Hej och Välkomna till Seglarbyn!
För att ni och andra gäster här i Seglarbyn skall få en trivsam och bra
semester, har vi här i Seglarbyn satt upp trivsel råd samt en del praktiska
råd och tips. Dessa upplysningar kan vara värt att fundera över och ta del
av när ni tillbringar eran semester här. Vi hoppas att detta kan bidra till
att er vistelse i Seglarbyn kommer att bli en lyckad rekreation.
Trevlig vistelse!
Vi på Seglarbyn tänker på miljön och era boende
kostnader, därför använder vi oss av källsortering.
(se underbilaga: Källsortering i pärm)
Räkna alltid igenom glas, tallrikar och dyl. när ni kommer till stugan.
Om något saknas skall detta rapporteras på det A4 ark som ligger i stugan. Detta
ark skall lämnas senast måndag till receptionen om något är fel eller saknas.

Vi värnar om våra barn och våra medmänniskor i området.
Hastigheten är 30 km/tim.

Vi parkerar inte på gräsmattor utan använder parkeringsplatser, om ni skulle behöva
ytterligare P- plats tag kontakt med receptionen.

Vi håller våra husdjur kopplade inom området och plockar
självklart upp exkrementer.
Ni som har husdjur, tänk på eventuella allergiker som skall vistas i stugan efter er,
och var vänliga: inga djur i sängarna eller i soffan/fåtöljer.
Rökning inomhus är förbjudet
Undvik bruk av engångsgrillar p.g.a. brandrisk.
I exp. Finns det böcker för utlån, norska o svenska, om det skulle vara
någon som inte har med sig några eller om det mot förmodan skulle bli
dåligt väder
Här hittar du också info. om Strömstad o Koster

Det finnes barnstolar, barnsängar och grindar för trappan ( grynnan )
att låna i tvättstugan, hämta och lämna tillbaks efter bruk och det är
kostnadsfritt, annars vill det bli lagt på en avgift på årsavgiften
Vi plockar upp papper, burkar, fimpar och annat skräp för att
hålla rent och snyggt i omgivningen.

Vi tänker på max antal personer som vistas i stugorna. Stora stugor –
6 personer, Små stugor – 4 personer.

Detta är ingen camping; så tält, campingbilar & husvagnar är det
inte lov att bo i här (Seläter camping ligger ett stenkast härifrån)
Om ni råkar ha sönder något, kontakta receptionen. Vi har det
mesta på lager

Ni har möjlighet till att använda tvättstugan, men kom ihåg att
hålla tvätt tiderna, det är kanske flera som vill tvätta.

Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta personalen. Vi tar gärna emot era
synpunkter, positiva som negativa.
(Gäller privata andelsägare)
Besiktning av stugan görs av husvärd efter avresa. Om städning ej är acceptabel
kommer föreningen att låta utföra en ny städning. En räkning för den nya
städningen och ett protokoll över vad som har varit bristfälligt i städningen
kommer då att skickas. (Avgift för städning, se Bilaga: Städanvisning för privata
andelsägare ).

