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Utrustning i stationshuset och
annexet
Lägenheten
Sovrum
Två sovrum med vardera två sängar, sängkläder, sängbord och
sänglampa. I garderoben finns två extrasängar med madrasser och
täcken.
Kök
I köket finns spis, kyl och frys. Där finns också tallrikar, assietter,
muggar, glas, tekannor, bestick och köksredskap. Vidare brödrost,
kaffebryggare, vattenkokare och termos.
Matrum
I matrummet finns ett matbord med åtta stolar och en radio.
Vardagsrum
I vardagsrummet finns en tv, en dvd-spelare och en bokhylla med
diverse böcker.
Garderob
Garderoben innehåller en dammsugare, en golvmopp, ett strykjärn
och en strykbräda.
Övrigt
Uppe i lägenheten finns det en toalett. Duschen och tvättmaskinen är
i källaren.
En balkong vetter mot väster och en annan mot öster.
WiFi finns i hela huset.
Hyresgästen kvitterar ut en nyckel till entrédörren på den västra
gaveln.
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Stationslokalen
Det finns bord och stolar till 50 personer, ett piano, en förstärkare
med högtalare och en visningsduk. Dessutom finns det en
hjärtstartare.
Kök
I köket finns det ett stort bord med tio stolar.
Den fasta utrustningen består av spis, kyl, frys och diskmaskin.
Det finns en mikro, en brödrost, en vattenkokare och en stor
kaffebryggare med två kannor. Två normalstora kaffebryggare och tio
termosar ingår också i utrustningen.
Där finns porslin till minst 50 personer: uppläggningsfat, tallrikar,
assietter, dricksglas, vinglas, kaffekoppar, muggar, glas, tekannor,
bestick, köksredskap, grytor och brickor.
Övrigt
Den som hyr stationshusets nedre botten inklusive köket kvitterar ut
en nyckel som dels går till entrédörren på den östra gaveln, dels till
köket och dels till de två entrédörrarna till den stora salen.
Den som bara hyr köket kvitterar ut en nyckel till entrédörren på den
östra gaveln. Observera att den nyckeln inte går till den stora salen.

Annexet
Den fasta utrustningen består av en diskbänk, ett kylskåp och en
toalett. Städutrustningen finns i ett skåp till vänster om trappan upp
till den stora lokalen.
Övrigt
Hyresgästen kvitterar ut en nyckel till entrédörren.

