Seglarvägen 18
Welcome - Välkommen

Welcome to Oknö and to Seglarvägen 18, which is just a 30 minute drive from Kalmar and
Oskarshamn in the south-east of Sweden. The house has three bedrooms, a fully equipped kitchen
(dishwasher, washing machine, and fridge/freezer) and large living/dining room areas (DVD,
Digital TV. There is also an outdoor terrace with furniture and a BBQ. Nestled by the Baltic Sea
and close to popular swimming areas, as well as a tennis court, mini-golf and a convenience store
(seasonal). Oknö Island is the perfect location for a relaxing family vacation.
Welcome and we wish you a pleasant stay!
In this folder you will find useful instructions for the house appliances and for your stay as well as
the terms and conditions. Please read the section “What to do before we leave”
Check-in time: 15:00
Check-out time: 12:00

Välkommen till Oknö, och till Seglarvägen 18, som ligger i syd-östra delen av Sverige ca 30
minuter bilfärd från Kalmar eller Oskarshamn. Huset har 3 sovrum (totalt 6 sov platser), kök samt
vardagsrum/allrum. Alla bekvämligheter finnes så som: Elspis, kyl/frys, el-värme, wc, dusch, DVD,
Digital TV (med plats för ditt ev. Boxer kort), altan under tak med möbler och grill. Huset är
beläget nära till havet, tennis bana, mini-golf bana, närbutik (säsongs öppet). Runt ön finns bra
motions spår. Oknö är den perfekta sommar platsen för eran familje semester.
Välkommen och vi önskar er en trevlig vistelse!
I den här pärmen kan du ta del av användbar information om husets utrustning samt regler och
förordningar. Var vänlig och läs kapitlet ”Sista dagen – vad ska man tänka på”
In-checkning kl: 15:00
Ut-checkning kl: 12:00
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Seglarvägen 18
Living room / Vardagsrum

In the living room you will find the TV, DVD and Digital box. On the lower shelf you will have instruction
manuals. The remote controls can be located on the living room table or close to the entertainment system.
Please make sure to return them to either location. Make sure that the wall socket is plugged in before
starting the entertainment system.
TV: Switch on/off on the front of the TV and switch to standby from the remote control. In the evenings and
for longer periods, turn off the TV to save the environment and electricity. To get access and to be able
watch any TV-channel you need to switch the Digital box on.
DVD: Turn on/off on the front of the DVD player. You can control the DVD player via the remote control or
from the buttons on the front.
There are some DVD’s for you to view. Please note some have an age restriction!
Digital Box: Turn on/off the digital box via the remote control. To change channels use the digital box
remote only. There are only digital broadcasts in Sweden and this box is for terrestrial decoding. Without a
smartcard you can watch the freeview channels SVT 1, 2, 24, The Children Channel, TV4 and TV6. These
are Swedish channels but there are a lot of English spoken programs, TV-series and films to watch. To get
more channels, i.e. CNN, and other Swedish TV-channels with English spoken programs you need a “Short
period” top up smartcard. For more information go to our website.

I vardagsrummet hitter du TV, DVD samt en digital-box. På nedersta hyllan finner du bruksanvisningarna
om det skulle behövas. Fjärrkontrollerna finner du antingen på soffbordet eller vid TV:n. Innan du kan
starta systemet, se till att el kontakten är i pluggad i väggen.Var vänlig och se till att kontrollerna finns och
placeras på bordet eller vid TV:n innan ni checkar ut i slutet av vistelsen.
TV: Av/På knappen finner du på TV:s framsida och standby funktionen finner du på fjärrkontrollen. På
kvällen eller för en längre period – se till att TV:n är avstäng. Detta för att spara el och vår miljö.
DVD: Av/På knappen finner du på DVD framsidan. Du kan kontrollera DVD via fjärrkontrollen eller via
knapparna på framsidan.
Det finns en litet urval DVD filmer att titta på. Notera dock att visa filmer har åldersgräns!
Digital Boxen: Av/På görs via fjärrkontrollen.För att byta tv-kanal så använd endast digitalboxens
fjärrkontroll. Numera så finns det bara digitala sändningar i Sverige. Den här boxen är för digital marksänd
tv. Utan ett smarcard eller tillvalskort kan man enbart titta på de fria kanalerna som är SVT 1, 2, 24 och
Barnkanalen. TV4 och TV6. Om du vill se fler kanaler så som TV3, Kanal 5 och TV4 Plus med flera så måste
du ha ett Boxer tillvalskort. Om du redan har ett Boxerkort hemma så kan du ta med dig kortet eller skaffa
ett Boxer korttidskort. För mer information, besök våran hemsida.
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Seglarvägen 18
Laundry facility / Tvättrum

In the laundry room you have the dryer (on the top) and the washing machine (on the bottom). Manuals to
both machines are located to the right on one of the shelf in a plastic folder.
Dryer: After using the dryer make sure to clean the filter (lint catcher) and empty the water. The filter is
located inside the door opening. Take out the filter and remove the lint accordingly. The water is emptied by
removing the water box located in the front (blue box). Pull out and then turn slightly to the left (this due to
the shelf being very close to the dryer).
Washing machine: The washing machine is operated as a normal washing machine. You have a box (upper
left hand corner) to add softener and washing power (or if you are using washing powder tablets, add these
inside the drum). Then choose which program you need and start the machine accordingly. Make sure to
clean out the softener/washing power box after your stay.
Note: Washing powder/liquid not included – If there is some left please use and replace.

I tvättrummet finner du torktumlaren (övre maskinen) samt tvättmaskinen (undre maskinen). Manualerna
finner du i hyllan till höger, i en plastficka.
Tork tumlare: Efter att ha använt torktumlaren, måste du rensa filtret samt tömma vatten behållaren. Filtret
hittar du i/vid dörröppningen. Lyft ur detta och gör rent. Vatten behållaren hittar du på framsidan (den blå
lådan). Dra den rakt ut så långt som det är möjligt. Tilta sedan till vänster för att få vattnet ur lådan. (detta
pga att hyllan står relativt nära tork tumlaren.
Tvätt maskinen: Används som de flesta vanliga tvättmaskiner. Du har en låda på framsidan (vänstra hörnet)
där du fyller på med mjukmedel samt tvättmedel (eller alternativt ”tabletter”, som läggs inuti tvätt
maskinen). Bestäm sedan vilket program du vill köra och starta sedan maskinen. Gör gärna rent
tvättmaskinens låda för tvättmedel efter sista tvätten och innan ni lämnar stugan.
Note: Tvättmedel är inte inkluderat i hyran – om det finns så får ni använda det. Men se gärna till att det
fylls på med nytt.
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Seglarvägen 18
Kitchen

In the kitchen you will find the hob, oven, microwave and dishwasher. The manuals are located in the
cupboard above the microwave.
Hob: The glass ceramic hob is controlled by buttons on the hob itself. The on/off, child protection lock and
the heat adjuster are all located inside the red square on the picture above. (Bottom right corner)
1. Start the hob by pressing and hold in the ON button.
2. Choose which element you want to use (total four)
3. With the + / - button you choose how warm the element should be from 1 to 10
The hob will display a H sign next to the element that is in use warning that it is HOT.
Oven:
1. Start the oven with the left hand adjuster
2. Use the right hand adjuster to set the heat
Microwave:
1. Open the door and place the food inside on a plate (No plastic that cannot be microwaved)
2. Choose desired minutes you require to heat up the food
3. Press start
Dishwasher:
1. Place the dishwasher washing tablet in the box on the inside of the door
2. Close the door
3. Press the adjuster so that it pops out.
4. Adjust to the right temperature – press to push it in.
5. Press start
Note: Washing powder/liquid not included – If there is some left please use and replace.
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Seglarvägen 18
Kök

I köket finns en spis, ugn, mikrovågsugn samt en diskmaskin. Manualerna kan du hitta I skåpet over mikron.
Spisen: Av/på, barn säkerhets låset samt justering av värme hitter du på glashällen inom den röda rutan på
bilden ovan. (I nedersta högra hörnet)
1. Starta spisen genom att håll fingret på PÅ/ON knappen.
2. Välj vilken platta som du vill använda (totalt fyra)
3. Med + / - knapparna kan du justera värmen från 1 till 10
Spisen visar bokstaven H (HOT) bredvid plattan om den är påslagen och varm
Ugnen:
1. Starta ugnen med justering knappen till vänster.
2. Använd högra justeringsknappen, för att ändra värmen.
Microvågsugnen:
1. Öppna dörren och placera maten inne i mikron på ett fat. (Se till att använda godkända plasthållare.
Använd helst porslin)
2. Välj antal minuter du vill den ska värma maten.
3. Tryck på start.
Diskmaskinen:
1. Lägg in tabletten med diskmedelI behållaren på luckan.
2. Stäng dörren.
3. Tryck på justeringratten så att den kommer ut.
4. Välj vilket program du vill köra.
5. Tryck på start.Tryck sedan in justeringsratten.
Note: Tvättmedel är är inte inkluderat i hyran – om det finns så får ni använda det. Men se gärna till att det
fylls på med nytt.
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Seglarvägen 18
Tourist information / Turist information

In the house you will find brochures for tourist attractions in the area. During the summer season there will
be a ferry between Oknö and the summer island Öland. On our website www.holiday-sweden.info you will
find additional information and links to other highlights

I huset finner du broschyrer för olika turist attraktioner som ni kan göra nära Oknö. Under sommar säsongen
kommer även en färja att köra turer mellan Oknö och semesterön Öland. På våran hemsida www.holidaysweden.info finner du mer information och fler länkar.

How to get to Oknö

Map: http://maps.google.co.uk/maps - Typ in “Okno, Sweden” in the search box
Directions:
To find our beautiful island, Oknö you have to cross the Swedish country to the south-east part. It is located
in the Swedish province or "landskap" Småland, Oknö is an island on the coast of Småland and in the
Kalmar archipelago.
From the south:
Drive north on the E22 towards the city of Kalmar. Mönsterås is 45 km from Kalmar. Take the crossroad
from E22, south of the Mönsterås. (look for Oknö 5 km). Turn and go on for 1500 meters and turn right.
Follow the road signs and enjoy the sight from your car when you are getting closer to Oknö.
From the North:
E22 begins in the city of Norrköping, and travels down along the south-east coast of Sweden towards
Kalmar. Oknö is about 220 km south of Norrköping. Take the crossroad from E22, south of the Mönsterås.
(look for Oknö 5 km). Turn and go on for 1500 meters and turn right. Follow the road signs and enjoy the
sight from your car when you are getting closer to Oknö
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Seglarvägen 18
Körbeskrivning till Oknö

Karta: http://maps.google.co.uk/maps - skriv in “Oknö, Sverige” i sök boxen.
Färdbeskrivning:
För att hitta till vårat vackra Oknö, måste du ta dig till syd östra delen av Sverige. Oknö ligger i Småland.
Oknö är en liten halv-ö vid kusten och ligger i Kalmar sund.
Från Söder:
Kör norrut på E22 och ta sikte mot Mönsterås som ligger 45 km norr om Kalmar. Ta avtagsvägen söder om
Mönsterås. (skylt: Oknö 5 km). Sväng in på vägen och kör ungefär 1500 meter, sväng sedan höger. Följ
vägskyltarna mot Oknö.
Från Norr:
E22 börjar i Norrköping och fortsätter söder ut längs med kusten mot Kalmar. Oknö ligger ungefär 220 km
söder om Norrköping. Ta avtagsvägen söder om Mönsterås. (skylt: Oknö 5 km). Sväng in på vägen och kör
ungefär 1500 meter, sväng sedan höger. Följ vägskyltarna mot Oknö.
Kommer du dit när det är ljust så passa på och upplev den underbara utsikten som möter dig medans du
närmar dig Seglarvägen 18 på Oknö.
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Seglarvägen 18
Terms and Conditions

Legal owner of the above property: Leif-Erik Johansson.
We will make sure:
• you will be provided a written confirmation of your reservation. (via email)
• you will be provided additional information and instructions regarding your stay, well in advance prior to
your arrival. i.e. to where you can pick-up the key etc. (at least 30 day's prior to arrival.)
• that the house is in accordance with the information provided.
• you will be informed of any important changes concerning your reservation.
• you can check-in at 15.00 on agreed arrival day and stay until 12:00 on departure day, if nothing else
agreed and written on your confirmation.
Note:
* Pets such as dogs and cats are not allowed on the property during your stay.
* Smoking is not allowed indoors.
* A highchair for a child is provided free of charge.
* Bicycles for complimentary use during your stay.
* If you require bed linen, extra charge of £10.00/per bed
* At the end of the rental period, you are required to clean the house and other areas of the property used
during your stay. If not a charge will be deducted from your deposit to cover for professional cleaning
Please read below information.
When is my reservation confirmed?
Your reservation is confirmed as soon as we have confirmed your reservation via email and you have paid in
the rental fee and deposit, at least 10 days after booking has been made. If booking 14 days or less prior to
the rental period, your reservation is confirmed at time of booking.
When should I pay?
If you are booking more then 60 days in advance you have to pay the booking fee of 50% of the total rental
amount. The booking fee should be paid 10 days after confirmation has been sent out to you. The booking
fee will be deducted from the total rental amount. The remaining amount should be paid at least 60 days
prior to your arrival date.
If you are booking less then 60 days prior, you should then pay the whole amount within 10 days from the
date the reservation was originally made, or at least the day before arrival. If you have booked a stay longer
then 30 days, you do not have to pay the future 30 day period until the last work day for every new 30 day
period.
A deposit has to be paid in conjunction with every reservation and in addition to the booking fee. The deposit
will be repaid after the rental period minus any cost for damage, no cleaning etc.
What if I do not pay in time?
If the booking fee and deposit has not been paid in time, we reserve our right to cancel the reservation. If any
of the payments are not made in time, we will count this as a cancellation from your side and the rules for
cancellation will apply.
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Seglarvägen 18
What if I want to cancel the reservation?
You can cancel your reservation verbally or by writing to us (via email). The cancellation is not valid if
made to third party or sent to the holiday house directly. We will confirm your cancellation in writing via
email.
• If you cancel more then 60 days prior to arrival, payment is not needed and a repayment of any paid
amount will be refunded.
• If you cancel less the 59 days prior to arrival, the booking fee will not be refunded (50% of the total rental
amount), however, the deposit will be refunded.
• If you have paid in more then what you owe us for the rental period, you will be refunded the difference.
If I need to complain?
If you need to put forward a complaint, you should do this to us as quickly as possible or at least 3 days after
arrival. Damages, which occur during your stay, should be reported immediately, so that we can repair the
damage as soon as possible. The deposit will be used to repair any damages or lack of cleaning as a result of
your stay.
What are my responsibilities?
You have to care for the house as if it was your own and follow the instructions, information and obligations
provided to you in the welcome pack.
You are responsible for any damages made to the house structure or inventories, due to negligence by
yourself or by any members of your party.
You cannot use the house for any other purpose then agreed upon at time of booking.
You cannot let more people stay in the house, guest house or in the garden then agreed upon at time of
booking.
Before your departure you have to fully clean the house. (Follow the instructions available in the house). If
after an inspection the cleaning has not been done properly, we will conduct cleaning on your behalf. The
cost will be deducted from the deposit.
The house key has to be returned as per the instructions given.
War, natural disaster, strikes etc.:
Both parties have the right to dissolve the agreement/contract if the property cannot be maintained/lived in
due to act of war, natural disaster, work conflicts (strikes), longer periods of electricity and water shortage,
fire or other force majeure situations that neither parties could foresee. In these situations, we will refund
what you have paid minus any usage of the house from your part.
What happens if we disagree?
Come to us directly with any complaints to get a quick response. Please, do not wait to put forward your
complaint, as any delay might impact the result. If we were unable to reach an agreement, you can turn to the
general ombudsman and they will be able to assist you with your complaint.
Important terms and conditions!
The tenant should always verify and confirm the booking confirmation to avoid any misunderstandings. The
tenant for a short- or long-term stay does not get property rights by staying at this holiday accommodation.

Leif-Erik Johansson – Tel: +44 (0)20 8144 5669 / +46 (0)8 559 21 866 – Mobile: +44 (0)781 88 60 347
Email: seglarvagen18@holiday-sweden.info - Website: www.holiday-sweden.info

Page/Sida: 10

Seglarvägen 18
Hyresvillkor

Ansvarig uthyrare är: Leif-Erik Johansson.
Som uthyrare är vi skyldiga att se till att:
• du får en skriftlig bekräftelse på din bokning. (via email)
• du får handlingar och uppgift i god tid om var nyckeln kan hämtas och lämnas, men inte nödvändigtvis mer
än 30 dagar före avtalad ankomstdag.
• huset stämmer med beskrivningen.
• du informeras om alla väsentliga förändringar som rör din bokning.
• du får disponera huset från kl 15.00 avtalad ankomstdag och till kl 12.00 avresedagen, om inget annat
bekräftats.
Övrigt:
* Djur är ej tillåtna, Detta pga hänsyn till allergiska personer.
* Rökning är ej tillåtet inomhus
* Barnstol tillhandahålls gratis
* Cyklar finns att användas under er vistelse. Ingen avgift.
* Om ni behöver lakan, påslakan och örngott tillkommer en kostnad på 150.00 kr/per person.
* Städning av huset och övrig delar av fastigheten samt utomhus görs av hyresgästen innan utcheckning och
avresan. Annars tillkommer en kostnad för städning som dras från er kontant deposition.

Läs mer om detta nedan.
När blir min bokning bindande?
Bokningen är bindande så snart vi bekräftat bokningen och du har betalat in anmälningsavgiften eller hela
hyran, dock senast 10 dagar efter bekräftad bokning. Vid bokning 14 dagar, eller färre, innan ankomst är
bokningen bindande vid bokningstillfället.
När skall jag betala?
Om du bokat tidigare än 60 dagar i förväg är anmälningsavgiften 50% utav hyresbeloppet.
Anmälningsavgiften skall betalas inom 10 dagar från det att vi sänt bekräftelsen till dig. Den räknas av från
hyran. Resten av hyran skall betalas senast 60 dagar före avtalad ankomstdag.
Om du bokat senare än 60 dagar i förväg skall hela hyran betalas inom 10 dagar från bokningstillfället,
dock senast dagen före ankomstdagen. Om du bokat en längre period än 30 dagar, behöver du inte betala de
följande 30-dagarsperioderna förrän sista bankdagen före varje ny 30-dagarsperiods början.
På varje bokning tillkommer en kontant deposition som betalas i samband med anmälningsavgiften. Avgiften
återbetalas efter hyresperiodens slut minus eventuella kostnader för skadegörelse eller utebliven städning.
Vad händer om jag inte betalar i tid?
Om du inte betalar anmälningsavgiften och hyran i tid, har vi rätt att stryka din bokning. Det räknas det som
en avbokning från din sida och då gäller/åberopas reglerna för avbokning.
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Vad gäller om jag vill avboka?
Du kan avboka muntligen eller skriftligen till oss. Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan
eller sänds till huset. Vi är skyldiga att bekräfta din avbokning skriftligen via e-post.
• Om du avbokar tidigare än 60 dagar före avtalad ankomst, behöver du inte betala och vi återbetalar hela
det inbetalade beloppet inklusive depositionen.
• Om du avbokar 59 dagar eller senare före avtalad ankomst, återbetalas inte inbetalat hyres belopp (som är
50% av totala hyran), däremot betalas depositionen tillbaka.
• Om du redan hunnit betalat in mer än vad du är skyldig, så betalar vi omedelbart tillbaka
mellanskillnaden.
Vid eventuella klagomål?
Om du har klagomål gällande bokningen bör du framföra dem till oss snarast möjligt, dock inom 3 dagar
från ankomstdagen. Fel, som uppstår under vistelsen, bör du anmäla omgående, så att vi får en chans att
rätta till det. Depositions insattsen kommer att användas för att åtgärda eventuella skadegörelse, städning
med mera.
Vad har hyrestagaren för skyldigheter?
Du måste vårda huset väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du
ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier som uppstår genom att du
eller någon i ditt sällskap varit vårdslös.
Du får inte använda huset till något annat än vad som är avtalat vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål).
Och du får inte låta fler personer övernatta i huset eller på tomten än vad det finns sängplatser till.
Du måste städa ordentligt före avresan. (följ de anvisningar som finns tillgängliga i huset) Om du missar
detta kommer vi att utföra städning på din bekostnad.
Krig, naturkatastrofer, strejker mm:
Både uthyraren och hyrestagaren har rätt att träda ifrån hyresavtalet om huset inte kan tillhandahållas på
grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller
energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken du eller jag kunnat förutse eller
påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den tid du
kunnat nyttja huset under normala förhållanden.
Vad händer om vi inte kommer överens?
Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få upprättelse kan minska
om du dröjer med dina klagomål. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna
Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för
researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig.
Särskilda villkor!
Hyresgästen skall alltid kontrollera bokningsbekräftelsen för att undvika missförstånd.
Hyresgästen vare sig det är kort eller långtids hyra har ej besiktningsrätt på huset/tomten.
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Seglarvägen 18
Emergency numbers / Viktiga nummer

Name:
National Emergency number
Local Fire department (Mönsterås)
District/local care unit
Local Hospital (Oskarshamn)
Local Hospital (Kalmar)

Phone:
112
+46 499 17310
+46 499 48930
+46 491 782000
+46 480 81000

Address:
N/A
Älgerumsvägen 5, 38322 Mönsterås
Allégatan 1, 38321 Mönsterås
Rösvägen 1, 57228 Oskarshamn
Lasarettsvägen, 39185 Kalmar

Phone numbers to get in touch or report a problem
Owner: Leif-Erik Johansson
+44 20 8144 5669
+44 781 88 60 347
+46 8 559 21 866
Mrs. Aino Johansson
+46 491 33260
+46 70 36 18 207
Mr. Åke Johansson
+46 70 631 60 81

Languages
Swedish/English
Swedish/English
Swedish/English
Swedish/English
Swedish/English
Swedish

Namn:
SOS Alarm
Räddningstjänsten (Mönsterås)
Vårdcentral (Mönsterås)
Sjukhus (Oskarshamn)
Sjukhus (Kalmar)

Adress:
N/A
Älgerumsvägen 5, 38322 Mönsterås
Allégatan 1, 38321 Mönsterås
Rösvägen 1, 57228 Oskarshamn
Lasarettsvägen, 39185 Kalmar

Tel:
112
+46 499 17310
+46 499 48930
+46 491 782000
+46 480 81000

Telefon nummer för att komma i kontakt eller rapportera ev. fel
Ägare: Leif-Erik Johansson
+44 20 8144 5669 Svenska/Engelska
+44 781 88 60 347 Svenska/Engelska
+46 8 559 21 866 Svenska/Engelska
Aino Johansson
+46 491 33260
Svenska/Engelska
+46 70 36 18 207 Svenska/Engelska
Åke Johansson
+46 70 631 60 81 Svenska
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Seglarvägen 18
What to do before we leave

We hope you have enjoyed your stay at Seglarvägen 18 and that we have the pleasure to see you soon again.
We do already take advance bookings for next year. View online for the most up-to-date availability and
rates. www.holiday-sweden.info
Before you leave, please use below check-list to assist you:
□ Empty the lint catcher, located in the dryer
□ Empty the water box from the dryer
□ Clean out the washing powder box located in the washing machine, from any residue
□ Clean the toilette inside
□ Empty the dishwasher and leave the door slightly ajar
□ Empty any coffee filter left in the coffee maker
□ Wash up any items needed i.e. forks, glass etc.
□ Clean the work surfaces and glass hob (make sure the hob is turned off)
□ Clean out the microwave
□ Clean the oven after usage
□ Empty the fridge/freezer from any food items
□ Remove any used bed linen – If renting bed linen, place them in the washing basket (laundry room)
□ Don’t forget your clothes in the wardrobe
□ Empty the open fire from any burnt out wood/ashes
□ Un-plug the Entertainment system from the wall
□ Put back any moved items, furniture to their original location
□ Vacuum clean all the rooms and make a quick dusting.
□ Empty the garden BBQ grill from coal/ashes and clean the cooking grates
□ Make sure the bikes are inside the garage and the door locked
□ If you have used the guest house, please make sure to lock the door
□ Turn off all the lights
□ Lock both kitchen door and front door
□ Provide the key to host or place key as instructed (see note if applicable)
**Buckle up and have a safe journey home – See you soon again!**
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Seglarvägen 18
Sista dagen – vad ska man tänka på

Vi hoppas att ni har haft en underbar vistelse här på Seglarvägen 18 och att vi snart ser er igen. Om Ni vill
så tar vi redan nu emot för nya bokningar för nästa år. På våran hemsida kan du ta del av plats tillgång
samt pris uppgifter. www.holiday-sweden.info
Innan ni lämnar Seglarvägen 18 så kan du ta hjälp av checklistan nedan:
□ Rengör torktumlar filtret
□ Töm vattenbehållaren I tork tumlaren
□ Rengör tvättmaskinens låda för inmatning tvätt pulver
□ Rengör toaletten
□ Töm diskmaskinen och lämna dörren lite öppen
□ Tömt ev. kaffe filter i kaffemaskinen
□ Diska rent alla eventuellt .använda föremål så som gafflar, glas med mera.
□ Rengör och torka av arbetsbänken samt spishällen (Se till att spisen är avstängd)
□ Rengör mikrovågsugnen
□ Rengör ugnen, speciellt efter användning
□ Töm kyl/frys från all mat
□ Ta med dig dina egna lakan. Om ni har hyrt lakan, lägg dem I tvättkorgen (tvätt rummet)
□ Glöm inte några personliga tillbehörigheter eller kläder I garderoberna
□ Töm den öppna spisen på ev. ved eller aska
□ Dra ut ström/elkontakterna för tv, digitalbox och DVD
□ Ställ tillbaka föremål, möbler till sin rätta plats
□ Damsug och torka alla ytor/rum i huset.
□ Töm och rengör utomhus grillen och dess grill spjäll
□ Se till att alla cyklar står I garaget och att dörren är låst
□ Om ni har använt gäststugan – se till att ni har städat och låst dörren
□ Stäng av alla lampor
□ Lås köks- samt framsidans ytterdörrar
□ Ge nyckeln till värden eller lämna den på avtalad plats enligt beskrivning (se beskrivning)
**Sätt fast säkerhets bältet och kör försiktigt hem – På åter seende snart igen!**
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