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OBS Alla aktiviteter sker på egen risk.
Bytestid normalt tillträde ca 1500-1600 ( eller senare enl ök ), ni skall lämnat senast 1500
på slutdagen. Överlämning av nycklar och information enligt ÖK.
Andra tider kan gälla enligt överenskommelse.
Det finns 2 st kanoter att hyra vid Bredsjöns strand. Flytvästar finns i olika storlekar och
ingår i hyran.
Bränslen ingår. Meddela om det börjat ta slut.
Bastu, stuga, dass(torrdass), flotte samt servicehus är handikappvänligt.
Eventuell eldning görs av den som hyr stuga och/eller bastu. Ved finns, men behöver ev
klyvas & sågas. Såga & klyv gärna vad ni förbrukar! Grillkol tas med av hyrare.
Dricksvatten finns från brunn vid badplatsen (efter vägen ned – litet hus).
Roddbåt ingår alltid vid hyra av Bredsjöudden.
Om något går sönder – meddela byalaget !
4 fasta sängar med täcke/kudde, 2 extrasängar, golvyta stuga 2 till 4 pers, golvyta bastu 2
till 4 pers samt tältkåta ca 4 personer.
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Förhållningsregler:
Tänk på brandrisken, elda/grilla med förnuft! Ta alltid med ev engångsgrillar!
Rökning inomhus är förbjudet, använd askfat utomhus. Släng fimpar i soporna/elden.
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Sopor & Återvinningsbart

•

Ta reda på hushållssoporna och lämna dessa i Gröna Tunnor vid vägen mot Ljustorp i slutet
på byn – Skyltat.
Tag med pantflaskor/burkar härifrån!
Tag med allt återvinningsbart härifrån. Närmsta återvinningsstation för plast, metall, glas
mm är vid Ljustorps handel eller Indal/Liden. Tag med och återvinn !
Städa upp efter dig/er där ni varit : Flotte, Badstrand, Kanoter, Bredsjöudden. Lämna stället
såsom du själv skulle vilja hyra. Tänk på att inte störa kringboende
Om städningen ej är gjord tas en extra avgift på 1000 kronor ut av tillsynsman.
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Vi vill passa på och påminna alla om allemansrätten som även innebär att det är förbjudet
att åsamka skada på naturen men väl njuta av vad den ger
Välkommen till en trevlig upplevelse i Bredsjön-Slättmons Vildmark önskar styrelsen för
Bredsjön-Slättmons Byalag.

