
 

 

 

Välkomna till vår scoutstuga Kåken!

KFUM Norrköping Scout hyr Kåken av Gustavianska stiftelsen. På tomten finns också 
en barack där en orienteringsförening håller till. Kåken har en undervåning med ett 
primitivt kök och rum med matplats. På 
även plats att sova på golvet.  Max antal övernattande i Kåken är 16 personer.

Nyckel hämtas på KFUM Norrköpings 
se www.kfum-norrkoping.se
fakturauppgifter eller betalar med kort

Kostnaden för att hyra Kåken

En dag/kväll: Scoutkår eller KFUM

En natt: Scoutkår eller KFUM

Två nätter: Scoutkår eller KFUM

För fler nätter, kontakta oss för priser.

 

Vägbeskrivning till Kåken fås tillsammans med nyckeln.

  

Välkomna till vår scoutstuga Kåken! 

KFUM Norrköping Scout hyr Kåken av Gustavianska stiftelsen. På tomten finns också 
en barack där en orienteringsförening håller till. Kåken har en undervåning med ett 
primitivt kök och rum med matplats. På övervåningen finns 13 slafar och det finns 
även plats att sova på golvet.  Max antal övernattande i Kåken är 16 personer.

Nyckel hämtas på KFUM Norrköpings kansli, Norra Promenaden 108. För öppettider 
norrkoping.se. I samband med nyckelhämtning lämnar ni 

fakturauppgifter eller betalar med kort eller swish. 

Kostnaden för att hyra Kåken. 

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

En natt: Scoutkår eller KFUM-förening 600 kr övriga 1200 kr 

Två nätter: Scoutkår eller KFUM-förening 800 kr övriga 1600 kr 

För fler nätter, kontakta oss för priser. 

Vägbeskrivning till Kåken fås tillsammans med nyckeln. 

  

 

KFUM Norrköping Scout hyr Kåken av Gustavianska stiftelsen. På tomten finns också 
en barack där en orienteringsförening håller till. Kåken har en undervåning med ett 

övervåningen finns 13 slafar och det finns 
även plats att sova på golvet.  Max antal övernattande i Kåken är 16 personer. 

Promenaden 108. För öppettider 
. I samband med nyckelhämtning lämnar ni 
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Bra att veta när ni är i Kåken

Parkera mot skogen på gräsplanen.

I Kåken finns ingen el eller rinnande vatten. Vid torra år rekommenderar 
med dricksvatten. 

Vatten hämtas i brunnen. För att hitta till brunnen, följ stig till höger om Kåken, 
mellan Kåken och baracken. Passera ytterligare en barack (bastu) och gå ca 50 meter 
så hittar ni den. Använd endast hinkarna för dricksvatten för att hämta vatten ur 
brunnen. 

Lyktor finns att tända när kvällen närmar sig.

Det går att laga mat över öppen eld vid eldstaden utanför stugan eller på vårt 
gasolkök (med 4 lågor) i stugan.

Dasset finns på gaveln på ladan.

Matavfall kan slängas i komposten på baksidan av huset. R
med hem till stan igen. 

I Kåken dricker vi inte alkohol.

Om något skulle hända så heter Kåken egentligen Karlslund och koordinaterna är 
WGS 84 (lat, lon):N 58° 40.141', E 16° 5.957'

Återsamlingsplats i Kåken är vid utfarten från K
 
Bra att ha med till Kåken. 

Det finns inga madrasser i Kåken så ta med liggunderlag.

Det kan vara bra att ta med stearinljus, lampolja, tändstickor, 

På sommaren och vid torra år rekommenderar 

  

  

Bra att veta när ni är i Kåken. 

Parkera mot skogen på gräsplanen. 

I Kåken finns ingen el eller rinnande vatten. Vid torra år rekommenderar 

Vatten hämtas i brunnen. För att hitta till brunnen, följ stig till höger om Kåken, 
mellan Kåken och baracken. Passera ytterligare en barack (bastu) och gå ca 50 meter 
så hittar ni den. Använd endast hinkarna för dricksvatten för att hämta vatten ur 

t tända när kvällen närmar sig. 

Det går att laga mat över öppen eld vid eldstaden utanför stugan eller på vårt 
asolkök (med 4 lågor) i stugan. 

asset finns på gaveln på ladan. 

Matavfall kan slängas i komposten på baksidan av huset. Resten av soporna

Kåken dricker vi inte alkohol. 

Om något skulle hända så heter Kåken egentligen Karlslund och koordinaterna är 
WGS 84 (lat, lon):N 58° 40.141', E 16° 5.957' 

Återsamlingsplats i Kåken är vid utfarten från Kåken. 

 

Det finns inga madrasser i Kåken så ta med liggunderlag. 

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

På sommaren och vid torra år rekommenderar vi att ni tar med dricksvatten.

 

  

I Kåken finns ingen el eller rinnande vatten. Vid torra år rekommenderar vi att ni tar 

Vatten hämtas i brunnen. För att hitta till brunnen, följ stig till höger om Kåken, 
mellan Kåken och baracken. Passera ytterligare en barack (bastu) och gå ca 50 meter 
så hittar ni den. Använd endast hinkarna för dricksvatten för att hämta vatten ur 

Det går att laga mat över öppen eld vid eldstaden utanför stugan eller på vårt 

esten av soporna tar ni 

Om något skulle hända så heter Kåken egentligen Karlslund och koordinaterna är 

toapapper mm. 

vi att ni tar med dricksvatten. 



 

 

Städinstruktioner. 

Städgrejer finns under trappen i huset. 
används till dricksvatten oc

● Töm Kåken på matvaror. Se till att

● Ta med sopor hem. 

● Se till att tömma kaminen på aska. Askan går bra att slänga ute i komposten.

● Torka av bord och bänkar.

● Skaka mattan i farstun.

● Sopa av alla golvytor. Våttorka vid behov.

 

När ni lämnar Kåken. 

Se till att ni huggit upp lika mycket ved som ni använt och burit in de
övervåningen och nedervåningen

Hör av er om något saknas, har gått sönd

Skriv gärna en hälsning i gästboken.

Frågor? 

Hör av er till vår stugfogde Eva Söderström 
ordförande Sara Ljungdahl, 

Ha en bra vistelse i Kåken! 

  

Städgrejer finns under trappen i huset. Mycket viktigt att ni skiljer på hinkar som 
och hinkar som används till städ. 

Töm Kåken på matvaror. Se till att alla gasolkranar är stängda

 

att tömma kaminen på aska. Askan går bra att slänga ute i komposten.

Torka av bord och bänkar. 

Skaka mattan i farstun. 

Sopa av alla golvytor. Våttorka vid behov. 

Se till att ni huggit upp lika mycket ved som ni använt och burit in de
nedervåningen. 

Hör av er om något saknas, har gått sönder eller håller på att ta slut.

Skriv gärna en hälsning i gästboken. 

Hör av er till vår stugfogde Eva Söderström eva@trettio-2.se , 073-626 41 58 eller 
ordförande Sara Ljungdahl, kfumnorrkopingscout@gmail.com , 070

 

  

Mycket viktigt att ni skiljer på hinkar som 

asolkranar är stängda. 

att tömma kaminen på aska. Askan går bra att slänga ute i komposten. 

Se till att ni huggit upp lika mycket ved som ni använt och burit in den till både 

er eller håller på att ta slut. 

626 41 58 eller 
, 070-957 67 26. 
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