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KOJAN PÅ STRANDEN AV VINDELÄLVEN – DIGITAL DETOX UTAN ELSTRÖM

SMESSPOJKEN – LITEN KOJA STOR UTSIKT

”Smesspojken” är kojan där du eldar med ved, lyser med
stearinljus och njuter av utsikten mot Vindelälven. Ni kan vara
upp till tre personer och hunden är välkommen!
Äta och sova

Källsortering och miljö

Du lagar mat på gasolkök med två
plattor. Gasol ingår i hyran. Vatten
hämtar man i receptionen eller i naturen.
Vi har utrustning för självhushåll –
grytor, pannor, porslin och bestick.
Kontakta oss om ni behöver
specialutrustning.

Vi ber alla gäster att sortera sitt avfall
och lägga det i vår källsortering som finns
mitt i stugbyn vid bastun. Vår kommun är
en ekokommun.
Vår sauna är ansluten till kommunalt VA
och därmed till reningsverket i byn.
Vattnet i byn kommer från en
underjordisk Vindelälv.

Sovrummet är en överslaf eller ett sov
loft ovanpå allrummet. Tre madrasser och som reserv kan en person sova i
soffan.
Bäddarna har täcke och kudde. Lakan
med badlakan ingår i hyran.

Hygien Det finns en torrtoa på gården
samt tillgång till dusch och toa i vår
stugby. Ingår i hyran.
Vår moderna sauna kan gästerna boka i
tvåtimmars perioder. Kostar extra.

Wi-Fi och mobiltäckning
Det är god mobiltäckning på platsen. Vill
du ladda mobilen finns elström vid
receptionen och där når du även trådlöst
internet.

Allrummet i skenet av stearinljus

Värme, ventilation, belysning
Vi värmer kojan med ved från orten eller
från egen skog. Ved ingår i priset.
Skorstenen murade min farfar upp och
stålpipan satte vi in 2014. Kaminen är ny
från 2018. Ventilationen sker genom
fönstren på sovloftet, där finns myggnät.
Belysning är stearinljus eller egen
ficklampa. Det finns stearinljus att köpa i
receptionen.

Köksvrå med gasolkök och diskbalja

Säkerhet
Kojan har brandvarnare och det finns
brandsläckare.
En första förbandslåda finns uppe vid
receptionen.
Vi vill att du kontaktar värden vid fara.

Vedspis, ytterdörr, trappa upp till sovloftet
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