Välkomna till Nerja !
Vid Ankomst
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Sätt på huvudvattnet, kranen finns utanför entré dörren.
Sätt på Huvudströmbrytaren, på höger sida i stora rummet efter hallen
Nycklar till lägenhet, altandörr, förråd och sovrum under terrass finns i garderob i hallen.
Sätt i kontakten till kaffebryggaren , tvättmaskin och extra kyl/frys vid behov
I lägenheten eller förrådet finns vatten, bubbelvatten, någon söt dricka och vin. Det finns
även kaffe/te..ta gärna men se till att det finns motsvarande när nästa ankommande
anländer.
Tvätta sängkläder och handdukar om föregående gäst haft tidig avresa. Torkställ finns på
vänster sida på altanen. Vik och lägg de torra sängkläderna i plastlådorna i sovrummet och
handdukarna på hylla i toaletten.
Tvättmaskinen finns i förrådet under altanen, sätt i kontakt och öppna vattenkranen.
Om ni behöver det extra kylskåpet/frysen i förrådet under altanen så måste ni sätta i
kontakten.
Om ni är där under den kalla årstiden så finns luftvärmepump i sovrum och vardagsrum.
OBS ! ANVÄND ALDRIG GOLVVÄRMEN !!!
Om ni är där under varma perioden så finns luftvärmepump AC i sovrum och vardagsrum.
Använd med förnuft och se till att fönster och dörrar är stängda så effekten blir vad ni tänkt
och inte bara en hög elförbrukning. Förbrukning över normalförbrukning på 10 kwh/dag
debiteras i efterhand med 2.30 SEK / kwh. (Mätare finns utanför entren för egen kontroll)

Inför Avresa
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Tvätta strandhanddukar innan ni åker och lägg i plastlådan i förrådet.
Om tidig avresa lägg sängkläder och duschhanddukar i tvättkorgen. Ställ tvättkorgen bredvid
altandörren. I annat fall tvätta och häng på tvättställ och ställ innanför altandörrarna.
Städa lägenheten - dammsugare, svabb och annan städmaterial finns i förrådet under
altanen.
Stäng av vattnet till tvättmaskinen och dra ur kontakten. Lämna luckan öppen !
Dra ur kontakten till det extra kylskåpet i förrådet och öppna dörrarna till skåpet !
Kylskåpet i lägenheten skall tömmas, och frostas av. Lämna dörren öppen !
Se till att alla lampor är släckta, kontakterna på eventuella fläktar utdragna.
Lås förråd, Sovrum under terrass och alla övriga grindar och dörrar. Altangrinden låses med
extra kätting och lås som hänger i förrådet.
Stäng av strömmen genom att stänga huvudströmbrytaren.
Stäng av huvud vatten kranen på utsidan av entrén.
Lås ytterdörr och gallergrind, lägg tillbaka nycklarna i kodboxen om det är dessa ni använder !
Om ni använder medskickade nycklar ombesörj så att dessa följer med hem.

Tack för besöket & trevlig hemresa !

