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Välkomna till Ekhamns Gård!
Vi hoppas ni ska trivas på vår herrgård. Vi möter upp när ni kommer och visar er runt samt överlämnar nyckeln. Sen är ni helt ensamma i huset tills det är dags att åka och vi kommer tillbaka.
Men vi är inte långt borta om ni behöver hjälp. Här är våra telefonnummer:
Mikael 070-590 59 99 och Annie 070-557 06 22 bor 2 km bort. Dottern Malin 070-993 00 89 i östra
flygeln samt vår vän Hans 070-855 66 22 i västra flygeln. Sonen Mattias nås på 070-720 59 99.
Viktigt! Ange ”Ekhamns gård 20, Knivsta” i GPS/Google Maps för att komma rätt.

Badplats
Vid Stavsund (se karta på sista sidan) finns stenhällar och möjlighet till bad, dock med stenbotten.
Sandstrand finns några km bort, sök på ”Pilsbo Camping Friluftsområde”.

Dusch och toa
Det finns två toaletter på bottenvåningen, varav en med dusch, samt två på övervåningen varav
också en med dusch. Varmvattenberedaren klarar bara 30-40 min kontinuerlig dusch, så ha det i
åtanke om ni är många. Extra tvål och toapapper finns i väggskåpet i det övre duschrummet.

Elskåp
Huvudcentralen för all inkommande el finns på övervåningen i en skrubb utanför det sydvästra
sovrummet. Där finns också proppar. Ytterligare ett elskåp för vanliga proppar finns i hallen,
bakom dörren in till kontoret. Sen finns det två elskåp med automatsäkringar. Det ena i ett väggskåp
ovanför toaletterna på bottenvåningen, det andra på övervåningen rakt ovanför.

Grill
En gasolgrill står på baksidan – låt den stå på gräset då droppande grillfett förstör terrassen – och
grillverktyg finns i en av kökslådorna. Extra gasoltub står utanför köksentrén.

Husdjur
Då Ekhamn ska vara tillgängligt även för personer med allergier, tillåter vi inte husdjur i huset.

Internet
På Ekhamn finns fiber och ett trådlöst nätverk med SSID EkhamnWiFi och samma lösen. Routern
är placerad under trattgrammofonen i biblioteket om något händer som gör att den måste startas om.

Kakelugnar
Våra kakelugnar samt den öppna spisen i biblioteket är inte godkända för eldning.

Konferensutrustning
Konferensrummet är möblerat för styrelsesittning för 14 personer. Där finns en videoprojektor med
upplösningen 1980x1020 och VGA- eller HDMI-anslutning, blädderblock, skrivare samt skrivtavla.

Köket
All köksutrustning för både matlagning och dukning ingår när ni hyr Ekhamn. Det finns tallrikar,
glas, bestick mm för 60 personer. Vi använder IKEA:s ”låda i låda” – så missa inte de extra
kökslådorna innanför de vanliga! Mer bestick och även köttbestick finns i skåpet vid köksentrén.
Bjud gärna på vår specialitet täljstensbiff. Stenar för 20-25 personer finns i skåpet intill köksentrén.
De fyrkantiga är för kött och de ovala för fisk. Räkna med en sten till två personer. Värm stenarna i
ugnen på maxtemperatur i tre timmar. Ställ sen fram stenarna på de stora träskivorna med en korkplatta mellan. Krydda köttet eller fisken och stek vid bordet efter tycke och smak.
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Det finns två diskmaskiner i köket, varav den vänstra passar bäst för höga glas då den övre korgen
är uppflyttad i den. Missa inte heller att den högra maskinen har en utdragbar bestickkorg överst.
Diskmedel finns under diskbänken och ett lämpligt diskprogram är 50o och turbo. Då tar en disk c:a
1:20. Det finns också ett kort program för bara glas.

Laddare
Om någon har glömt sin mobilladdare finns det sådana att låna i en plastlåda som står i städskåpet.

Larm
Ett trådlöst brandlarm finns installerat i huset och är kopplat till en larmcentral. Manöverpanelen
finns på väggen strax innanför stora entrén. Om ni behöver tysta ett pågående larm så använder ni
koden 1941 som dessutom står skriven på luckan till manöverpanelen.
Det är inte tillåtet att använda rökmaskin då brandlarmet inte klara detta. Att mixtra med brandlarmet eller ta ner rökdetektorerna för att kringgå detta medför en kostnad för återställning.

Levande ljus
Ljus får bara användas på bottenvåningen. Värmeljus ingår och finns i städskrubben. Stearinljusen i
takkronan i stora salen är för dekoration och får inte tändas.
Våra kakelugnar samt den öppna spisen i biblioteket är inte godkända för eldning, men placera
gärna några värmeljus där. Värmeljushållare finns i skåpet ovanför köksfläkten.

Läsglasögon
Glömde du dina läsglasögon hemma? Ingen fara, det ligger några sådana på ett bord i biblioteket.

Musik
Vi har ingen tidpunkt när det måste vara tyst i huset, men du behöver visa hänsyn mot grannarna
och inte spela hög musik eller väsnas sent på natten. De närmaste grannarna tillhör familjen, men
c:a 500 m bort finns andra grannar som kan störas av hög musik utomhus.

Parkering
Det är inte tillåtet att parkera på gräsmattorna runt gårdsplanen. På själva planen ryms det däremot
c:a 10 bilar. 2-3 till får plats intill brevlådorna utanför de västra grindstolparna.
Behöver ni fler platser hänvisar vi till de stora ytorna runt ladorna strax bortanför gården. Där finns
även en stor äng som kan användas. Tänk på att inte parkera framför ladornas dörrar. På en gård är
det verksamhet de flesta dagar och tider på året.
I garderoben på kontoret finns P-skyltar ni kan sätta upp för era gäster. Använd släggan bredvid för
att slå ner dem i marken.

Promenad
På sista sidan finns en karta med Ekhamns gränser markerade i blått. Följ beskrivningen för en
promenad på c:a 5 km.

Rökning
All eventuell rökning sker utomhus. Använd mjölkkannan med sand på trappan vid huvudentrén.

Sopor
Även om ni köpt städning så ska soporna från köket tas ut. Utanför köksentrén finns sopkärl för
kompost, brännbart, färgat och ofärgat glas samt pantburkar.
Soppåsar finns under diskbänken och i städskrubben mellan köket och stora salen. Sopsäckar finns
ovanpå skåpet vid köksentrén.
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Sovrummen
Täcken och kuddar finns i varje säng. Extra kuddar finns på övervåningen i den lilla skrubben
ovanför kökstrappan eller i garderoben i sovrummet närmast toaletterna. Om ni behöver hyra extra
uppsättningar lakan och handdukar finns det i samma garderob.

Spöken
Det är över 150 år sen några spöken senast härjade i huset, så ni kan sova lugnt. Men ni kan läsa om
spökena på Ekhamn och andra herrgårdar i boken på hyllan i hallen. Den går också att köpa med sig
hem för den som vågar.

Städning
Har ni beställt städning så sköter vi det efter det att ni åkt. Ni behöver dock diska och plocka undan
i köket efter er, samt slänga soporna från köket. Den sista omgången i diskmaskinerna kan ni bara
sätta igång så plockar vi ur dem.
Om ni inte har beställt städning, dammsuger och städar ni huset så det är i samma skick som när ni
kom. Städskrubben finns i rummet intill köket, under trappan till övervåningen. Där finns städutrustning samt rengöringsmedel, tvål, hushållspapper, glödlampor, sopsäckar, handdukar mm.
Det finns också lite städutrustning på övervåningen i skrubben utanför det nordvästra sovrummet.
Checklista för städning:
o Dammsug golven i alla rum som använts.
o Våttorka kalkstensgolven i kök, hall mm, men utan såpa och inte för mycket vatten.
o Trägolven behöver bara våttorkas om de efter dammsugningen fortfarande är smutsiga.
o Våttorka toalettgolven, gör rent i toaletter och tvättställ samt byt soppåsar.
o Ta bort de dukar som är smutsiga och lägg i en kasse eller sopsäck i hallen.
o Lägg alla använda handdukar i en kasse eller sopsäck i hallen. Sängkläder läggs i en sopsäck.
o Torka av alla bord.
o Lägg tillbaka dynor till utemöblerna och rengör grillen om den använts.
o Töm kylskåp och frys på medhavda saker och torka ur kylarna.
o Sudda skrivtavlor och töm papperskorgen i konferensrummet.
o Släng brännbart, kompost och glas i kärlen utanför kökstrappan.
o Skriv en lista med det som är slut eller trasigt. Ge gärna tips på utrustning mm som saknas.

Terrassen
Sommartid finns sittgrupper samt vanliga bord och stolar på terrassen. Dynor till sittgrupperna finns
antingen i rummet mellan köket och salen eller i den lilla skrubben på övervåningen ovanför
kökstrappan. Dynor till stolarna finns i kistan i den stora salen.

Toa/hushållspapper, tvål, diskmedel, värmeljus, glödlampor mm
Finns i städskrubben utanför köket samt i utrymmet under trappen intill, samt i skåpen i och utanför
badrummet på övervåningen.

Utelekar
I garderoben i kontoret finns kubb, boule, hästskospel, badmintonset, koner mm för utelekar.

Utställning av ädelstenar
I biblioteket finns ett hörnskåp med en liten miniutställning av ädelstenar och smycken som också
är till salu. Ring Annie på 070-557 06 22 så kommer hon över och visar!

Vi hoppas ni ska få ett trevligt besök på Ekhamn!

2020-09-01

Promenad 5 km
Följ vägen förbi ladorna rakt västerut ner till Stavsund (1,7 km), en udde vid Skofjärden med utsikt
mot Skokloster där man också kan bada (stenbotten). Fortsätt stigen längs med vattnet söderut i 500
m och följ sen grusvägen ni kommer fram till i ytterligare 250 m. Sväng sen vänster in på
skogsvägen som leder tillbaka mot Ekhamn. Blå linjer på kartan markerar Ekhamns marker.

Stavsund
Ekhamns Gård

Skogsväg tillbaka

