
Sandaasen i Sverige 
 
Velkommen til!! – Vi har lavet denne vejledning for at vi kan bevare stedet som et godt 
arbejdsredskab for SUF. 
 

1. Huset er et ”ikke-ryger” hus – dette medfører, at al rygning foregår udendørs – brug 
en krukke eller et glas til skodderne. 

 
2. Følgende ting gøres ved ankomst: 
 

Aflæs strøm. Strømmåleren er 
placeret på laden i dette skab:  

 

Aflæs strøm når i ankommer, og igen når i 
tager derfra. Differencen mellem disse to tal 
ganges med 2,5 – og giver det beløb som i 
skal betales. Beløbet er en anelse højre end 
den reale strømpris, grunden hertil er, at det 
så også dækker øvrige afgifter (vand, 
afledning). 

 
3. For at spare på strøm, fyres der – så vidt muligt med brænde, se fyringsvejledningen. 

 
4. I huset er der en del fødevarer, rengøringsmidler mm. – reglen er simpel, det som I 

bruger op – køber I ind! 
 

5. Vandet har, specielt hvis huset ikke har været brugt i en længere periode, en bismag 
– lad det løbe et kvarters tid før brug (første gang). 
 

6. Døren mellem entre og køkken, skal så vidt mulig holdes lukket – da gulvvarmen 
ellers går amok.. 

 
7. Sorter jeres affald! – hvis I kun er her et par dage, tager I affaldet med og smider det 

ud i en skraldespand på en rasteplads.  Er I derimod i huset i længere tid, sorteres 
affaldet: 

a. Glas, glaskontainer i Sjötoften 
b. Dåser kontainer i Sjötoften 
c. Organisk affald graves ned 
d. Brændbart, brændes i komfur eller trønde 
e. Plast, kontainer i Sjötoften 
 

8. Udluftning – huset er om vinteren udstyret med forsatsvinduer – det gør, at alm. 
Udluftning er noget besværlig – derfor foreslås følgende metode: ”bag døren” – den 
som deler korridor med loftsadgangen åbnes og fordøren åbnes – efter ca. 10 
minutter er huset helt luftet igennem. 
 

9. Ved afrejse: husk at læse strøm af og overfør pengene!! 
 
 
God fornøjelse! 
 



 
 
Brændevejledning! 
 
 
Huset er udstyret med el-radiatorer i alle rum MEN – de er, i sagens natur, dyre i drift. 
Derfor anbefales kraftigt, at der bruges brænde – brænde er GRATIS! 
 
Til brænde er der 3 muligheder: dels har vi ”spisen” i køkkenet – dels har vi kakkel-
masseovne, dels i det ene værelse – dels i stuen. Så længe at det ikke er bidende koldt, 
så klare ”Spisen” nemt hele huset, NB: Kakkelovnen i værelset må ikke bruges: 
 
1. Brænderummet forefindes i laden, døren længst til venstre. 
2. Hvis Spisen er kold, skal skorstenen forvarmes, dels med sprit tabelet, dels med avis 

papir. Brug forvarmnings rummet. 
 
 

  
”Spisen” Åbn den nederste af de to store låger til 

højre – derinde øverst – bag en lille 
jernklods – forefindes forvarmingsrummet. 

  
Dreje knappen oven på ”spisen” har to ydre 
indstillinger, nemlig ”o” og ”s” – menes der 
tændes op – og indtil der er rigtig godt gang 
i den, stilles indstillingen på ”o” – herefter, 
en til to streger før ”s”. 

Her er så brænderummet – læg mærke til 
lågen under rummet – det er vigtigt at den 
står åben, dels under opvarmning af 
skorstenen, men også indtil der er rigtig 
godt gang i den, herefter kan den lukkes. 

 
Ang. Brændeovn i stuen: sørg for at spjældet i toppen er åbent. Fyld rummet op med 
brændet, set ild og luk. Fyld brænde på 2 gangne, efter 3. Gang lukkes til og man lader 
ovnen brænde ud – det giver varme ca. 20 timer frem – hvis udført korrekt.  


