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Välkomna till Ragnhildsvik!
Vi hoppas ni ska trivas i vårt hus. Vi möter upp när ni kommer och visar er runt samt överlämnar
nyckeln. Under vanlig kontorstid har vi personal på plats på vårt kontor en trappa upp, men för
övrigt 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 på Ekhamn 4 km bort samt vår vän Hans 070-855 66 22 i västra flygeln på Ekhamn.
Ange ”Ragnhildsvik 79, Knivsta” i GPS/Google Maps för att komma rätt.

Badplats
200 m från huset finns vår egen badplats med en altan mot vattnet och utsikt mot Skokloster. Vill ni
ha sandstrand finns kommunens badplats i närheten. Kör till höger när ni kommer ut på den belagda
vägen och kör 2 km tills ni ser en vägskylt med Pilsbo som badet heter.

Badrum och toa
Det finns en toalett på bottenvåningen, samt två badrum med dusch på övervåningen. Varmvattenberedaren klarar 30-40 min kontinuerlig dusch, så ha det i åtanke om ni är många. Extra tvål och
toapapper finns i ett av skåpen i köket.

Balkong
På övervåningen finns en balkong med fin utsikt. På den får högst 10 personer vistas samtidigt.

Elskåp
Huvudcentralen för all inkommande el finns i källaren som nås via en trapp intill köket. Där finns
också proppar. Ett annat elskåp finns i hallen, precis vid den första trappavsatsen. Sen finns det
också ett elskåp på övervåningen utanför kontorsdörrarna på vänster sida.

Grill
En gasolgrill står sommartid på framsidan av huset.

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

Internet
På Ragnhildsvik finns bredband via fiber och ett öppet trådlöst nätverk med SSID Ekhamn.

Konferensutrustning
I skåpet under projektorduken i stora rummet finns en videoprojektor med upplösningen 1980x1020
och med HDMI-anslutning.

Köket
All köksutrustning för både matlagning och dukning ingår när ni hyr Ragnhildsvik. Det finns
tallrikar, glas, bestick mm för 40 personer. Diskmedel finns under diskbänken.

Larm
Ett inbrotts- och brandlarm finns installerat i huset och är kopplat till en larmcentral. Ring gärna oss
om larmet går.
Observera att det inte är tillåtet att mixtra med brandlarmet eller ta ner rökdetektorerna. Vill du t ex
använda rökmaskin måste detta meddelas i förväg så att vi kan stänga av aktuella detektorer.
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Levande ljus
Ljus får bara användas på bottenvåningen. Värmeljus ingår och finns i städskrubben.

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. Närmaste granne finns 100 m bort i det gula
huset vid infarten.

Parkering
Det är inte tillåtet att parkera på gräsmattorna runt huset. På planen ryms det 10-12 bilar och sen får
sista delen av vägen ner mot huset användas.

Rökning
All eventuell rökning sker utomhus.

Sopor
Vi har källsortering och under diskbänken hittar du olika sorteringskärl. Dessutom finns en tunna
för brännbart placerad i köket. Bakom uthuset finns soptunnor med sorteringsinstruktioner.
Soppåsar och sopsäckar finns under diskbänken, i en låda intill kylskåpet och i städskrubben i
köket.

Sovrummen
Täcken och kuddar finns i varje säng.

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. Den sista omgången i diskmaskinen 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 köket samt rengöringsmedel. Tvål, hushållspapper, glödlampor,
sopsäckar, handdukar mm finns i andra skåp i köket.
Checklista för städning:
o Dammsug golven i alla rum som använts.
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 dukar, handdukar och eventuella hyrda sängkläder och lägg i en hög.
o Torka av alla bord.
o Lägg dynor från utemöblerna i hallen och rengör grillen om den använts.
o Töm kylskåp och frys på medhavda saker och torka ur kylen.
o Glas för återvinning läggs i sopsäck.
o Skriv en lista med det som är slut eller trasigt. Ge gärna tips på utrustning mm som saknas.

Utelekar
I hallen finns kubb och boule.

Öppna spisar
Den öppna spisen i hallen går det att elda i. Spisen på övervåningen får ej eldas i.

Vi hoppas ni ska få ett trevligt besök på Ragnhildsvik!

