
Välkommen till Torpet i Sjö! 
Börja med att gå runt i huset, öppna alla skåp och lådor. Det du hittar, det får du använda =) 

 

Huset  

Du kommer att få ett sms eller mail med koden till nyckelboxen och lösen till internet. 

Vattenkranen i köket blandar väldigt varmt, så var försiktig! 

Det finns ingen vanlig fläkt i köket, men du kan öppna spjället ovanför vedspisen. Glöm inte att 
stänga det sedan (vintertid), så spar du värme! 

Det finns ett torkställ i hallen men du kan sommartid också använda torklinan i trädgården. I 
skrubben finns även städsaker, strykjärn och strykbräda. 

Det går bra att elda i eldstäderna I köket, vardagsrummet och i sovrummet. Du har fri tillgång till ved 
och den finns i vedlåren i köket, i vardagsrummet och ute (säg till oss om du inte fått info om var).  

I den gröna skrubben i hallen finns sopsorteringskärl. Dessa tömmer du i de genomskinliga 
sopsäckarna i förrådet på garagets högra (närmaste) hörn. Osorterbart lämnar du i den gröna 
soptunnan. Här hittar du även saker för utomhusaktiviteter, som t ex fiskespön och sparkar. 

I den gröna skrubben finns även ett set för att steka kolbullar, samt en askhink. 

Värmeluftpumparna styrs med fjärrkontroller. Du hittar den ena i vardagsrummets fönster närmast 
köket, uppe sitter kontrollen på vänster sida på väggen i det första sovrummet. Blir det strömavbrott 
kan du behöva slå på dem igen. 

På övervåningen hittar du skönlitteratur. Varsågod att ta med en eller flera böcker hem. Vi har gott 
om dem, och blir glada om du hittar något läsbart. Vi fyller gärna på med nya =) 

Tavlorna på väggen samt fårskinnen är till salu. 

 

Ute  

Bastun är veduppvärmd. Asklådan fungerar som draglucka. Sommartid kan du fylla badkaret med 
vatten från vattenfallet via den stora svarta slangen. 

Båten ligger nere vid sjön, nycklarna till låset hänger i hallen. Vid sjön finns också badplats och bastu, 
fritt för alla att använda. 

Välkommen att under säsong plocka och äta i växthuset, trädgården, på fruktträd och bärbuskar. 

Under sommaren, om du åker bort över dagen, säg gärna till oss så kan vi ta hand om trädgården 
under tiden. Vi vill inte störa dig på din semester =) 

Under vintern, var snäll och parkera din bil till vänster om huset. Då kommer plogbilen fram som den 
ska! Det finns även risk för snöras från taket på framsidan. 

 



Övrigt 

Nyland, 10 km bort, är närmaste samhälle för att handla mat (08.00-22.00) och tanka. Där finns också 
en vårdcentral, apotek och pizzeria. 

Vi tittar till fåren varje dag. Vill du besöka fåren, säg till oss så går vi in tillsammans! Det finns fler får 
på gården, samt hundar. Vill du ha en guidad tur så säg till, det ingår =) 

Fiske! Det går jättebra att fiska i området, i vissa vatten finns ädelfisk inplanterad. Fiskekort köper du 
enklast av oss. I köket på väggen finns en broschyr med karta från fiskeföreningen! Eller säg till, så får 
du den på mail! 

 

Så här kokar du traditionellt svenskt kaffe! 

Fyll kaffepannan (på spisen) med vatten upp till pipen och låt koka upp. 
Häll på cirka 7 matskedar kokkaffe och låt koka upp igen, men var försiktigt så att det inte kokar över! 
Låt sedan kaffet sjunka några minuter. 

(Det finns även en kaffebryggare och filter i skafferiet.) 

 

Det här behöver vi hjälp med 

Sortera soporna. Töm lådorna ute vid garaget. 

Efter dusch, använd skrapan för att fösa ner vattnet i golvbrunnen. 

Om du stannar länge, var snäll och ge blommorna lite vatten! 

 

När du flyttar ut 

Lämna huset i samma skick som när du kom. Glöm ej att gå ut med soporna! 

Om något saknas, om vi glömt något eller du vill ha hjälp med något, säg till så kan vi förhoppningsvis 
fixa det. 
Vi önskar dig en trevlig tid på torpet! 

Lillemor (tfn 070-697 50 77) och Lennart (tfn 070-738 75 88). 


