
Eldningsinstruktioner! 
I köket: 

Ved finns i skåpet. Öppna luckan och lägg i tidningspapper, tändmaterial (i burken i gröna skrubben i 
hallen) och smalare träpinnar i den ordningen. Tänd eld på papperet och stäng dörren. Om systemet 
är kallt måste du ibland ha den nedre luckan öppen en liten stund efter att du har tänt. 

Den lilla fläkten måste placeras till vänster på spisen. Annars blir det varmt för den. När du inte lagar 
mat stänger du luftspjället ovanför spisen för att spara energi. 

Luftkanalen är helt öppen – låt den vara så! 

I vardagsrummet: 

Under kaminen finns en tång, använd den för att öppna och stänga luckorna. Knyckla ihop 
tidningspapper med tändklossar i och bygg ett timmerhus av vedträn runt papperet, använd smala 
trän i bottenlagren. Två pinnar och på det ytterligare pinnar åt andra hållet. Tänd på och låt ena 
dörren vara öppen någon centimeter. Cirka tio minuter senare, när elden är stabil, stäng dörrarna 
ordentligt med hjälp av tången. Ibland är det lite knepigt att öppna utan att få rök i rummet. Vänta 
tills det bara glöder i kaminen, men inte för kallt! Öppna sedan och lägg snabbt på mer ved så att du 
är klar innan träet börjar brinna. Stäng omedelbart. 

Luftkanalen är helt öppen - håll det så snälla! 

I bastun: 

Öppna dörren och ladda tidningen, antänd material (från huset) och skog. Använd alltid smala 
träpinnar när du startar elden. 

Dra ut askkoppen när du tänds, den fungerar som en ”luftdörr”. Stäng dörren och styr askkoppen så 
snart den börjar brinna. 

Det finns ett luftintag till vänster om vedaggregatet. Låt det vara öppet när du värmer upp bastun – 
täck inte för det. Ovanför bänkarna finns ett luftutsläpp. Stäng det för att behålla värmen. 

Kom ihåg! 

Lämna aldrig brännbart material nära eldstäderna. Var försiktig så att du inte bränner dig själv. Och 
om du är osäker eller inte får det att fungera - ring så hjälper vi! 

Du hittar mer ved ute, i det mellersta förrådet. Om veden skulle ta slut, säg till! 

Det är huvudregeln. Om du vill ha något eller inte förstår, låt oss bara veta =) 

 

Mvh Lillemor 

 


