Skapad den 2020-02-02 - #9

Prislista Bredsjön-Slättmons Vildmark/Bredsjöudden
Vad

Dag 09:00-15:00
Kväll 15:00-24:00
400:-

Flotte, max 12 pers
Hela Bredsjöudden =
stuga+bastu+båt+tält
Hela Bredsjöudden inkl flotte=
stuga+bastu+båt+tält+flotte
Kyl/Frys/El vid hyra av udde
Kanot
Vedeldad bastu, 10 pers

Dygn
500:800:1100:-

100:-/dag
300:-

Not
Upp till 8 personer,
9 till 12: +100:-/dygn & person
Upp till 8 personer,
9 till 12: +100:-/dygn & person
25:-/dygn extra. I servicehus
badstranden. Låsbart.
Endast i Bredsjön !
Ej bokningsbart, endast vid ej
bokad udde.

Bokningsansvarig Hans-Olof Lundgren telefon 0705345147 – Kvällstid 1800-2200
Bredsjön-Slättmons Byalags organisationsnummer 802414-0199
Betalning sker i förskott till postgiro 632411-5, alternativt kontant/swish. Företag etc kan faktureras.
Att betalning utförts skall kunna visas vid ankomst, eller mailats innan.
För bokning samt ev frågor kontaktas i första hand bokningsansvarig i god tid innan önskat
bokningstillfälle. Mer info, se hemsida www.bredsjon.se eller facebook.
Fler än 12 personer eller längre vistelse, pris & bokning enligt överenskommelse. Även tider kan justeras.
Avbokning sker senast en vecka innan bokat tillfälle, om ej debiteras Du halv hyra.
OBS Alla aktiviteter sker på egen risk.
Det finns 2 st kanoter att hyra vid Bredsjöns strand. Flytvästar finns i olika storlekar och ingår i hyran.
Bränslen ingår ( ved, bensin, fotogen ).Toapapper finns. Meddela om det börjat ta slut.
Bastu, stuga, dass(torrdass), flotte samt servicehus är handikappvänligt.
Eldning görs av den som hyr stuga och/eller bastu. Följ myndigheters anvisning för tex
eldningsförbud. Ved finns, men kan behövas klyvas & sågas. Såga & klyv gärna vad ni förbrukar!
Grillkol tas med av hyrare.
Dricksvatten finns från kran vid brunn vid badplatsen.
Roddbåt ingår alltid vid hyra av Bredsjöudden.
Förhållningsregler:
Tänk på brandrisken, elda/grilla med förnuft! Ta alltid med ev engångsgrillar!
Rökning inomhus är förbjudet.. Släng fimpar i soporna/elden.
Städning, 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 och annat till återvinning 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.
Välkommen till en trevlig upplevelse i Bredsjön-Slättmons Vildmark önskar
styrelsen för Bredsjön-Slättmons Byalag.
Med reservation för prisändring samt ev felskrivning i prislista.

