Övernattning kring Gårdsjötorp
När du ska bo över i någon av våra raststugor kring Gårdsjötorp är det bra att läsa igenom den här
praktiska informationen om vad som finns i stugorna och vad du bör tänka på.
Generellt för alla stugor är att du tar med eget sänglinne. När du lämnar stugan ska du ha städat
ordentligt och bäddat sängarna. Alla stugor har kamin som enda värmekälla. Eftersom det kan ta en
liten stund att få upp värmen i stugorna bör man på vintern tänka på att ha med sig nått varmt att ha
på fötterna. På kaminen finns en kokplatta där man t.ex. kan värma vatten. Vill man använda
stormkök eller liknande för att laga mat bör man ställa det på plåten intill kaminen.
En ficklampa kan vara bra att ha med sig. I stugorna finns oljelampa och ljusstakar. Ta med dig egna
stearinljus, tändstickor samt tändmaterial (tändkubbar eller papper) till att tända i kaminen.

Stugorna kring gården
Vedbod finns innanför dörren längst till vänster på ladan. I detta utrymme hittar du även kyl och
frys, samt förråd med extra madrasser. Den mellersta dörren leder till toalett med dusch och här
finns även diskbänk. Matlagning och diskning finns även möjlighet till i raststugan. Köket där är
utrustat med kastruller, servis, kaffe- och vattenkokare m.m.
Gammelstugan – Här finns eluttag och även en spisplatta för enklare matlagning.
Brynet – här finns eluttag
Skogstorpet och Timmerstugan har ingen el.

Stugorna i landskapet
Lövnäs
Stugan har inte el. Vatten finns att hämta vid en brunn med handpump på gården. Ta med eget
dricksvatten och använd vattnet från pumpen för disk och matlagning. Vattnet i brunnen är tjänligt
med anmärkning.
Sjötorpet, Viken, Utsikten och Myren
Stugorna har inte el och inte vatten. Vid övernattning gäller det att ta med sig det vatten man själv
behöver.
I vedboden finns ved som du kan behöva klyva med yxa.
I närheten av alla stugor finns en torrtoalett.
Bor du i någon av stugorna kan du även ta dig upp till Gårdsjötorp för att använda service i form av
kök, vatten och dusch.
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