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 ”Valörsidan” har ett allrum som är   

ljust och öppet med soffa och TV. 
 

 
 

Här får inga husdjur följa med. 

Stugan passar bra för dig med 

allergi eller småbarn som kräver 

plats på golvet. 
 

 
 

Köket är utrustat med spis, 

vattenkokare och kaffebryggare. 

Mikrovågsugn och kylskåp finns 

också. Behöver du frysa något 

så kan du låna utrymme i frys 

på området. 

 
 
Sovrummen har en bädd vardera. 
 

 
 

Dessa två fasta bäddar kan 

kompletteras med en dubbelsäng 

– soffan i allrummet är bäddbar. 
 

 
 
Bäddarna har täcken och kuddar 

och lakan, samt badlakan ingår i 

hyran. OBS! inga sovsäckar 

accepteras. 
 

@ 
 
Nr 8 har egen WC, handfat med 

kallt och varmt vatten samt en 

duschplats med duschdraperi. 
 

@ 
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Uppvärmning, ventilation 
 

Vi värmer husen och varmvattnet 

med ursprungsmärkt el. Slå av 

elen när ni vädrar i huset. På 

sommaren finns luftfönster att 

låna. 
 

Belysning, motorvärmare 
 

Det finns läslampa vid varje bädd. 

Reservlampor finns i städskrubb 

och hos värden. Vi byter till LED- 

lampor kontinuerligt. På utsidan 

finns elektriskt uttag för 

motorvärmare. 
 

Vatten och Avlopp 
 

VA är kommunalt och vi har 

väldigt bra vatten i Ammarnäs. 

Avloppet är anslutet till 

reningsverket i byn. 

Sopor och avfall 
 
Vi ber alla gäster att sortera sitt 

avfall och lägga det i vår 

källsortering. Den finns mitt i 

anläggningen vid bastun. Vår 

kommun är en ekokommun. 
 

Brand och säkerhet 
 
Varje hus har brandvarnare och 

vid bastun finns brandsläckare. 
 

En första förbandslåda finns på 

receptionen. Kontakta värden vid 

fara. 
 

Telefoni / Internet 
 
Det är god mobiltäckning på 

platsen. Vi har också trådlöst 

internet till våra gäster. Koden 

finns angiven i stugan. 
 

Husets regler 
 
Följ husets regler, de finns 

angivna i stugan och på vår 

hemsida. 
 

Bastu/ Sauna 
 
På området finns en sauna som 

gästerna kan boka i tvåtimmars 

perioder. 
 

Information 
 
Receptionen är bara öppen på 

begäran. Men jag svarar på frågor 

om det mesta. Fiske, vandring, 

väder, utflykter och guidade 

turer. 
 
Njut av livet! /UB 


