en mysig stund framför brasan!   

Det är endast i Skänken som det finns en fungerande öppenspis/braskamin. 

Om vår vaktmästare Thomas är på plats, kontakta honom gärna så hjälper han till att tända 

er brasa        
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Konferenslokaler 

 

Brukspatronen 
 

Wifi trådlöst nätverk 

Över hela Herrgården kan ni nå vårt 

trådlösa nätverk: 

Nät: Guestnet  

Lösen: surfalugnt 

 
Temperaturen 

I detta mötesrum reglerar ni 

temperaturen med luftvärmepumpen 

och dess dosa, vilken ni finner i korgen 

vid skåpet.  

 

Projektor och duk 

Den vita dosan på väggen styr projektorn. Om du trycker på ON sätts projektorn i gång och 

projektorduken åker ned per automatik, om du trycker på OFF så stängs projektorn av och 

projektorduken åker upp per automatik. I den vita dosan finner du projektorns portar VGA 

och HDMI. Du kan även styra projektorn samt projektorduken via separata dosor, vilka du 

finner i korgen här bredvid. 

 

Högtalare 

Ljud finns genom Bosesystemet. Koppla in en 3,5 mm kabel i den runda svarta dosan här på 

skåpet. Toucha/Klicka på dosan så att den lyser grön för att starta högtalarna. Volymen 

regleras genom att du vrider på dosan. 

 

Stationär dator 

Det finns en stationär dator med tillhörande trådlöst tangentbord och mus i skåpet. Datorn 

går in på HDMI1-porten i projektorn.   

 

Belysning 

Du reglerar lampornas styrka genom att hålla in lampknappen, släpp knappen när du nått 

önskat ljus. 

 

 

Skarvsladdar och adapters 

I skåpet finner du vissa adapters samt skarvsladdar. Söker du efter fler sladdar, nya 

whiteboardpennor, ny sudd till tavlan m.m. titta i det stora träskåpet utanför 

konferensrummets dörr. Nyckel till det skåpet finns bland nycklarna nere i receptionen, 

uppmärkt som ”Konferensskåp”. 
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Patronessan 
 

Wifi trådlöst nätverk 

Över hela Herrgården kan ni nå vårt 

trådlösa nätverk: 

Nät: Guestnet  

Lösen: surfalugnt 

 

Temperaturen 

I detta mötesrum reglerar ni 

temperaturen med luftvärmepumpen och 

dess dosa, vilken ni finner i korgen vid 

skåpet.  

 

Projektor och duk 

Den vita dosan på väggen styr projektorn. Om du trycker på ON sätts projektorn igång och 

projektorduken åker ned per automatik, om du trycker på OFF så stängs projektorn av och 

projektorduken åker upp per automatik. I den vita dosan finner du projektorns portar VGA 

HDMI. Du kan även styra projektorn samt projektorduken via separata dosor, vilka du finner 

i korgen vid skåpet. 

 

Högtalare 

Ljud finns genom Bosesystemet. Koppla in en 3,5 mm kabel i den runda svarta dosan här på 

skåpet. Toucha/klicka på dosan så att den lyser grön för att starta högtalarna. Volymen 

regleras genom att du vrider på dosan. 

 

Stationär dator 

Det finns en stationär dator med tillhörande trådlöst tangentbord och mus i skåpet. Datorn 

går in på HDMI1-porten i projektorn.   

 

Belysning 

Du reglerar lampornas styrka genom att hålla in lampknappen, släpp knappen 

när du nått önskat ljus. 

 

 

Skarvsladdar och adapters 

I skåpet finner du vissa adapters samt skarvsladdar. Söker du efter fler sladdar, nya 

whiteboardpennor, ny sudd till tavlan m.m. titta i det stora träskåpet utanför 

konferensrummets dörr. Nyckel till det skåpet finns bland nycklarna nere i receptionen, 

uppmärkt som ”Konferensskåp”. 
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STALLET 

Kök & Disk 

 

Diska 
Vi har gjort fyra kortare filmer som visar hur diskmaskinen i Stallet fungerar.  

Klicka här för att komma till dem. 

 

Ventilationen kök Stallet 
 

Ventilationen ska alltid vara i gång när du lagar mat i köket eller använder den stora 

diskmaskinen. Om inte kan brandlarmet gå. 

OBS! Om du ska använda Glaze Piten (den stora grillen inomhus) ska du inte ha 

köksventilationen på. Då går röken från grillen ut i resten av lokalen och då kan brandlarmet 

gå av den anledningen.  

Så här använder du ventilationen:  

Ventilationen till köket styrs med panelen här bredvid:  

Starta ventilationen: 

1. Tryck på knappen på panelens ovansida till höger 

för ON. Nu startar displayen. 

2. Välj knapp märkt LOKAL 

3. Tryck på knapp märkt START 

4. Välj ”högfart” och tryck OK. Nu sätter 

ventilationen i gång, du kan se startfördröjningen 

räkna ned i displayen.  

 

Stäng av ventilationen: 

1. När du diskat/Lagat mat klart sätt igång displayen 

= Tryck på knappen på panelens ovansida till 

höger för ON. 

2. Välj knapp märkt LOKAL 

3. Tryck på knapp märkt STOPP och tryck OK 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLM1oDoHfQwvegelThZUXD0MVOapfOx5l8
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Att använda grillen/Glaze Pit 
Att använda vår grill inomhus (eller Glaze Pit som det egentligen heter) är väldigt trevligt. 

Funkar utmärkt att grilla på eller bara ha tänd för att skapa mysig stämning.  

 

Innan ni använder grillen – viktigt! 
Innan ni tänder på någon brasa måste ni sätta på ventilationen. Detta gör ni genom 

vrida om det lilla vredet som sitter på den vänstra stolpen bredvid grillen. Se den vänstra 

bilden nedan. Om ni inte gör detta kommer rök från brasan att fylla lokalen och vårt 

brandlarm kommer att utlösas. Brandlarmet är direkt kopplat till SOS Alarm det går inte att 

häva på något sätt. Dvs brandkåren kommer oavsett om det brinner eller inte. En 

brandkårsutryckning kostar er 8 000 kr. Det går jättebra att ringa oss eller leta upp vår 

vaktmästare Thomas (om han är på plats) om ni har frågor!       
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Teknik & Musik 

  

Tekniklista 

 

• Projektor och Duk  
 

• 4st Högtalare VRX  

• 4st Bashögtalare under scen.  

• 4st Aktiva monitorer  

• 1st Mixerbord TF1 16kanaler.  

• 1st Tio stagebox-16 kanaler via Cat 5  
 

Trådlöst:  

• 1st Headset  

• 1st Trådlös mikrofon  

• 2st Shure 58 mikrofon  

• 2st Mikrofonstativ  
 

Ljus:  

• 6st Cameo led 12 lampor i bakkant  

• 4st frontljus via dimmer  

• 1 st ljus bord Cameo med möjlighet att välja för i bakkant.  
 

Mixerbordet 
 

1. Börja med att se så att allting är påslaget, mixerbordet samt slutstegen som sitter i 
glasboxen under scenen, kolla också så att volymen är på fullt på slutstegen. 

 
2. Högst upp i vänstra hörnet på skärmen så ska det stå ”A0* HERRGÅRD GRUND” 

om det inte gör det så trycker ni på ”A-Knappen” till höger om skärmen, där är det 
även uppmärkt med en tejp där det står grund. 

 
3. Se till att allting är rätt inkopplat i mixerbordet, på alla kablar sitter det en tejp bit där 

det står vart alla kablar ska kopplas in i mixerbordet. 
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4. Nu ska ni ha er färdiga inställning, där det står Mick 1, 2, 3 på regel 1, 2, 3. på kanal 15 
och 16 så står det ”DATOR” där har ni kanalerna där er bakgrundsmusik eller 
liknande kommer ifrån. 

 
5. Längst till höger så har ni en röd regel, det är huvudvolymen för allting, den ska man 

inte ha så den går över ”0” men det går bra att sänka den ifall ni tycker att allting är 
för högt. 

 
6. Över varje regel så finns det en knapp där det står ”ON” om inte den lyser orange så är 

inte den kanalen på, om den lyser orange så är kanalen på och då är det bara höja den 
regeln så att det kommer tillräckligt mycket ljud. (Viktigt är också att ON-knappen 
lyser över den röda regeln också) 

 
7. Om ni råkat trycka på någonting på skärmen så ni inte känner igen er så finns det en 

”Hemknapp” som återgår till det normala, den sitter mitt under skärmen och har en 
liten Hus-symbol på sig. 

 
8. Om det är en trubadur som ska spela och vill ha medhörning så se till att dom 

högtalarna är påslagna, kolla så att dom är inkopplade i mixerbordet. Längst till höger 
på mixerbordet så finns det massor av knappar, på den högst upp står det ”AUX1” 
tryck på den så den blinkar blått. Där ställer ni in precis som ”utljudet” fast i hans 
medhörning, när ni är klara med det så trycker ni på ”AUX1” igen så är ni tillbaka på 
”main-sidan” 
 

9. Nu ska allting fungera, om det är problem ändå, dubbelchecka allting, slutsteg, kablar 
osv. 

 
Om det fortfarande krånglar så ringer ni till MusikEvent. 
 
Niklas: 0736 99 46 03 
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KANTZOWS FLYGEL 

Konferenslokal Kantzow 
 
Wifi trådlöst nätverk 
Över hela Herrgården kan ni nå 

vårt trådlösa nätverk: 

Nät: Guestnet        

Lösen: surfalugnt 

 

Temperaturen 
I detta mötesrum reglerar ni 

temperaturen med elementen i 

lokalen. Om det under 

sommaren skulle bli för varmt i 

lokalen, öppna inte dörrarna – 

öppna ett fönster. 

 

Projektor och duk 
I den vita dosan under whiteboarden finner du projektorns VGA port. Du styr projektorn 

samt projektorduken via separata dosor, vilka du finner i korgen här bredvid. 

 

Högtalare 
Ljud finns genom Bosesystemet. Koppla in en 3,5 mm kabel i den runda svarta dosan här på 

skåpet. Toucha/klicka på dosan så att den lyser grön för att starta högtalarna. Volymen 

regleras genom att du vrider på dosan. 

 

Stationär dator 
Det finns en stationär dator med tillhörande trådlöst tangentbord och mus i skåpet nedan. 

Datorn går in på HDMI1-porten i projektorn.   

 

Belysning 
Du reglerar lampornas styrka genom att håla in lampknappen, släpp knappen 

när du nått önskat ljus. 

 
 

Skarvsladdar och adapters 
I skåpet här under finner du vissa adapters samt skarvsladdar. Söker du efter fler sladdar, 

nya whiteboardpennor, ny sudd till tavlan m.m. titta i den vita byrån utanför 

konferensrummets dörr.  
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OM NÅGOT HÄNDER 

Brandlarmet går 
Vårt brandlarm är direkt kopplat till SOS Alarm, går brandlarmet kommer brandkåren och 

samtidigt ringer SOS Alarm ringer till oss. Ett larm som utlöses pga brand kan ej hävas. 

Brandkåren kommer oavsett. 

Detta behöver ni göra om brandlarmet går: 

1. Vid brandlarm ska samtliga byggnader utrymmas.  

2. Samtliga gäster samlas vid uppsamlingsplatsen. Den finns vid parkeringen framför 

herrgården. Se rött kryss på karta nedan.  

3. Den bokningsansvarige räknar alla gäster och ser till att ingen saknas.  

4. Ring er kontaktperson för vistelsen. 

5. Om/när brandkåren godkänner att ni kan gå tillbaka in i byggnaderna är det fritt 

fram att återvända. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta ska du göra om det brinner 
• Rädda först dem som är i livsfara – men utsätt dig inte för risker. Ta dig ut så snabbt 

du kan. Kom ihåg att den giftiga röken alltid stiger uppåt. Ta dig ner under röken – 

nere vid golvet är det lättare att se och andas. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Om 

du kommer till en stängd dörr – öppna den inte utan att först ta reda på om det 

brinner på andra sidan. Känner du på dörren upptill och den är varm brinner det 

förmodligen på andra sidan. Stäng alla dörrar bakom dig. Stängda dörrar hindrar 

branden från att sprida sig snabbt och gör att räddningstjänsten vinner tid. Gå till 

återsamlingsplatsen. 

• Varna alla dem som hotas av branden så att de också kan sätta sig i säkerhet. 
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• Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Möt upp räddningstjänsten när de 

kommer. 

• Släck branden om du bedömer att du klarar det. Använd en brandsläckare och rikta 

mot glöden – inte på lågorna. 

Ovanstående ordning är en rekommendation. Det är den aktuella situationen som avgör i 

vilken ordning du verkligen ska agera. 

 

Akuta lägen 
Vid fara för liv eller kroppsskada ring alltid 112. 

 

Mindre akuta lägen 
Om det uppstår ett mindre akut läge såsom vattenläcka, elavbrott eller liknande ringer ni den 

person som ni fått som kontaktperson under er vistelse. Finns vår vaktmästare på plats tar ni 

hjälp av honom.
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AVRESEKONTROLL -Att tänka på vid avresa 

Dags att åka hem - Hoppas att ni haft det superbra hos oss och att ni vill komma tillbaka! Här 

kommer tråkig men viktig information inför er avresa       

När er bokning gjordes fick ni en checklista av oss för vad ni behöver göra innan ni lämnar 

tillbaka nycklarna till oss. Utgå från den när ni gör i ordning inför er avresa.  

Tänk på att ni behöver vara klara med alla punkter på checklistan innan vi 

kommer för avresekontrollen.  

Meddela oss gärna omgående om något gått sönder eller liknande så slipper vi onödiga 

missförstånd.  

Möblering & Inventarier 
Här följer ett antal bilder som visar hur möbler och övriga inventarier ska lämnas vid avresa. 

Utgå från dessa och fråga oss gärna om ni undrar över något. 

Herrgården 

 
Valvet 
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Kök & Disk 

 

Förmaket 
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 Salongen 

 

Brukspatronen & Patronessan  
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Stallet 
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Khyléns Flygel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


