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Regler för allas vår trivsel i soldattorpet
För att alla ska trivas i vår stuga vill vi att du som lånar stugan från Arne Anderssons
stiftelse för samhället Kinnareds väl följer några enkla regler. I skåpet ovanför
varmluftsugnen finns en driftpärm med manualer m.m.
När du kommer till stugan
- Notera på blankett i driftpärmen om någonting saknas eller är trasigt när ni kom.
- Är städningen bristfällig när ni kom? Dokumentera med kamera och skicka
bilderna till arneanderssonsstifelse@kinnared.nu.
Ordningsregler
- Rökning är absolut förbjuden i hela stugan.
- Husdjur är inte välkomna in i stugan.
- Var aktsam vid eldning i kakelugn, kamin och köksspis. Se till att allt är släckt
när ni lämnar stugan.
- Var aktsam med stearinljus och värmeljus. Ljus får bara användas om de
monterats/placeras i för ändamålet avsedd lykta/stake.
- Var aktsam med marschaller. Marschaller får bara användas om de placeras i för
ändamålet avsedd hållare innanför den tomt som stugan ligger på. Tänk även på
risk för brännmärken.
- Engångsmaterial och förnödenheter som finns i stugan är stiftelsens egendom
och får inte användas.
- Använd gärna ljud- och bildanläggningen i salen men återställ alltid de kablar
som finns inkopplade. Vid normal användning ska man inte behöva ändra några
kabelanslutningar.
Särskilda regler vid övernattning
- Täcken, kuddar och bäddsoffa/uppblåsbara madrasser får inte användas utan
sängkläder.
- Av säkerhetsskäl får inte övernattning ske utan att det anmälts då lokalen hyrdes.
Städregler
- Räkna med att städningen tar 2-3 timmar för en person att genomföra. Använd
gärna den checklista som finns i driftpärmen samt uppsatt i köksskåpet och i
förråden.
Driftpärm
- Driftpärmen förvaras i ett av skåpen ovanför kylskåpet i köket. I denna finns
förutom ovan nämnda checklista även olika driftmanualer.
När du lämnar stugan
- Notera på blankett i driftpärmen om någonting saknas eller är trasigt och lämna
till den som du fick nyckeln av.
- Se till att alla dörrar och fönster är stängda när ni lämnar stugan.

Arne Anderssons stiftelse för samhället Kinnareds väl
c/o Göran Tjäder
Rådhusgatan 8
523 335 ULRICEHAMN

1 (1)

Arne Anderssons Stiftelse

INSTRUKTION
2015-11-06

Larmadress
Kinnared (Storegårds) soldattorp (nr 729 vid Älvsborgs regemente)
Hössna Kinnared 117
523 97 ULRICEHAMN
Larmkoordinater
WGS84 DD (latitud, longitud): 57,78132; 13,52434
WGS84 DMS (latitud, longitud): N 57° 46' 52.74"; E 13° 31' 27.62"
WGS84 DDM (latitud, longitud): N 57° 46.8791' ; E 13° 31.4603'
RT90: 6408525.459, 1364319.36
SWEREF99 TM: 6405320.144, 412247.899
Hyra
Soldattorpet kan bokas för egna aktiviteter, dock inte för kommersiella
arrangemang. Den som inte är Kinnaredsbo får boka i mån av plats. Gemensamma
arrangemang för byns invånare har alltid förtur. Observera att avsikten med torpet
inte är att fungera som vandrarhem! Övernattningar erbjuds endast i undantagsfall
och enbart om det inte inkräktar på några andra aktiviteter. Torpet kan heller inte
bokas längre än två dygn i sträck. För att du skall få hyra måste du vara myndig. Att
hyra torpet kostar 500 kronor per dygn (kl 12.00 dag 1 - 12.00 dag 2). Vid
övernattning tillkommer 100 kronor per person och natt.
För Kinnaredsborna är det gratis att hyra stugan ett dygn under förutsättning att det
är en egen aktivitet där man deltar som arrangör/värd och tar fullt ansvar för
arrangemanget. Andra dygnet kostar 500 kr och för övernattning tillkommer 100
kronor per person och natt från och med första dygnet.
Det ovanstående gäller under förutsättning att städning genomförs på ett
godtagbart sätt. Utförs inte städningen i enlighet med de instruktioner som finns
faktureras tillkommande städning med 500 kronor per timme.Den som är ansvarig
för bokningarna gör alltid en egen bedömning och har fullt mandat att avvisa
bokning.
Har du några frågor vänd dig till nedanstående Kinnaredsbor:
1. Irene & Stig Svensson, tfn 0321-163 48
2. Louise & Mikael Zsiga, tfn 0321-403 03
3. Roland & Lisbeth Johansson, tfn 0321-402 72
Hoppas att du har haft en trevlig vistelse i stugan!
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