Välkomna till

Däldenäs sommargård som drivs av Brokyrkans Församling och Brokyrkans Unga – en
del av equmenia ligger vackert belägen vid Skagerns strand, 30 km söder om
Degerfors och omfattar ca. 10 ha. öppna gräsytor och fina björkhagar. Lägergården
har totalt 54 bäddar samt plats för upp till ca 500 lägerdeltagare utomhus.

Priser vid Däldenäs sommargård:
Grundpris hyra gården…………………………….550:-/dygn
Bädd inne……………………………………………..55:-/dygn
Stuga: grundpris……………………………………..55:/dygn
+ bädd………………………………………….55:-/dygn
Tält/person …………………………………………..25:-/dygn
Husvagn, husbil……………………………………..100:-/dygn
El….20:-/dygn
Familjerabatter (gäller bara om man kommer som familj)
0-6 år gratis
7-12 år halva bäddpriset

Vid hyra av gården ingår följande:
•
•
•
•
•
•
•

Gårdens huvudbyggnad
Duschrum
Bollplan
Badstrand
Vindskydd
Brasved
Kök med köksutrustning, kyl och frys.

Följande ingår ej:
•
•
•

Däldenäs Sommargård
Däldenäs 690
693 94 Åtorp

Diskmedel
Kökshanddukar
Toalett och hushållspapper OBS!
Tel: 0586-731030
Tel. bokningar: 0551-60170

Besök gärna vår hemsida på www.brokyrkan.com

1. Huvudbyggnadens består av:
• Bottenvåning som har 2 rum med 8 bäddar, 2 rum med 6
bäddar, samt ett rum med 4 bäddar, matsal med öppen
spis, kök med 2 spisar och ett kylskåp, 2 tvättrum (endast
kallvatten) med 2 toaletter vardera.
• Övervåning med stor samlingssal, 3 sovrum (endast för
vuxna) med 2 bäddar i vardera samt 1 toalett.
• 1 altan med liten
•
2. Ledarstuga med ett rum på 16m2. I den finns 4 bäddar, 1 litet bord
med 4 pallar
3-5. Småstugor på 10m2 med 4 bäddar samt ett litet bord med 4 pallar.
6. Campingkök som kan disponeras av campinggäster. Där finns full
köksutrustning, kyl/frysskåp, spis samt diskmöjligheter.
7. Duschhus med 2 duschar (uppvärmt sjövatten)
8. Vindskydd med eldstad
9. Toalett och tvättrum med 2 toaletter och handfat med uppvärmt
sjövatten
10. Lekredskap
11. Bollplan
12. Badplats

Täcken och kuddar finns till samtliga sängar. Om sovsäck
används måste man ändå ha underlakan!

INFORMATION
Följande små riktlinjer bör följas av alla som vistas på Däldenäs lägergård.
Telefon:
Telefon får användas av Er och Ni är ansvariga för att kostnaden för användandet
betalas vid återlämnandet av nycklar eller inbetalningen av hyran. Telefonnumret till
gården är 0586-731030.
Kiosk:
Vi kan tillhandahålla glass och godis till försäljning om ni så önskar.
Eldning:
Eldning får ske i öppna spisen på botten våningen. Utomhus får eldning ske på
därtill avsedda platser. Hänsyn skall tagas till de brandrisker som föreligger för
tillfället. Rökning får ej ske inomhus.
Sopsortering:
Soporna skall sorteras. Plast, glas och konserver skall läggas i de markerade
tunnorna, papper och papp på träpallen, samt övrigt i den stora gröna plasttunnan.
Försök att packa ihop soporna.
Post:
Läger bör titta i postlådan uppe vid stora vägen varje dag.
Städning:
Huset och området runt omkring skall vara städat och lämnas i gott skick till dem
som kommer efter er. Sängarna skall borstas ur, kök och toaletter städas, golven
dammsugas och våttorkas det sista ni gör. Se till att allt är på sin rätta plats samt att
alla fönster och dörrar är stängda och låsta. Om vi inte finner städningen
tillfredsställande kommer ni att åläggas en avgift på 500:-. Ring oss omedelbart om ni
anser det dåligt städat när ni anländer! Strömmen skall också stängas av i
småstugorna.
Betalning:
Betalning skall ske under eller efter er vistelse på gården till bg 466 – 5204 Brokykans
unga. Skriv hur många ni varit, var ni bott samt ankomst- och avresedag. Vill ni ha
faktura så hör av er till oss.
Camping
Även om ni hyrt gården har andra gäster möjlighet att bada och campa vid vår gård.
Det är dock aldrig några stora mängder och ska inte störa er som gårdsgäster.
Till sist:
Vi eftersträvar en alkoholfri miljö vid vår lägergård. Är det något ni saknar eller om
ni har andra synpunkter skriv ner dem och lämna tillsammans med nyckeln.
Vi önskar er en trevlig vistelse på Däldenäs.
Däldenäskommittén

