Till dig som besöker Lyan!
Vi skall även anmäla till brandkåren om vi skall sova över i Lyan. Observera att de vill
ha anmälan inne minst fem dagar i förväg.
https://www.brandkaren-attunda.se/privatperson/hem-fritid/tillfallig-overnattning/anmal-tillfal
lig-overnattning/
https://www.brandkaren-attunda.se/privatperson/hem-fritid/tillfallig-overnattning/
Lyan ligger inne i Görvälns friluftsområde i Järfälla, ca 2 km från allmän väg. Det går väg fram till
själva stugan, med en låst bom. Närmsta busshållplats heter “Basunvägen” Med nyckeln medföljer
också ett körtillstånd för en bil, som ska läggas innanför vindrutan.
Stugan har el men inte rinnande vatten. Torrdass intill stugan. Vatten hämtas vid Sandviks gård 200m
bort. Toa-, hushållspapper, tvål, soppåsar och sopsäckar tas med av gästen.
Hushållssopor tas med av hyresgästen.
Vid kallt väder rekommenderar vi att ved till vedspis och kamin tas med annars tar det lång tid att
värma upp stugan.

Nyckel och körtillstånd hämtas hos:
Jan Wännman Siriusvägen 2 i Skälby.
Tel: 08 736-339 336 eller 08-386162
lyan@bask-scoutkar.se
Hyresgästen ska ta kontakt, helst per mejl (se ovan), en vecka innan för att komma överens om när
nyckeln hämtas. Nyckeln och tillståndet återlämnas direkt efter hyrestillfället till Jan.

När ni kommer:
Lås bommen vid parkeringen efter er om ni åker in med bil till stugan.

När ni stiger in, slå på huvudbrytaren längst upp till vänster i säkringspanelen i skåpet direkt
innanför dörren. Med dvärgbrytaren på nedre raden kan elementen stängas av eller slås på.

Vatten hämtas från en kran på högra gaveln i det stora vita huset (Sandviks gård) Det finns boende i
huset! Gå inte över gräsmattan, utan gå runt huset! Dunkar finns i stugan. Använd gärna kärran glöm
inte ta in den efter er! Hur man eldar kan man läsa om på sista sidan.

Bra tips om att öva utrymning. Det skall alltid finnas någon på övervåningen som kan
montera brandstegen! Öva , barn gillar det!, se sista sidan.

När ni åker:
Töm och ta med alla sopor

Lämna minst lika mycket ved i vedhyllorna inne som det var när ni kom.
Töm vattendunkarna.
Lämna INTE kvar någon mat i köket, inte heller torrvaror!
Stäng fönsterluckorna.
Se till att det är helt släckt i spisen.

Töm aska ur kaminen och spis.
Sopa/dammsug alla golv, torka av köks-och hallgolv.

Öppna dörrarna till kyl och frys, samt torka ur.
Töm dasstunnan i stora tunnan bakom dasset, ställ tillbaka tunnan med lite papper i botten,
töm urinkärlet i skogen minst 20 m bort! Gör ren dasset!
Stäng av strömmen med huvudbrytaren. ( lämna alla lampr tända!, dom slocnar när
huvudbrytaren bryts )
Skriv i loggboken som medföljer nyckeln om det är något som behöver underhållas.
Lås dörrarna, stäng fönsetrluckor och bommen.
Återlämna GENAST nyckeln och körtillståndet till uthyraren!

Lyan checklista
Vad

Anmäl att ni ska sova över till brandförsvaret

Tag med ett par säckar ved

Ankomst, kolla, läget (SMS avvikelse 0736-339336)

Håll brandgenomgång

Håll brandövning

Vid avfärd
Tänd alla lampor

Öppna kyl / frys, torka ur

Töm vattendunkar

Töm papperskorgar och aska

Sopa / torka golv

Ställ undan disk

Gör ren diskbaljor

Töm urinkärl i skogen, töm tunnan i stora komposteringstunnan

sign/ok

Stäng av huvudbrytaren

Stäng alla luckor, lås alla dörrar

Tag med sopor

SMS eller MMS skaderapport

Lämna checklista, körtillstånd och nycklar

Övrig rapport:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Namn:

kår/org.

dat.

Instruktion
Brandövning nödutrymning:
Visa hur stegen fungerar,
Om det är någon uppe skall det alltid finnas minst 1 som kan hänga ut stegen.
(långa stegen används endast för att komma upp på taket. går inte att hänga ut inifrån enkelt.)
Samla barnen uppe:
lägg ut något att stå på nedanför fönstret
- bryt strömmen
- tag brandvarnare och håll in testkanppen, gå upp med varnaren med knappen intryckt och
säg till att det är BRANDÖVNING, alla evakuerar via fönstret ned på pressenning el dyligt,
alla skall prova att klättra ned. Annars får man inte vara uppe.

Kaminen:
Förbered med spänt och liknande tryck upp ett papper i skorstenen , tänd det så det blir drag.
Stäng inte luckorna helt innan det tagit sig ordentligt. Det är ett hål i väggen vid kaminen ,
blockera det ej, där tas förbränningsluften in, stängs detta blir det golvdrag i köket!

Vedspisen:
Förbered ved, spänt mm. Öppna lilla lyckan i murstocken (mitt emot terrassdörren)
tänd ett papper eller en burk med lite T-röd där och stäng så det blir drag, tänd spisen.
Trivsam vistelse i stugan önskar Barkarby-Skälby Scoutkår! Jan Wännman 0736-339 336

