
 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till vår knuttimrade Sauna!  
Saunan ligger vackert vid Marielundsviken, där du blickar ut över havet och Tjust Skärgård.  
Våra restauranger levererar och ordnar med mat för olika arrangemang och grupper. Vi kan även ordna med 
aktiviteter såsom exempelvis Äventyrsgolf. Kontakta oss så berättar vi mer. Telefon: 0490-258000 eller mejl: 
vastervikresort@vastervik.se.  
Bra att veta:  
❖ I relaxavdelningen finns plats för ca 20-30 personer vid dukat bord.  

❖ Elbastun är varm mellan 18-22.  

❖ Vedbastun är ett tillägg och kan bokas innan ankomst. Gästen tänder själv upp bastun, vi förbereder med ved 
och papper. Det tar ca två timmar innan bastun når de 65 rekommenderade graderna.  

❖ Karet med bubblor med plats för ca 16 personer ligger utomhus på bryggan. Temperaturen är ca 40 grader. 
Bubblorna är aktiva i 10 minuters intervaller. Genom att trycka på den vita knappen på karets utsida reglerar ni själva 
bubblorna.  

❖ Häll aldrig något som exempelvis tvål i karet.  

❖ Efter avslutat bad behöver ni placera skyddet över karet, viktigt att de sätts fast.  

❖ Slutstäd och badlakan kan hyras till. Meddela receptionen vid bokningstillfället eller innan planerad ankomst.  

❖ Vid bokat slutstäd tar ni själva bort sådant som kan tänkas lukta, flaskor, burkar, matrester eller liknande. 
Sopkärl hittar ni utanför Saunan.  

❖ Om ni väljer att städa själva, se instruktioner för städning i städförrådet. Lämna lokalen i samma skick som när ni 
kom. Städförrådet med all utrustning finns på herrarnas omklädningsrum (det vänstra). Städningen måste ske innan 
00.00 då lyset släcks.  
❖ Vid ofullständig städning debiteras minst 2000kr.  

❖ Retur av nyckel: Lämna nyckeln i brevlådan utanför receptionen.  

❖ Avbokningskostnad: Avbokas Saunan mer än två veckor innan tas ingen bokningsavgift ut. Avbokas Saunan 
senare än så debiteras hela uthyrningspriset.  

❖ Utrustning i relaxavdelning: Ett mindre kylskåp, mikro, två kokplattor, kaffebryggare. Köksredskap såsom 
porslin, bestick, glas eller liknande får gästen själv ta med.  

❖ Den öppna spisen går bra att använda, vi förbereder med ved.  

❖ Takkronan hissas ner med repet. Observera att takkronan är tung! Ni släcker den genom att blåsa ut lågan vid 
röret.  

❖ Taklampor i relaxen tänder du och släcker i skåpet över diskbänken. Där finns också extra städbelysning.  

❖ Catering: Då ni har beställt catering till Saunan lämnar och hämtar restaurangen själva mat och utrustning efter 
avtalet med er.  

❖ Brand vill vi undvika. Kontrollera att du vet var brandsläckarna är. Vid brand ring 112. Huset har ett brandlarm 
men det är ej direkt kopplat till 112 utan tjuter endast intern i huset. Vid falsklarm stänger du av larmet på kontrollen 
på väggen mellan duscharna och herrarnas omklädningsrum.  
❖ Första hjälpen utrustning finns vid köksbänken.  

❖ Om du behöver komma i kontakt med personal i ett akut ärende efter receptionens öppettider ring 0490-
258009.  

❖ Lyset i alla lokaler släcks 00.00.  

❖ Glöm inte att låsa alla ytterdörrar. Ha en trevlig kväll!  
 
 
 

 

 

 

 
Information 

Till dig som abonnerat Saunan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innan du lämnar ikväll ska du ha gått igenom och städat följande delar för att 

säkerhetsställa att det är rent och i ordning: 

 

❖ Tagit bort allt skräp    □ 

❖ Omklädningsrum herr/dam  □ 

❖ Speglar      □ 

❖ Toaletter & handfat   □ 

❖ Duschutrymmen   □ 

❖ Diskbänk & kyl    □ 

❖ Möbler och inventarier  □ 

❖ Herr- och dambastu   □ 

❖ Vedbastu     □ 

❖ Bryggan     □ 

❖ Entré     □ 

❖ Golv     □ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Saunan 

Städinstruktioner 


