
 

 

Oavsett om det är med anledning av tävling, utställning, träning eller socialt umgänge så är ni 

 Varmt välkomna!  
 

På vår anläggning finns det många friheter: 

• Hundar får vistas och sova i stugorna – hundfiltar finns i skåpet 
• Rökning är tillåten utomhus 
• I logen får ni använda toaletter, dusch, kök och ”bruna” kylskåpet. 
• Bastun bredvid logen är fri för dig att använda (ved finns bakom de svarta dörrarna i lidret) 
• Dricksvatten finns också på utsidan av hunddagis 

Men – det finns också en och annan skyldighet: 

• Hundarna får INTE sova i sängarna 
• Hundar får endast lämnas ensamma i rummet om de är i bur 
• Hundar rastas på avsedd plats, d.v.s. i skogsområdet ovanför hunddagis och rastgårdar.  
• Inga högljudda träningar eller aktiviteter efter kl. 22 med hänsyn till de boende i närheten 
• Om du genom oaktsamhet förstör något i stugan blir du ersättningsskyldig för detta! 
• Stugan är utrustad med brandvarnare – ta ej ur batterierna ur denna. Om den piper 

p.g.a. gamla batterier – meddela underteckad. Brandfilt finns vid dörren. Brandsläckare 
finns utanför stuga nr 3. 

• Kolla igenom utrustningslistan (vänd) och meddela om något saknas, är trasigt eller 
behöver tvättas (t.ex. hundfilt, täcke, kudde) Då kan vi på bästa sätt se till att stugorna är 
fullt utrustade och att er vistelse här blir ett positivt minne. 

• Stugorna ska städas innan avfärd: 
o Sopa OCH moppa golvet 
o Torka av bordsytor 
o Torka ur kylskåp  
o Vädra täcken och kuddar 
o Om du inte städat stugan ordentligt debiterar vi en extra avgift på 300 kr! 

 
• Om du har nyttjat logen eller bastun – städa även dessa utrymmen innan avfärd 
• Innan du lämnar stugan: 

 
o STÄNG VÄDRINGSFÖNSTRET 
o SLÅ AV HUVUDSTRÖMBRYTAREN (ovanför fönstret) 

 

Välkommen åter! 
 

Frågor eller synpunkter? 

Kontakta  

Catarina Normann  070-2238789 


