
Lapp till gäst att sätta upp i stugan 
Tydlighet är a och o för att underlätta för våra gäster. Vi skickar alltid med en lapp till våra stugägare att 

fylla i och sätta upp i hallen i stugan. 

Saker att informera om på lappen: 

• Adress

Fyll i vilken adress som gästen bor på

• Värmen

Här skriver du hur man reglerar värmen. Har du andra instruktioner om att tex ”sänka värmen 
vid avresa” så ber vi dig att ta bort din egna instruktion.

GuMo har som egen rutin att endast sänka värmen om vi ser att det dröjer mer än 10 dagar till 
nästa ankomst.

Om du alltid vill ha värmen på, skriv då tex ”Värmen ska alltid vara på”

• Huvudkran för inkommande vatten

Här informerar du var huvudkranen för inkommande vatten sitter. Vi har som rutin att be gästen 
slå av/på den för att minska risken för vattenskador, framför allt under vinterhalvåret.

Om du alltid vill ha huvudkranen på, skriv då tex ”Ska alltid vara på”. Stryk även på städlistan.
• Varmvattenberedare

Fyll i var varmvattenberedaren sitter samt var man kan hitta strömbrytaren till den. 
• Proppskåp och proppar

Om proppar/säkringar går är det bra att ha nya på plats så att man enkelt kan byta dem själv. 
Nya proppar/säkringar ska finnas vid/på proppskåpet, även i proppskåpet utomhus.

• Bastu

Har du bastu i din stuga kan det vara bra att informera om var överhettningskyddet finns om det 
behöver återställas. Några verktyg till detta kan även vara bra att ha i stugan.

• Glödlampor & batterier

Se till att fylla på med extra batterier och lampor och skriv var gästen snabbt kan hitta dessa.

• WIFI

Ingår WIFI i hyran så kan du skriva användarnamn och lösenord till det på lappen. Har ni inget 
wifi skriv DET SAKNAS WIFI I DENNA STUGA där koden ska stå.

• Sophantering

Gästen hanterar soporna vid avresa och bör få information om vart närmaste sopstation finns.

Om du har speciella önskemål/rutiner som berör punkterna på lappen, eller andra saker utöver dem, 

så skulle vi uppskatta om du kan meddela det till oss. Vi lägger då in en intern anteckning i vårt system 

så att vi kan ta del av informationen om funderingar uppstår. 

VÄNLIGEN FYLL I LAPPEN MED VERSALER! TACK PÅ FÖRHAND. 



To consider in the cabin
Welcome to Sälen and your cabin. We hope that you will enjoy your stay while you are here. Please begin by reviewing the cabin 
when you arrive. If you find something that needs to be fixed – take pictures and contact us at info@gumo.se or 0280-263 50 no 
later than 11:00 the day after your arrival. We will then have a chance to fix what is needed. If pictures cannot be presented and if 
we are not contacted at this time and day, we might not have enough time to fix the shortcomings that existed upon arrival.

You're address is:________________________________________________________________________________________________

Heat is regulated:________________________________________________________________________________________________

Main tap for incoming water is located: _____________________________________________________________________________

Water heater and switch are located:_______________________________________________________________________________

Should there be something wrong with the electricity, make sure that all fuses/circuit breakers are whole/in position. The fuse 

box is located: __________________________________________________________________________________________________

If you can't find anything wrong with the fuse box, the main fuses in the electrical cabinet are located on the outside of the house, 
fuses can also be found there. The main electrical cabinet is found:

_______________________________________________________________________________________________________________

If there is a sauna in the cabin, you will find two knobs. One knob is a timer, if you set it to 3 it will take 3 hours before the sauna 
gets hot. To start immediately - turn to zero. The second knob sets the temperature. If the sauna does not work, maybe the 
overheating system needs to be restored. It is restored by a small button, that might look like a screw. On this sauna it’s located: 

_______________________________________________________________________________________________________________

New bulbs and batteries can be found: _____________________________________________________________________________ 
(If you are running out of stock, please let GuMo know)

If there is Wi-Fi in the cabin, username and password is: 

Wi-Fi Network:______________________________________  Password:___________________________________________________

Upon departure, please bring your garbage to the garbage station. Your nearest garbage station is located: 

_______________________________________________________________________________________________________________

Please think about your electricity consumption. Thanks for your consideration!

Checklist cleaning:
► Empty the ashes from fireplace
► Air out the cabin
► Ventilate bedding then fold bedding on the beds and make sure that litter or crumbs do not remain in beds.
► Wash, dry and place clean dishes in designated place. Drain dishwasher streiner.
► Clean stove, oven, oven drawer, microwave, coffee maker, fridge and fan.
► Wipe out cabinets under the sink, the drying cabinet and closets.
► Dust all window sills, TV, shelves, dressers and vacuum sofa and armchairs.
► Scrub sink, toilet, sauna and polish mirrors as well as faucets.
► Shake all carpets outdoors and vacuum all floors.  Mop the floor and replace the carpets.
► Throw all garbage in the dumpster.
► Heating, hot water, fridge and freezer should be left on. However, the water main tap should be left off.
► Make sure all doors and windows are closed and locked.
► Leave keys in the key box at the cabin and don't forget to check out by the link you received by text message.

If cleaning is not carried out according to our checklist, you will be charged for cleaning service at a cost of SEK 1,500.
Cleaning service can be booked in advance. Contact us before the day of departure and we will try to solve it. When using our
cleaning service, your are stil obliged to empty dishes, garbage, fridge, freezer and ashes from the fireplace before departure.

SMOKING IS PROHIBITED INSIDE THE CABIN!

We will be forced to charge you at least 6000 SEK for 
decontamination if smoking has occurred indoors.



Lite att tänka på i stugan
Välkommen till Sälen och er stuga. Vi hoppas att du ska trivas och må bra under tiden som du är här. Börja med att se över 
stugan när du kommer. Ser du något som behöver åtgärdas – ta bilder och kontakta oss på info@gumo.se eller 0280-263 50 
senast kl. 11:00 dagen efter ankomst. Då har vi en chans att åtgärda det som behövs. Om inte bilder kan uppvisas och om vi 
inte blir kontaktade på senast angiven tid och dag så har vi inte fått chansen att åtgärda de brister som funnits vid ankomst. 

Ni bor på adress: _____________________________________________________________________________________________

Värmen regleras: _____________________________________________________________________________________________

Huvudkranen till inkommande vatten sitter: ______________________________________________________________________

Varmvattenberedare och strömbrytare är placerad: ________________________________________________________________

Skulle det vara något fel på elen, börja med att se efter så att alla proppar/automatsäkringar är hela/inne. 

Proppskåpet sitter: ___________________________________________________________________________________________

Om ni inte finner något fel i proppskåpet sitter huvudsäkringarna i elskåpet på utsidan av huset, säkringar finner ni också där. 

Huvudelskåpet hittar ni:________________________________________________________________________________________

Finns det bastu i stugan så finns det två vred. Det ena vredet är en timer, ställer ni den på 3 tar det 3 timmar innan bastun blir 
varm. Start omgående - vrid till noll. Det andra vredet är temperatur. Fungerar det ej kan det finnas ett överhettningssydd som 
måste återställas. Det är en liten knapp, kan se ut som en skruv, på denna bastu sitter denna  placerad: 

____________________________________________________________________________________________________________

Nya glödlampor och batterier finns: _____________________________________________________________________________ 

Om ni ser att detta börjar ta slut, meddela gärna GuMo) 

Finns det WIFI i stugan så är användarnamn och lösen till detta: 

Nätverksnamn:______________________________________     WiFi kod:______________________________________________

Vid avresa tar du med dina sopor och slänger dem vid sopstationen. Närmaste sopstation finns: 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Tänk på att försök att spara på elförbrukningen. Tack för visad hänsyn!

Checklista städning 

► Töm aska ur braskamin/öppen spis

► Vädra stugan

► Vädra sängkläder och lägg sedan dessa hopvikta på sängarna, se efter så att inte skräp eller smulor finns kvar i sängarna.

► Diska, torka och ställ den rena disken på angiven plats. Töm silen i diskmaskinen.
► Rengör spis, ugn, ugnslåda, micro, kaffebryggare, kyl, fläkt och fläktkåpa.

► Torka ur skåp under diskhon, torkskåp och garderober.

► Dammtorka alla fönsterbrädor, tv, hyllor, byråer och dammsug soffa och fåtöljer.

► Skura handfat, toalett, bastu och putsa speglar samt kranar.

► Skaka alla mattor (utomhus) och dammsug alla golv. Våttorka och lägg tillbaka mattorna.

► Släng alla sopor i sopcontainern.

► Värme, varmvatten, kyl och frys ska vara på. Dock ska huvudkranen till vatten stängas av vid hemresa.

► Kontrollera att alla dörrar och fönster är stängda och låsta.

► Nycklar lämnas i nyckelbox vid stugan och glöm inte och checka ut er på länken som ni fått via sms.

Om städningen ej utförs enligt ovanstående checklista, städar vi på GuMo mot en kostnad från 1 500 SEK som du som gäst står för. Städning kan bokas i 
förhand. Kontakta oss innan avresedagen så försöker vi lösa det. Vid bokning av städning ligger ansvaret hos dig som gäst att tömma disk, sopor, kyl, frys 
och ev. aska från braskaminen eller öppna spisen innan avresa.

RÖKNING FÖRBJUDEN I STUGAN! Vi tvingas debitera er minst 6 000 SEK för sanering 
om rökning förekommit inomhus
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