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  Velkommen til vores svenske drøm. 
 

Der er sket en eventyrlig forvandling med sommerhuset Bäckshult 5. 
    

        
 

Det har kostet blod, sved og tårer, at realisere vores drømmested i de store svenske skove. 
 

Vi har fældet, 
vi har brændt af, 
vi har revet ned, 

vi har gravet, 
vi har slæbt, 
vi har savet, 
vi har tegnet, 

vi har tegnet om, 
vi har sat et byggeprojekt i gang, 

vi har fortrudt igen, 
vi har holdt byggemøder, 

vi har besluttet, 
vi har lavet om, 

vi har undersøgt, 
vi har malet, 

vi har tapetseret, 
vi har slæbt igen igen, 

vi har været frustrerede, 
vi har grædt, 

vi har været glade, 
vi har jublet … 

men vigtigst af alt - vi er super glade for resultatet 
 

så pas godt på vores hus. 
 

Vi håber, at I vil nyde opholdet. 
 

Kærlig hilsen 
 

Marcus, Lucas, Camilla & Ricco 



Side 2 af 32 

Indholdsfortegnelse	  
	  
Praktiske oplysninger - sommerhuset	  ...................................	  4	  
Adresser og telefonnumre ......................................................................................................................... 4 
Airconditionanlæg/varmepumpe ............................................................................................................... 4 
Affald ......................................................................................................................................................... 5 
Ankomst - tjekliste ..................................................................................................................................... 5 
Afrejse - tjekliste ........................................................................................................................................ 6 
Blender ...................................................................................................................................................... 6 
Bom ........................................................................................................................................................... 6 
Brænde og brændeovn ............................................................................................................................. 6 
Børnesikring .............................................................................................................................................. 7 
Centralstøvsuger ....................................................................................................................................... 7 
Dyner og puder ......................................................................................................................................... 7 
EL .............................................................................................................................................................. 8 
EL - lysdæmpere ....................................................................................................................................... 9 
Elektronik – Arcademaskine ..................................................................................................................... 9 
Elektronik – Blu-Ray/DVD ....................................................................................................................... 10 
Elektronik – CD afspiller og radio ............................................................................................................ 10 
Elektronik – Internet ................................................................................................................................ 11 
Elektronik – TV ........................................................................................................................................ 11 
Elektronik - Wii ........................................................................................................................................ 11 
Grill .......................................................................................................................................................... 11 
Gæstebog ............................................................................................................................................... 12 
Kaffemaskiner ......................................................................................................................................... 12 
Køleskabe ............................................................................................................................................... 12 
Mikrobølgeovn ........................................................................................................................................ 12 
Nøgleskab ............................................................................................................................................... 12 
Opvaskemaskine .................................................................................................................................... 13 
Ovn ......................................................................................................................................................... 13 
Rengøring ............................................................................................................................................... 13 
Rygning ................................................................................................................................................... 13 
Røgalarmer ............................................................................................................................................. 13 
Sauna ...................................................................................................................................................... 14 
Spabad .................................................................................................................................................... 14 
Termostater ............................................................................................................................................. 15 
Vand ........................................................................................................................................................ 15 
Varme ..................................................................................................................................................... 15 
Varmepumpe/gulvvarme ......................................................................................................................... 16 
Vaskemaskine/Tørretumbler ................................................................................................................... 17 
Værktøj ................................................................................................................................................... 17 

 
 
 
 
 



Side 3 af 32 

Indholdsfortegnelse	  
 
Aktiviteter - sommerhus ....................................................... 18 
Aktiviteter indendørs ............................................................................................................................... 18 
Aktiviteter udendørs ................................................................................................................................ 18 
Bær ......................................................................................................................................................... 18 
Bålplads og stenovn ................................................................................................................................ 19 
Cykler ...................................................................................................................................................... 19 
Havemøbler ............................................................................................................................................ 19 
Højtryksrenser ......................................................................................................................................... 20 
Kano - 4 personer ................................................................................................................................... 20 
Krydderibed ............................................................................................................................................. 20 
Legeaktiviteter ......................................................................................................................................... 21 
Motorsav / Brændekløver ........................................................................................................................ 21 
Plæneklipper ........................................................................................................................................... 22 
Svampe ................................................................................................................................................... 22 

Svampejagt ......................................................................................................................................... 22 
Hvad er en svamp? ............................................................................................................................. 22 
Rørhattene .......................................................................................................................................... 23 

Tømmerflåde ........................................................................................................................................... 24 
Udendørs - støvsuger ............................................................................................................................. 25 
Vildmarksbad – 2.000 liter ...................................................................................................................... 27 

 
Praktiske oplysninger – i øvrigt .......................................... 29 
Bank/hæveautomater .............................................................................................................................. 29 
Indkøb ..................................................................................................................................................... 29 
Restauranter og spisesteder ................................................................................................................... 31 



Side 4 af 32 

Praktiske oplysninger - sommerhuset 
 

Adresser og telefonnumre 
Navn Adresse Telefonnummer 
Ricco – mobil  (+45) 23 23 05 15 
Camilla – mobil  (+45) 30 24 57 67 
Skadestue Gislaved Norre Långgatan 25, 

Gislaved 
(+46) 10 244 20 15 

Skadestue Gnosjö Järnvägsgatan 49, Gnosjö (+46) 10 244 80 15  
Sygehus Värnamo Doktorsgatan, Värnamo (+46) 1177 
Taxi  (+46) 371 80 000 
Politi, ambulance og 
brandvæsen 

 (+46) 112 

Politi Gislaved Anderstorpsvägen 24, 
Gislaved 

(+46) 77 114 14 00 

Politi Värnamo Storgatan 53, Värnamo (+46) 77 114 14 00 
Apotek Gnosjö Järnvägsgatan 49, Gnosjö  (+46) 370 913 10 
Apotek Gislaved Köpmangatan 3B, Gislaved (+46) 77 145 04 50 
Elektriker* Gnosjö Elektroarmatur AB 

Frejgatan 1, Gnosjö 
(+46) 370 99 030 

VVS* Gnosjö Rörledningsaffär 
Järnvägsgatan 35, Gnosjö 

(+46) 370 99 770 

* Inden I ringer efter håndværkere, så skal I kontakte Camilla og Ricco. 
 

Airconditionanlæg/varmepumpe 
På 1. sal er der et kombineret 
airconditionanlæg/varmepumpe, som kan 
benyttes til hurtig køling eller opvarmning 
huset.  
 
Aircondition/varmepumpe betjenes af en 
fjernbetjening. 
 



Side 5 af 32 

Affald  
Affald skal sorteres i metal, glas, pap/papir og restaffald: 
 

• Glas   Venstre affaldstønde   (Billede til venstre) 
• Metal  Midterste affaldstønde   (Billede til venstre) 
• Papir og pap  Højre affaldstønde    (Billede til venstre) 
• Rest affald Affaldsspand til højre ved indkørslen  (Billede til højre) 

 
Papir og pap må gerne benyttes til optænding eller afbrændes på bålpladsen. 
 

        
 
I bedes sørge for, at bommen (250 meter fra 
huset) er åben fra torsdag aften til fredag 
eftermiddag, således at der er fri passage til 
skraldebilen. Denne kan komme meget tidligt 
om morgen, dog er det kun hver anden 
fredag, at skraldebilen kommer.  
 
  
 
 
 

Ankomst - tjekliste  
1. Tjek-in tid er tidligst kl. 16.00.  

 
2. Hvis huset ikke er tilfredsstillende rengjort ved 

ankomst, bedes I kontakte os. 
 

3. El-måleren, som findes i den lille el-tavle i 
garderoben, aflæses. Tallene skal noteres i bogen 
dertil samt sendes til os. 
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Afrejse - tjekliste  
1. Tjek-ud tid er senest kl. 16.00. 

 
2. Huset rengøres, der findes rengøringsartikler i det 

skjulte rum til højre for toilettet.  
 

3. Termostaterne indstilles på den midterste position. 
 

4. El-måleren, som findes i den lille el-tavle i 
garderoben, aflæses. Tallene skal noteres i bogen 
dertil samt sendes til os. 

 
5. Nøglerne placeres i nøgleskabet. Husk at dreje 

tallene således at de står på 0000 og skub den sorte 
beskyttelseslåge på plads.  

 

Blender 
Brugervejledning (SE, DK, NO, FI & UK):  
http://hagenflindt.dk/Sommerhus/Brugervejledninger/Blender.pdf 

 

Bom 
Bommen er sjældent låst. Der findes nøgle til bommen 
sammen med nøgle til huset. 
 
I bedes sørge for, at bommen (250 meter fra huset) er 
åben fra torsdag aften til fredag eftermiddag, således at 
der er fri passage til skraldebilen. Denne kan komme 
meget tidligt om morgen, dog er det kun hver anden 
fredag, at skraldebilen kommer. 

 

Brænde og brændeovn 
Bemærk: Når brændeovnene benyttes, må der ikke stå brændbart materiale oven på 
brændeovnene. Der skal desuden være 1 m til brændbart 
materiale foran brændeovnene.  
 
I er velkommen til, at benytte brænde fra brændeskuret. 
Har I lyst, er I yderst velkommen til at save eller kløve 
brænde. Motorsav, brændekløver og økser findes i 
skuret. Bemærk tromleforlængerledningen skal være 
rullet helt ud, når motorsaven eller brændekløver 
benyttes. 



Side 7 af 32 

 
 

Børnesikring 
Der er børnesikring på vinduerne og dørene ud til terrasse/altan fra soverummene. 
 
Den røde knap skal trykkes ind, for at vinduet kan åbnes helt op. 
 

Centralstøvsuger 
Der er to udtag til centralstøvsugeren, som er placeret 
hhv. til venstre for badeværelsesdøren og mellem de to 
værelser på 1. sal. Støvsugerslagen findes på 1. sal i 
værelset til venstre. Centralstøvsugeren går i gang, når 
støvsugerslangen placeres i udtaget. 
 
Hvis støvsugeren suger svagt, så er beholderen 
sandsynligvis fuld og har brug for at blive tømt. Denne 
findes i depotrummet lige ved carporten – se den røde cirkel.  
 
Brugervejledning (DK): 
http://hagenflindt.dk/Sommerhus/Brugervejledninger/Centralstøvsuger.pdf 
 
Brugervejledning (UK): 
http://hagenflindt.dk/Sommerhus/Brugervejledninger/Centralstøvsuger_UK.pdf 
 

Dyner og puder 
Der er 9 stk. helårs dyner og puder af god kvalitet.  
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EL 
Der er placeret to el-tavler i garderoben lige ved hoveddøren. 
 
El-måleren aflæses ved ankomst og afrejse. Denne findes i den lille el-tavle – se billedet til 
højre. Tallene skal noteres i bogen dertil samt sendes til os. 
 

         
 
Oversigt over el-tavle 
1 - 2 Hovedafbryder 
3 - 6 Fejlstrømsafbryder 
7 - 9 Sauna 
10 Opvaskemaskine 
11 Belysning stueplan 
12 Belysning + stikkontakter køkken 
13 Stikkontakter 1. sal 
14 Stikkontakter udendørs 
15  
16 - 19 Fejlstrømsafbryder 2 
20 - 22 Komfur 
23 Belysning 1. sal 
24 Stikkontakter stueplan 
25 Tørretromler/Vaskemaskine 
26 Emhætte & stikkontakter køkken 
27 Centralstøvsuger 
28 Spabad 
29  
30 - 33 Fejlstrømsafbryder 3 
34- 36 Jordvarmeanlæg 
37 Gulvvarme 
38 - 39 Varmtvandsbeholder 
40 Udendørs belysning 
41 Køleskab og mikrobølgeovn 
42 Transformer til udendørsbelysning 
  
Bemærk  
Da saunaovnen er meget strømkrævende (svarer til 133 stk. 60W pærer), skal I undgå at 
tænde for ovn, elkedel, mikroovn, spabad, vaskemaskine/tørretromler, mens saunaovnen er 
tændt, idet dette kan resultere i at sikringerne springer eller relæet vil slå fra.  
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Hvis strømmen går så tjek: 
• om der er et automatrelæ ved garderoben, som skal tilsluttes igen? 
• om der er sprunget en sikring i el-skabet ved indkørslen til grunden, som skal skiftes? 

 
Skift af sikring:  

• Sikringer (16AMP) ligger i el-skabet, som findes ved indkørslen i 1,5 meters højde (se 
billede til venstre – markeret med rød cirkel) 

• Nøglen til el-skabet findes i nøgleskabet i nærheden af spisebordet 
• Sikringerne ses i den blå cirkel i billede til venstre 

 
Der findes pandelampe i det øverste skab til højre for køleskabet eller i skuffen til venstre for 
ovnen. 

 
 

EL - lysdæmpere 
Der er lysdæmpere på de fleste loftlamper. Hvis en loftlampe ikke virker – prøv da at holde 
kontakten inde, idet lyset sandsynligvis er dæmpet til lavest muligt niveau. Er pæren gået i 
stykker, ligger der elpærer i det øverste skab til højre for køleskabet. 
 
Hvis lyset ikke kan dæmpes ved at holde den hvide afbryder knap inde, er det med 95 pct. 
sandsynlighed, at der er sprunget en sikring i el-skabet ved indkørslen til grunden. 
 

Elektronik – Arcademaskine 
Brugervejledning: 

1. Tilslut stikket til arkademaskinen 
2. Maskinen varmer op – tager ca. 1 min 
3. Tryk på knappen ”1. Play” 
4. Nu kan joystikket benyttes til at vælge et spil 
5. Tryk ”1. Play” eller ”2. Play” alt efter om der er  

en eller to deltagere  
 
Vigtigt 

• Benyt ikke møntindkast – det kan skade maskinen 
• Gæster som er vokset op i 80’erne har fortrinsret til at spille J 
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Der findes 60 klassiske spil fra 1980’erne – se nedenstående liste 

 
 

Elektronik – Blu-Ray/DVD  
Husk Source på TV skal være HDMI. 
 
Brugervejledning (DK): 
http://hagenflindt.dk/Sommerhus/Brugervejledninger/DVD%20BLU-RAY_DK.pdf 
 
Brugervejledning (UK): 
http://hagenflindt.dk/Sommerhus/Brugervejledninger/Blueray%20BD-J4500R.pdf 
 

Elektronik – CD afspiller og radio 
CD afspiller med radio findes på 1. sal. 
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Elektronik – Internet 
Routeren er placeret på 1. salen under tv’et. Koden er tilsendt gæster via mail, men kan også 
aflæses bag på routeren. 

 

Elektronik – TV 
Kort brugervejledning (UK, SE, DK, NO & SF):   
http://hagenflindt.dk/Sommerhus/Brugervejledninger/TV%20-%20kort.pdf 
 
Lang brugervejledning (DK):  
http://hagenflindt.dk/Sommerhus/Brugervejledninger/TV%20-%20lang%20vejledning.pdf 
 
Lang brugervejledning (UK):  
http://hagenflindt.dk/Sommerhus/Brugervejledninger/TV%20-%20Lang%20-%20UK%20-
%20ue55h6204.pdf 
 
 

Elektronik - Wii 
Der findes masser af spil, som ligger lagret på harddisken: 

1. Sikre dig at Wii’en er tilsluttet Tv’et – tilsluttes via Scartstik 
2. Tænd for Wii’en 
3. Tænd for TV 
4. Source skal være Scart 
5. Vælg ”USB-Loader GX” i Wii menuen for at få adgang til spillene på harddisken 
6. Tryk på start 
7. Brug piletasterne på Wii-remoten til at finde et spil 
8. Tryk A på billedet af cd’en 

 

 

Grill 
Der findes kuglegrill til kul samt grillstarter i  
skuret (det som er aflåst ca. 20 meter fra huset). 
 
Der findes en lille ”Smokey Joe” kuglegrill ligeledes  
til kul, som er god til at tage med på tømmerflåden.  
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Gæstebog 
Vi vil være glade, hvis I vil skrive i gæstebogen – ris som ros.  
 
Er der ting som er gået i stykker, bedes I notere det i bogen til dette. 

 

Kaffemaskiner 
Der er både almindelig kaffemaskine samt en Nespresso-maskine med mælkeskummer. 
 
Brugervejledning – Almindelig kaffemaskine (DE, UK, IT, FR, BE & NL): 
http://hagenflindt.dk/Sommerhus/Brugervejledninger/Kaffemaskine%20-
%20Linea%20Unica.pdf 
 
Brugervejledning – Nespresso kaffemaskine (FR, NO, DK, TR, RO, UK, SE, GR & FI): 
http://hagenflindt.dk/Sommerhus/Brugervejledninger/Nespresso%20D60.pdf 
 
Brugervejledning – Mælkeskummer (UK, DE, FR, IT, ES, PT, NL, SE, DK, FI, NO, GR & RU): 
http://hagenflindt.dk/Sommerhus/Brugervejledninger/Mælkeskummer.pdf 
 
 

Køleskabe 
Der findes køleskab i køkkenet + ekstra køleskab i 
depotrummet ved carporten 
 
Brugervejledning: 
http://hagenflindt.dk/Sommerhus/Brugervejledninger/Køles
kab%20-%20køkken.pdf 

 

Mikrobølgeovn 
I skabet over køleskabet findes der en combiovn med varmluft, grill og almindelig 
mikrobølgeovn i ét. 
 
Brugervejledning (DK, SE, UK, DE, FI & PL): 
http://hagenflindt.dk/Sommerhus/Brugervejledninger/Mikrobølgeovn.pdf 
 
 

Nøgleskab 
I nøgleskabet findes der nøgler til skur, vand og el-skab. Hæng venligst nøglerne på plads 
efter brug. 
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Opvaskemaskine 

Der findes opvasketabs, afspændingsmiddel og salt til 
opvaskemaskinen bag skraldespand i skabet under 
køkkenvasken eller i teknikrummet (ved siden af 
toilettet).  
 
Se brugervejledning bagest i mappen eller på 
hjemmesiden. 
 
 
Kort vejledning (DK): 
http://hagenflindt.dk/Sommerhus/Brugervejledninger/Opvaskemaskine%20-
%20kort%20vejledning.pdf 
 
Lang vejledning (DK): 
http://hagenflindt.dk/Sommerhus/Brugervejledninger/Opvaskemaskine%20-
%20lang%20vejledning.pdf 
 

Ovn 
Plader og rist til ovn findes i sokkelskuffe under ovnen.  
 
I ovnen er der indbygget et stegetermometer, som burde ligge i skuffen til venstre for ovnen. 
 
Brugervejledning (SE):  
http://hagenflindt.dk/Sommerhus/Brugervejledninger/Ovn%20-%20svensk%20vejledning.pdf 
 

Rengøring 
Huset bedes efterladt i pæn og rengjort stand.  
 
Rengøringsmidler findes i det skjulte rum 
 (ved siden af toilettet). 
 
 

Rygning 
Der må ikke ryges i huset. 

 

Røgalarmer 
Der findes to røgalarmer på 1. sal samt to i stueetagen. Hvis brandalarmen ”bipper”, så skal 
batteriet skiftes. Der findes ekstra batterier i køkkenskabet til højre for køleskabet (på øverste 
hylde). 
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Sauna 
Saunaen kan både benyttes til dampbad og almindelig sauna.  
 
Husk at tænde saunaen til spabadet på el-tavlen (7-9).  
 
Bemærk  
Da saunaovnen er meget strømkrævende (svarer til 133 stk. 60W pærer), skal I undgå at 
tænde for ovn, elkedel, mikroovn, spabad, vaskemaskine/tørretromler, mens saunaovnen er 
tændt, idet dette kan resultere i at sikringerne springer eller relæet vil slå fra.  
 
Brugervejledning (SE, UK, DE, FR, NO, DK, SF, NL, ES, IT, PT, PL & RU): 
http://hagenflindt.dk/Sommerhus/Brugervejledninger/Sauna.pdf 
  

Spabad 
Husk at tænde relæet til spabadet på el tavlen (28). Spabadet tændes derefter på en af de tre 
små hvide kontakter på væggen i badeværelset. Når displayet lyser, er spabadet klart til brug. 
 
Før brug af spabadet, puttes hygiejne tablet i – findes i badeværelsesskabet. 
 
Efter brug  

1. Tøm vandet ud af karret ved at fjerne 
bundproppen 

2. Skyl badekarret rent med vand og vask 
det 

3. Hold knapperne x og y inde indtil displayet 
blinker. Spabadet starter nu tørring af rør 
efter et stykke tid 

4. Efter ca. 10 minutter er rørene tørre  
5. Sluk relæ (28) 

  
 
Brugervejledning (DK): 
http://www.hagenflindt.dk/Sommerhus/Brugervejledninger/Brugervejledning%20-%20spa.pdf 
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Termostater 
Varmen i huset styres centralt og termostaterne i hvert rum kan benyttes til at finindstille 
varmen. 
 
Alle termostater skal sættes på den midterste indstilling, når huset forlades. 
 
Se desuden afsnittet om varmepumpen. 
 

Vand 
Vandet kommer fra en brønd, som vi har i fællesskab med naboen (til højre for huset når man 
kigger på søen).  
 
Hvis der ikke er vand i huset 

• Ret henvendelse til naboen, hvis de er hjemme, og spørg om han vil genstarte 
vandpumpen. Eller vent på han gør det selv - han har heller ikke vand :-) 

• Hvis naboen ikke er hjemme, så genstartes pumpen ved at åbne dækslet på naboens 
grund (se nedenstående billeder – dækslet ligger op af naboens store garage), og 
trykke på 1 tallet (grøn knap) 

 

           
 
I jordvarmeanlægget er der 165 liter varmt vand og der findes en ekstra vandvarmer på 30 
liter. 
 

Varme 
Huset har tre typer af varmekilder  

1. Gulvvarme i alle rum via jordvarme 
2. 2 stk. brændeovne   
3. Aircondition/varmepumpe på 1. sal  
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Varmepumpe/gulvvarme 
Varmepumpen til jordvarmeanlægget findes i det skjulte rum til højre for toilettet.  
 
Hvis der er en fejl i displayet på varmepumpen og den røde knap blinker på termostaten på 
væggen i stuen mod badeværelset, skal Ricco kontaktes. 
 

     
Bemærk: Varmepumpen producerer med 95% sikkerhed stadig varme, men nu via el 
men dette er en dyrere opvarmningsmetode. 
 
Varmen i huset styres centralt og termostaterne i hvert rum kan benyttes til at finindstille 
varmen. 
 
Alle termostater skal sættes på den midterste indstillingen når huset forlades.  
 
Brugervejledning (DK): 
http://hagenflindt.dk/Sommerhus/Brugervejledninger/Varmeanlæg.pdf 
 
Brugervejledning (UK): 
http://hagenflindt.dk/Sommerhus/Brugervejledninger/Varmepumpe_UK.pdf 
 
 
N. B Indstil aldrig på varmepumpen uden forudgående kontakt med Ricco. 
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Vaskemaskine/Tørretumbler 
Der findes vaskepulver i badeværelsesskabet længst til højre.  
 
Kontakten over vaskemaskinen skal drejes for at tilslutte strøm. 
 
Ballofixen under vasken drejes for at tænde for vandet (den kan være lidt svær at finde pga. 
hylden). 
  

                    
 
Husk ikke at overfylde vaskemaskinen eller tørretumleren (tørretumleren må ikke fyldes så 
meget som vaskemaskinen).  
 
Brugervejledning (SE, FI, DK, NO & RU): 
http://hagenflindt.dk/Sommerhus/Brugervejledninger/Vaskemaskine.pdf 
 
 
Brugervejledning (UK, FR, DE, ES & NL): 
http://hagenflindt.dk/Sommerhus/Brugervejledninger/Vaskemaskine_UK.pdf 
 
Huset må ikke forlades, når vaskemaskinen/tørretumleren kører. 
 
 

Værktøj 
Der findes værktøj i skuret.  
 

• Almindeligt værktøj 
• Højtrykspumpe – meget brugbar ved 

fladt dæk på bilen 
• Geringssav 
• Brændekløver 
• Motorsave 
• Haveredskaber 
• Plæneklipper 
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Aktiviteter - sommerhus 
 

Aktiviteter indendørs 
 
Liste over spil – findes i skænken på 1. sal 
Black Jack (kortsko og spillebord) 
10 små brætspil 
Spil – Logik 
Lord of Rings Risk 
Risk Extension 
Yatzy 
Trivial Pursuit – 1980’erne 
Settlers 
Kaj & Andrea børnespil 
Shut the box 
 
 

Aktiviteter udendørs 
 
Liste over forskellige spil og aktiviteter - findes i skuret.  
Lille oppustelig trampolin (kan også bruges som ”båd” i vandet)  
6 cykler – heraf 2 børnecykler  
Kroketsæt til 8 personer 
Stangtennis 
Vikingespil 
Ringspil 
Volley Ball sæt 
Rundbold sæt 
Badmintonsæt 
Petanque 
 

Bær 
Der er masser af blåbær og tyttebær i sensommeren. Der 
findes bærplukkere i skuret. 
 
Læs mere på: 
http://www.sydsverige.dk/?pageID=767 
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Bålplads og stenovn 
Husk at sørge for, at ilden på bålpladsen er slukket inden det forlades. 
 
Ved siden af bålpladsen er der en stenovn (billede til højre): 

• Tænd bål i stenovnen 
• Når stenene er varme (hvide) -  4 til 6 timer afhængig af bålstørrelse - er ovnen klar til 

brug 
• Pak kødet ind i staniol og placer det i ovnen  
• Låget (de store sten) lægges over  
• Kødet skal ca. have samme tilberedningstid som i en normal ovn 

 

 

Cykler 
Der findes to børnecykler og 4 voksencykler (medbring selv 
cykelhjelme).  
 
Lappegrej ligger i skuret.  
 
Trykluftpumpen er god til at pumpe cyklerne med, men man 
skal naturligvis passe på, da luften kommer hurtigt. 

 

Havemøbler 
Der findes havemøbler på terrassen. 
 
I sommerhalvåret ligger der hynder i saunaen – husk at tage dem ud inden saunaen benyttes 
;-) 
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Højtryksrenser 
Findes under saunabænkene om vinteren (disse kan 
åbnes fra siden) eller i depotrummet ved carporten om 
sommeren. 
 
Brugervejledning (DK): 
http://hagenflindt.dk/Sommerhus/Brugervejledninger/Højtry
ksrenser%20-%20C120.6.pdf 
 

Kano - 4 personer 
Der findes 2 aftagelige sæder og 2 padler i skuret.  
 
Den røde cirkel markerer de løse sæder. 
 
Vandstanden i søen kan variere meget (mere end 1 meter). Dette sker ikke fra time til time, 
men gradvist over nogle dage. Derfor er det vigtigt, at kanoen efter brug placeres på grunden 
(se den blå cirkel på billede til højre), for at forhindre at kanoen driver væk. De aftagelige 
sæder og padlerne placeres i skuret. 
 

   

 

Krydderibed 
I er meget velkommen til at bruge af krydderurterne. 
 
Vi vil sætte stor pris på, hvis I vil vande krydderurterne. 
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Legeaktiviteter 

     
 

     
 
 

Motorsav / Brændekløver 
Må meget gerne benyttes J  
 
Der er både en elektrisk og en benzin drevet motorsav. 
 
Motorsaven til benzin bruger olieblandet benzin (grøn reservedunk med sort skrift).  
 
Husk at tjekke og påfylde olie på den elektriske motorsav, når dette er nødvendigt. Olien står i 
skuret. 
 
Bemærk tromleforlængerledningen skal være rullet helt ud, når motorsaven eller brændekløver 
benyttes. 
 
Brugervejledning – Motorsav benzin / Chain saw (DK, SE & UK): 
http://hagenflindt.dk/Sommerhus/Brugervejledninger/Motersav%20-%20benzin.pdf 
 
Brugervejledning – Motorsav el / Chain saw (DK): 
http://hagenflindt.dk/Sommerhus/Brugervejledninger/Motersav%20-%20el.pdf 
 
 
Brugervejledning – Brændekløver / Wood splitter (DK, SE & UK): 
http://hagenflindt.dk/Sommerhus/Brugervejledninger/Brændekløver.pdf 
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Plæneklipper 
Må meget gerne benyttes J  
 
Plæneklipperen bruger almindelig benzin, som findes i skuret. Bemærk at der er to 
benzindunke en med almindelig benzin og en med olieblandet benzin (til motorsaven). Husk at 
tjekke og påfylde olie på plæneklipperen, når dette er nødvendigt. Olien står i skuret. 
 
Brugervejledning - Plæneklipper / Lawn mower (SE, DK, NO, FI, PT & GR) 
http://hagenflindt.dk/Sommerhus/Brugervejledninger/Plæneklipper.pdf 
 
Brugervejledning - Plæneklipper / Lawn mower (UK, DE, FR, ES, NL & IT) 
http://hagenflindt.dk/Sommerhus/Brugervejledninger/Plæneklipper_UK.pdf 
 

Svampe 
Der er masser af svampe i sensommeren og om efteråret. Politikens Svampebog findes i 
huset. 
 

         
 

Svampejagt 
Når foråret starter eller specielt når sommeren går på hæld, går svampejægeren en 
spændende tid i møde med masser af frisk luft, lange dejlige gåture i naturen med kurven 
under armen og mulighed for at lære nye spændende svampearter at kende.  
 
For nybegynderen gælder der 5 gode råd, som man bør lære sig inden man begiver sig i lag 
med denne spændende hobby:  

 
Spis kun svampe du kender 100%.  
Spis kun anerkendte spisesvampe.  
Brug kun friske svampe til madlavning.  
Begynd altid med en lille portion af en ny spisesvamp.  
Spis ikke rå vilde svampe, da de kan give ubehag, hvis de spises rå.  

 

Hvad er en svamp? 
Svampene er hverken planter eller dyr, men tilhører deres helt egen gruppe af organismer. De 
lever det meste af deres liv skjult i jord eller organisk materiale. Det, man i daglig tale kalder en 
svamp, fx. supermarkedets champignoner, er kun en lille del af svampen. Denne del kaldes 
svampens frugtlegeme.  
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Sammenligner man svampen med et æbletræ, svarer træets stamme, grene og blade til 
svampens underjordiske del (svampens mycelie), mens æblerne svarer til svampens 
frugtlegemer ("paddehattene"). Ligesom et frugttræ sagtens kan overleve uden at sætte frugt 
hvert år, kan svampene også leve fint uden hvert år at sætte frugtlegemer.  
 
Svampene kendes ofte som skadevoldere, men i naturen har de overvejende gavnlige 
funktioner. De hjælper til med at nedbryde alt det døde materiale, så kredsløbet kan fortsætte. 
Mange arter indgår i et samspil med planterne - især med træer - således at disse kan vokse 
bedre. Man kan på denne måde sige at træerne og svampene lever af hinanden. Derfor finder 
man ofte bestemte svampearter under bestemte træarter. Til eksempel finder man kun visse 
svampearter under nåletræer og andre svampearter kun under løvtræer.  
 
Nogle gange er der endog så tæt en sammenhæng mellem træet og svampen at træets navn 
indgår i svampens navn, dette ser man f.eks. hos svampearterne Brun Birkerørhat og Orange 
Asperørhat.  

Rørhattene 
Netop rørhattene er vel den svampeart, som er nybegynderens udvalgte de første år, man er 
på jagt i skoven. Rørhattene er let genkendelige, de har rør hvor de fleste andre spisesvampe 
har lameller. På hattens underside ses de mange tusinde rørmundinger. Langt de fleste 
rørhatte er spiselige efter tilberedning, enkelte arter er bitre og derfor ubrugelige, men kun en 
enkelt - Satans Rørhat - er lidt giftig.  
 
Når man har indsamlet en kurvfuld rørhatte og skal til at foretage tilberedningen, er det en god 
ide at gennemskære svampen fra stokkens fod og helt op gennem hatten. Rørhattene er 
nemlig ofte angrebet af små larver som starter ved stokkens fod og æder sig op gennem 
stokken til hatten. Ofte er larveangrebet ved helt friske rørhatte minimalt, hvorfor man kan 
komme larvernes angreb til livs ved allerede på indsamlingsstedet i skoven, at skære de 
nederste 5 cm af stokken. 
 
Læs mere på: 
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturen-netop-nu/efteraar/svampejagt/ 
 
http://svampguiden.com 
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Tømmerflåde 
Vandstanden i søen kan variere meget (mere end 1 meter). Dette sker ikke fra time til time, 
men gradvist over nogle dage. Derfor er det vigtigt, at tømmerflåden er fortøjeret korrekt, så 
tømmerflåden ikke strander. 
 
Korrekt fortøjning: 

• Enden, hvor motoren monteres, er længst væk fra land 
• Øjerne monteres på krogene i højre side (billede øverst til venstre) 
• Fortøjningslinen klikkes på i venstre side at båden (billede øverst til højre) 
• Båden trækkes nu nogle meter ud i søen (billede nederst til venstre) 
• Fortøjningslinen fastgøres nu med et dobbelt halsstik (billede nederst til højre) 

 

      
 

      
 
Tømmerflåden er eldreven. I den aflåste kiste om bord (kode 706) findes der elmotor og  
batterier, som tilsluttes plus til plus og minus til minus.  
 
Sejlturen bliver længere og risikoen for at løbe tør for strøm bliver mindre, hvis følgende råd 
følges: 

1. Sørg for at batterierne er fuldt opladede inden afgang 
2. Sejl altid mod strømmen på udturen 
3. Sejlturen kan gøres længere - jo mindre hastighed man sejler med 
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Der findes batterioplader i fiskekassen samt kabeltromle, som tilsluttes stikkontakt midt på 
trappen (røde cirkel).  

      
 
Batteriopladeren tilsluttes batterierne - plus til plus og minus til minus.  

      
 
 
Indenfor 6 timer bør batteriet være fuldt opladet. Dette kan tjekkes ved at fjerne forbindelsen 
mellem batteriopladeren og batteriet og herefter tilslutte den igen. Hvis batteriopladeren 
herefter står på fuldt batteri, er det opladet. Alternativt kan batteritesteren benyttes. 
 
Husk at sætte hætte på batteriet, når det er fuldt opladet. 
 
Brugervejledning – Batterioplader / Batteri charger - Procharger 800 (DK & UK): 
http://hagenflindt.dk/Sommerhus/Brugervejledninger/Batterioplader%20-
%20procharger%20800%20-%20DK%20UK.pdf 
 

Udendørs - støvsuger 
Er god til rengøring af vildmarksbadet. 
 
Kan også benyttes til at suge vand. 
 
Er placeret i depotrummet ved carporten. 
 
Brugervejledning – Udendørs - støvsuger (UK, DE, FR, ES, PT, IT, NL, GR, SE, NO, DK & FI): 
http://hagenflindt.dk/Sommerhus/Brugervejledninger/St%C3%B8vsuger%20-
%20udend%C3%B8rs.pdf 
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Vandreture og cykelruter 
Der findes en række afmærkede vandreture i området – disse begynder ved Tourist 
informationen i Isaberg Hytteby. 
Navn Farve Længde 
Motionsrunden Blå 1,5 km 
Sjöstigen Rød og hvid 2,4 km 
Klarabospåret Rød 2,5 km 
Jättestigen Gul/hvid 4,5 km 
Ettöspåret Gul 5,0 km 
Hestrapåret Grøn/hvid 5,5 km 
Bjärsvedsleden Sort/hvid 12,5 km 
Järnbärarleden Rød 21,0 km 
Gislavedleden Orange 85,0 km 
 
 
Kort over ruterne: 
http://hagenflindt.dk/Sommerhus/Dokumenter/Cykel-%20og%20vandringsruter%20Isaberg.pdf 
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Vildmarksbad – 2.000 liter 
 
Start i god tid – det er et heldagsprojekt (8-15 timer) og ikke nogen let opgave, men det er alle 
anstrengelserne værd. 
 

           
 
 
Klargøring af vildmarksbadet - sommer 

• Tøm karret for vand – tager ca. 2 timer (proppen sidder i bunden ved skorstenen) 
• Hvis der er meget aske i brænderøret støvsuges dette op med udendørs støvsugeren, 

som findes i depotrummet ved carporten 
• Skrub karret med opvaskemiddel og gulvskrubbe eller højtryksrenser (findes i 

depotrummet ved carporten)  
• Tænd for vandslangen (nøglen til hanen hænger i nøgleskabet) 
• Vandet fyldes i karret – til studsen som holder skorstenen  
• Skorstenen monteres (ligger i skuret nærmest skoven) 

 
Klargøring af vildmarksbadet - vinter 

• Hvis der er meget aske i brænderøret støvsuges dette op med udendørs støvsugeren, 
som findes i depotrummet ved carporten 

• Vandet fyldes i karret - til studsen som holder skorstenen  
• Skorstenen monteres (ligger i skuret nærmest skoven) 

 
Opvarmning af vildmarksbadet 

• Optænd aldrig vildmarksbadet før det er helt fyldt med vand 
• Brænde findes i brændeskuret (jo mindre brændestykkerne jo bedre) 
• Tænd op i det brede rør. Når ilden har godt fat, sættes avissider op i skorstenen og sæt 

ild til dem – så der kommer træk 
• Luk ikke det brede rør helt til med låget (der skal være ilttilførsel), men luk det næsten 

helt til, så der kommer træk. Jo mere træk jo hurtigere opvarmning. Når der er optimal 
forbrænding bliver skorstenen så varm, at det syder hvis der kastes vand på 
skorstenen. Et andet tegn er, at man kan have sin hånd mindst 40 cm nede i 
brænderøret uden at brænde sig 

• Når der er godt gang i opvarmningen lægges presenningen på, så vandet i 
vildmarksbadet er dækket til 

• Der påfyldes brænde hvert 20-30 minut  
• Det tager 5 – 12 timer at varme op – og afhænger meget af udendørstemperatur og 

opvarmningsteknik 
• Skal vildmarksbadet bruges flere gange – skal der tilsættes en stor klortablet, som 

findes i det skjulte rum til højre for toilettet eller i badeværelsesskabet 
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Oprydning efter vildmarksbadet - sommer 
• Skorstenen placeres i skuret nærmest skoven 
• Tjek at der ikke er ild eller varme gløder i brænderøret 
• Presenningen sættes korrekt på – bemærk de to hjørner på presenningen passer med 

de to hjørner på ryglænet – tværpinden støtte øverst på ryglænet 
 
 
 
Oprydning efter vildmarksbadet - vinter 

• Tjek at der ikke er ild eller varme gløder i brænderøret 
• Skorstenen placeres i skuret nærmest skoven  
• Tøm karret for vand – tager ca. 2 timer (proppen sidder i bunden ved skorstenen) 
• Hvis afløbet er frosset til pga. streng frost, så kan karret tømmes via boremaskine-

pumpen eller ved at lave en ”hævert” (placerer et stykke haveslange – findes på 
væggen på skuret mod skoven - i karret og sug i slangen indtil der er undertryk nok til at 
vandet løber ud)   

• Skrub karret med opvaskemiddel og gulvskrubbe eller højtryksrenser (findes under 
saunabænkene, som åbnes fra siden) 

• Presenningen sættes korrekt på – bemærk de to hjørner på presenningen passer med 
de to hjørner på ryglænet – tværpinden støtte øverst på ryglænet 

 
Brugervejledning (SE): 
http://hagenflindt.dk/Sommerhus/Brugervejledninger/badtunna-i-tra-skotselrad.pdf 
 
 
Brugervejledning (UK): 
http://hagenflindt.dk/Sommerhus/Brugervejledninger/Firewood%20hot%20tub.pdf 
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Praktiske oplysninger – i øvrigt 
Bank/hæveautomater 
Der findes banker og hæve automater på hovedgaden i Gnosjö og Gislaved. 

Indkøb 
 
Navn 
 

 
By 

 
Adresse 
 

 
Åbningstider 

Willy:s Gislaved Smålandiagatan 9 
 
 

https://www.willys.se/Vara-
butiker/Butiker/Willys-Gislaved/ 
 

Netto Gislaved Järnvägsgatan 24 
 

www.netto.se 
 

Lidl Gislaved Eneströmsgatan 3 
 

www.lidl.se 
 

Coop 
Konsum 

Gislaved Köpmangatan 6 www.coop.se 
 

ICA 
Kvantum 

Gislaved Stinsgatan 2 https://www.ica.se/butiker/kvantum/gislave
d/ica-kvantum-gislaved-2346/start/ 
 

Coop 
Konsum 

Gnosjö Storgatan 5 
 
 

www.coop.se 
 

ICA Gnosjö Köpmansgatan 21 
 
 

https://www.ica.se/butiker/supermarket/gno
sjo/ica-supermarket-gnosjo-2342/start/ 

Tempo Hestra Mogatan 26 
 

http://www.tempo.se 
 

 
 
Oversigt/kort over indkøb: 
https://kartor.eniro.se/?c=57.323648,13.565712&z=12&q=%22dagligvaror%22;yp 
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Kort over skovvejene 

 
     
 
fdsgfs 
 
 

Sigge’s loge 

Fritidshuset 
 

Nissafors 

Sigge’s loge 

Fritidshuset 
 

Nissafors 
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Restauranter og spisesteder 
 
 
Den sorte stjerne angiver sommerhusets placering.  
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Tjek eventuelt ”Gislaveds officielle turistguide” for beskrivelse af restauranterne 
 
https://www2.visit-gislaved.se/sv/mat-och-dryck?filter=c%3D20270 
 


