
 
 

 

Välkommen till vår stuga Emtefall!

KFUM Norrköping Scout har bedrivit verksamhet i Emtefall sedan 1948 och äger 
stugan sedan 1993. Stugan består av rum och kök på bottenvåningen samt hall och 
sovrum på övervåningen. Sängplats med madrass finns för ca 8
dessa finns det plats för 8 st till på golven. I anslutning till stugan finns bastu, 
jordkällare, vedbod och utedass.

Nyckel hämtas på KFUM Norrköpings kansli, Norra Promenaden 
se www.kfum-norrkoping.se
I samband med nyckelhämtning lämnar ni fakturauppgifter eller betalar hyran med 
kort eller swish. 

Kostnaden för att hyra Emtefall är.

En dag/kväll: Scoutkår eller KFUM

En natt: Scoutkår eller KFUM

Två nätter: Scoutkår eller KFUM

För fler nätter, kontakta oss

Vägbeskrivning till Emtefall fås tillsammans med nyckeln.

Välkommen till vår stuga Emtefall! 

KFUM Norrköping Scout har bedrivit verksamhet i Emtefall sedan 1948 och äger 
stugan sedan 1993. Stugan består av rum och kök på bottenvåningen samt hall och 
sovrum på övervåningen. Sängplats med madrass finns för ca 8 personer utöver 
dessa finns det plats för 8 st till på golven. I anslutning till stugan finns bastu, 
jordkällare, vedbod och utedass. 

Nyckel hämtas på KFUM Norrköpings kansli, Norra Promenaden 108.
norrkoping.se 

I samband med nyckelhämtning lämnar ni fakturauppgifter eller betalar hyran med 

tnaden för att hyra Emtefall är. 

En dag/kväll: Scoutkår eller KFUM-förening 500 kr övriga 1000 kr 

Scoutkår eller KFUM-förening 600 kr övriga 1200 kr 

: Scoutkår eller KFUM-förening 800 kr övriga 1600 kr 

För fler nätter, kontakta oss för priser. 

Vägbeskrivning till Emtefall fås tillsammans med nyckeln. 
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Bra att veta när ni är i Emtefall

Parkera på grusvändplanen.

I Emtefall finns varken el eller rinnande vatten, vatten hämtas i bäcken. Lyktor och 
stearinljus finns inne i huset.
Porslin, glas och bestick finns för ett 25
gasolspisen. 

I Emtefall dricker vi inte alkohol.

Bra att ha med till Emtefall.

Det kan vara bra att ta med 

Vid torra år bör även vatten tas med, då flödet i bäcken kan vara väldigt

När ni lämnar Emtefall. 

Fyll på med ved och städa enligt instruktionen som finns i stugan. Ta med alla sopor 
hem. Skriv i gästboken. Meddela oss om något saknas
att ta slut. 

Frågor? 

Kontakta vår stugfogde Jesper Skog
ordförande Sara Ljungdahl 

Bra att veta när ni är i Emtefall. 

ra på grusvändplanen. 

I Emtefall finns varken el eller rinnande vatten, vatten hämtas i bäcken. Lyktor och 
stearinljus finns inne i huset. Köket är utrustat med de vanligaste grytor och

finns för ett 25-tal personer. Maten lagar ni på ved

I Emtefall dricker vi inte alkohol. 

Bra att ha med till Emtefall. 

Det kan vara bra att ta med stearinljus, lampolja, tändstickor, toapapper m.m.

Vid torra år bör även vatten tas med, då flödet i bäcken kan vara väldigt

Fyll på med ved och städa enligt instruktionen som finns i stugan. Ta med alla sopor 
Meddela oss om något saknas, har gått sönder

e Jesper Skogwik jesper.skogwik@kfum-norrkoping.se
rdförande Sara Ljungdahl kfumnorrkopingscout@gmail.com 

 

I Emtefall finns varken el eller rinnande vatten, vatten hämtas i bäcken. Lyktor och 
Köket är utrustat med de vanligaste grytor och redskap. 
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Vid torra år bör även vatten tas med, då flödet i bäcken kan vara väldigt lågt. 

Fyll på med ved och städa enligt instruktionen som finns i stugan. Ta med alla sopor 
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