
VÄLKOMMEN TILL MERKURS STUGA I LUOSTO 
 
Nedan finner du lite information om stugan och förhållningsregler. För att vi alla 
skall kunna njuta av vår semester observera framförallt städningsreglerna då du 
lämnar stugan.  Om något felas då du kommer till stugan meddela per 
textmeddelande omedelbart till nummer: 040 900 0486 /Martin Nordell. 
 
ADRESS TILL LÄGENHETEN: 

 Aarnitie 2 C, 99555 LUOSTO 
 

BADBALJA: Badbaljan ligger på området utanför lägenhet D. Baljan ägs av 
lägenheterna C, D och E och kan användas var tredje dag eller 
varje om de andra är lediga eller man kommer överens med dem 
där. Fyll vatten i baljan enligt instruktionerna och tillräckiligt 
mycket innan du börjar elda i den. Du måste elda försiktigt i o m 
att badbaljan är gjord av aluminium och skadas i fall du brakeldar 
direkt. 

 
BASTU: Värm och njut av bastun, men kom ihåg att stänga den då den 

inte används. Tänk på naturen och elkostnaderna.  
 Använd alltid sittskydd I bastun. 
 
BUSSAR TILL OCH FRÅN LUOSTO: 
 Startar bl.a. från badhotellet, kolla tidtabell där.  
 
INFORMATION OM LUOSTO MED OMGIVNINGAR : 
 Fråga vid stuguthyrningen (bredvid butikerna) eller på hotellet.  

 
Luosto har 7 skidbackar och hundratals kilometer med välskötta 
spår för terrängskidåkare. Pyhä har 10 backar och ligger på 23 
kilometers avstånd, med skidbuss eller bil.   

 
Det finns flera restauranger i Luosto, en matbutik, små 
inrednings- och souvernirbutiker, ett litet bad, med olika varma 
och porlande bassänger på ett av hotellen. Dessutom finns både 
skridskobana och fina pulkabackar för dem som känner sig 
hågade. I Luosto ligger också vår enda funderande 
ädelstensgruva, en ametistgruva. Under säsongen ordnas det 
guidade turer varje dag och utanför säsongen ett par dagar I 
veckan.  I gruvan kan man prova sin lycka med hackan och söka 
efter egna ädelstenar.  Skotrar, mönkijän, häst- ren- hundsafarin 
etc. finns naturligtvis i närheten. På sommaren kan man fiska I de 
rena vattnen, samt paddla eller cykla. Excel har grundat en 
idrottspark i Pyhä Luosto området, med banor av olika 
svårighetsgrad för de mera och mindre erfarna. Naturen I Luosto 
är suveränt vacker.  

 
Trots att det finns flera hotell, skidbackar etc., är Luosto lugnare 
och passar därför perfekt som resemål för familjer, eller då man 



vill bort från vimlet. På Pyhä kan man däremot festa loss på 
diskoteken till tidig morgon. 

 
 
KÄRL: Det finns en lista över kärl som finns i stugan. Om något saknas 

när man kommer till stugan, bör detta meddelas direkt per 
textmeddelande. Om något går sönder under vistelsen, meddela 
även detta. Kärlen som finns går enkelt att köpa mera av, men vi 
måste informeras om vad som gått sönder. En räkning skickas i 
efterhand för kärl som saknas. Kolla alltså att allting finns då du 
kommer till stugan.  

 
NYCKLAR: Ifall du låser ut dig, finns en extra nyckel på Hotel Luostotunturi. 

Fråga i receptionen. Kom ihåg att stugan heter Pungelma C, 
Aarnitie 2. 

 
SKIDKARTOR: Finns i stugan och kan köpas på badhotellet och i butiken 
 

STÄD- OCH MATHJÄLP: 

Kan du komma överens om direkt med Pirjo Puhakka på tel +358 
(0)40 510 3086 eller email puuha.akka@suomi24.fi Hon ställer 
också upp med mat och frukosthjälp om ni vill beställa 

 
STÄDUTRUSTNING: Finns i städskåpet i tamburen, samt i badrummet på övre  
  våningen.  
 
SÄNGKLÄDER: Finns i sängarna. Sängkläder och en bäddmadrass till utdrags- 

sofforna finns i klädskåpen i sovrummet på nedre våningen.  Det 
finns täcken och kuddar för 7 personer.  Ingen får sova i sängarna 
utan underlakan, dynvar och påslakan. Även de som har sovsäck 
med sig måste använda både underlakan och dynvar.  

 
UTRUSTNING: TV, DVD, CD/Radio, torkskåp, diskmaskin, tvättmaskin, bastu, 

badbalja, dammsugare, kaffekokare, vattenkokare, micro, 
brödrost, hårtork  

 
UTCHECKNING FRÅN STUGAN: 
  Sker på lördag klockan 12. Då skall stugan vara ren och tömd.  
 
ÖPPNA SPISEN: Kom ihåg att öppna spjället då du eldar. Stäng spjället då du   
  eldat färdigt. Ved finns i förrådet utanför ytterdörren. 
 
 
 
 
 
 
 



STÄDNING AV STUGAN 
 
KÖKET OCH VARDAGSRUMMET, SAMT RUMMEN I ÖVRE VÅNINGEN 
 
 
DISKNING: Alla kärl skall vara diskade och gärna utplockade från 

diskmaskinen. Lämna inte diskmaskinen på när du lämnar 
stugan. Programmet skall vara slutfört då du lämnar stugan. 

 Det måste finnas ett par tabletter kvar till diskmaskinen när du 
lämnar stugan. Den som kommer på lördag kväll skall kunna 
diska, ifall butikerna är stängda.  Alla kärl går att diska i maskin.  

  
KAFFEKOKAREN: Diska både pannan och filterställningen. Dra ut stöpseln innan du 

lämnar stugan. 
 
TORKNING AV DAMM OCH DISKBÄNKAR: 
 Alla ytor måste torkas noggrant, gäller även kaklen ovanför 

diskbänken.  
 
MATTOR: Mattan skall dammsugas ordentligt och föras ut.  
 
GOLV: Dammsugs och torkas av med vått + eventuella fläckar bör tvättas 

vid behov 
 
MÖBLER: Skall vara i det skick du fann dem och placerade där de var då du 

anlände till stugan.  
 
 
SOVRUM OCH SÄNGKLÄDER: 
  
SÄNGKLÄDER: Alla använda sängkläder skall dammas ordentligt ute. Se dock till 

att de inte är våta då du lämnar stugan. Returnera sängkläderna 
från sofforna tillbaks till skåpet i sovrummet.  

 
GOLV : Dammsugs och torkas av med vått + eventuella fläckar bör tvättas 

vid behov 
 
VÅTUTRYMMEN OCH BASTU:  
 

Tvättmedel och tvättredskap till toaletter och lavoarer, skall finnas 
i städskåpet eller på toaletten i övre våningen.  

 Tvätta toaletterna både utan och innanför 
 Tvätta lavoarerna ordentligt samt torka av alla speglar och kakel 

ovanför lavoarerna.  
 Tvätta golvet ordentligt i alla våtutrymmen.  
 Tvätta bastulaven ordentligt efter dig.  

 
NÄR DU LÄMNAR STUGAN, SKALL DEN VARA I DET SKICK 

SOM DU SJÄLV ÖNSKAR FINNA DEN NÄR DU KOMMER NÄSTA GÅNG! 
 



KOM IHÅG ATT RETURNERA NYCKELN!!!!! 
 
 
 

UTRUSTNINGSLISTA    
      
KÄRLEN ÄR ARABIA TEMA VITA SAMT KAARTIOS OCH VERNAS MOSSGRÖNA GLAS 
      
Städartiklar Kärl/Köksartiklar Annat    
dammsugare 8 tallrikar 7 täcken    
spann 8 djupa tallrikar 7 kuddar    
sinipiika  8 assietter toalettpapper    
diskborstar 12 mjölkglas hushållspappersställning   
toalettborstar  8 vinglas bricka    
disktrasor 8 kaffemuggar ficklampa    
diskmedel maskin 8 glögglas elvisp    
diskmedel hand 8 gafflar mixer    
universaltvättmedel  8 knivar pannlappar    
golvtrasa 8 skedar underlag för kokkärl    
toalett tvättmedel 8 teskedar pefletter till bastun    
bakplåtspapper 8 efterrättsskålar pulkor i förrådet    
sopborste 8 snapsglas +”UTRUSTNING”    
lampor  2 stora serveringskedar     
 1 soppslev     
 2 salladsbestick     
 1 tung kniv     
 1 brödkniv     
 1 fileringskniv     
 1 fruktkniv     
 2 smörknivar     
 1 1,5 l kastrull     
 1 3 l kastrull     
 1 5 l kastrull     
 1 stekpanna     
 1 plättpanna     

 
1 fyrkantigt ugnskärl 
1 plastskål     

 1 runt ugnskärl     
 2 stor salladskål     

 
2 serveringskärl (ett 
större och ett mindre)     

 2 stekspadar     
 1 spillkum     
 brödkorg     
 visp     
 2 potatisskalare     
 osthyvel     
 äggskärare     
 kakform     
 2 plast skärbräden     
 1 trä skärbräde     
 vattenkanna     
 dl mått     
 rivjärn     



 

kaffemått 
4 sillgafflar 
8 äggkoppar 
vitlökspress     

 salt- och pepparströare     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 


