
2017-04-18   Bro Ekes Stuguthyrning 

Information 

Välkomna till Bro Ekes gård! 

Vid ankomst 

Om ni vill framföra synpunkter eller undrar över något kontakta oss på gården eller ring mig på 076 01 65 114. 
Parkering finner ni på anvisad plats. Ni får gärna ställa ert fordon intill stugan vid ur- och pålastning. Titta gärna på vår 
hemsida för tips om bad, restauranger och andra sevärda platser! www.broekesgard.se 
 
Ordningsregler 
 

✓ Ta hänsyn till övriga gäster. Inget högt ljud från radio, stereo eller annat oväsen, särskilt nattetid.  
Tänk på att många vill vila inför nästa dag.   

✓ Nattro skall råda i området mellan kl. 23.00 - 08.00. 
✓ Ta ansvar för miljön, kasta skräp och flaskor i avsedda sopkärl vid utfarten. 
✓ Det är tillåtet använda grillredskapen som finns till varje stuga. Men tänk på att det ofta råder eldnings- och 

grillförbud under sommarperioden, vi rekommenderar att vattna gräset när det är extremt torrt. 
✓ Riskerar porslin eller annat gå sönder får ni gärna ersätta med nytt. 
✓ Borttappad nyckel debiteras 500 kr 
✓ All rökning inomhus är strängt förbjuden, hyresgästen debiteras kostnad för sanering. Rökare ombeds visa 

hänsyn mot övriga gäster. 
✓ Hyresgäst som fått tillstånd att medhava hund ombeds visa största möjliga hänsyn till övriga gäster. 

Använd koppel och plocka upp efter din hund. Husdjur är, med hänsyn till allergiker inte välkomna i alla 
stugor. 
 

 
Checklista - avresestäd 
 

✓ Nyckeln lämnas till oss på gården senast kl. 11.00 
✓ Vädra gärna. 
✓ Dammsug golv, under sängar och soffa. 
✓ Lägg tillbaka täcken/kuddar. 
✓ Kök: torka ur kylskåp, spis, ugn och skåp. 
✓ Sopor lämnas i avsedda sopkärl vid utfarten. 
✓ Toalett: torka ur badrumsskåp. Putsa spegel. Rengör handfat och toastol. 
✓ Våttorka alla golv. 
✓ Släck alla lampor. 
✓ Stäng alla fönster. Rätta till gardiner. 
✓ Sista koll: Inget kvarglömt? Ser det snyggt och prydligt ut? 
✓ Är ni två sällskap. Kontrollera gärna så att inget porslin hamnat i någon annan stuga. 

 
 
Ha en härlig semester! 
 
 
Brand och andra akuta situationer 
 
 
 


