
 

 

 

 

Välkommen till Hällesdalens Gård!  

 

Här har vi samlat information om Vita Huset, samt om Hällesdalens Gård i allmänhet. 
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1.5. Uteplats 

1.6. Vad ingår och vad behöver du ta med? 

2. Gemensamma ytor och omgivningarna 
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1. Rum och faciliteter - Vita huset 
Total yta: 200m2 + uteplats. Tvåplansvilla 

 

1.1. Sovrum. Vita huset har totalt 6 sovrum, varav 5 är dubbelrum. Två av sovrummen ligger i markplan, och fyra 

på övre plan. 

 

Sovrum 1, markplan – “Runda Rummet” 

1 x Dubbelsäng 160cm.  

Detta sovrum ligger i anslutning till toalett och tvättstuga, och är beläget mellan huvudingången och köket. 

Ljust, luftigt rum med panoramafönster. Utsikt mot trädgården. 

 

Sovrum 2, markplan - “Garaget”  

1 x Dubbelsäng 180cm 

Detta rum ligger i anslutning till huvudingången men har även egen ingång. Rymligt men samtidigt intimt rum, 

med högt satta fönster för att förhindra insyn. Perfekt för den som gillar att sova lite mörkare. 

 

Sovrum 3, övre plan – “Sviten” 

1 x Dubbelsäng 180cm 

1 x Bäddsoffa för 1-2 personer 

Vita husets största sovrum ligger till vänster och en trappa upp när man kommer in genom huvudingången, i 

anslutning till badrum med badkar, dusch och WC. Sovrummet har havsutsikt samt två egna balkonger, varav 

den ena har sittgrupp. 

 

Sovrum 4, övre plan – “Lill-sviten” 

1 x Enkelsäng 140cm 

Detta sovrum är ett enkelrum och ligger vägg i vägg med Sviten, och således I direkt anslutning till badrum 

med badkar, dusch och WC. Fönster med havsutsikt.  

 

Sovrum 5, övre plan – “Flygeln 1” 

1 x Enkelsäng 140cm  

1 x Enkelsäng 90cm 

Detta dubbelrum ligger I norra flygeln, till höger om huvudingången, en våning upp. Utsikt över trädgården 

och entrén, med fönster I flera vädersträck. Toalett och dusch I anslutning, som delas med “flygeln 2”  

 

Sovrum 6, övre plan – “Flygeln 2” 

2 x Enkelsäng 90cm 

Detta dubbelrum ligger I norra flygeln, till höger om huvudingången, en våning upp. Utsikt över trädgården 

och viken, med fönster I flera vädersträck. Toalett och dusch I anslutning, som delas med “flygeln 1”  



 

1.2 Vardagsrum och allmänna ytor 

Vita huset har två vardagsrum med soffgrupper. Det första är beläget i anslutning till huvudingången, och 

har öppen spis, en soffa och en fåtölj. Det andra vardagsrummet ligger i anslutning till matsalen och har 

kakelugn, rymlig hörnsoffa samt utsikt över havet och viken. 

 

 

1.3 Kök och matsal 

 

Vita huset har ett stort, öppet kök med moderna vitvaror och köksapparater, högt matbord för upp till 9 

personer och bardisk. I anslutning till köket ligger matsalen med plats för 10 personer. Matsalen används 

även som konferenssal för företagsgäster. 

 
 

Förteckning över köksutrustning:  

 Kyl & frys 
 Spis med induktionshäll 
 Diskmaskin 
 Ugn med bland annat grill och varmluft 
 Gasolgrill (utomhus) 
 Murica (utomhus) 
 Microvågsugn 
 Vinkyl, vinöppnare 
 Vattenkokare 
 Kaffebryggare + kaffefilter 
 Blender 
 Våffeljärn 
 Smörgåsgrill 
 Elvisp 
 Vitlökspress 
 Stavmixer 
 Barnservis 
 Fullt utrustat med redskap för matlagning 
 Fullt utrystat med glas, porslin och bestick 
 Basutbud kryddor, tex salt och peppar 

 

 

 

1.4 WC / Dusch   

 

Toalett 1, nedre plan: WC, I anslutning till huvudingången 

Badrum 1, nedre plan: WC och dusch. I anslutning till Runda rummet 

Badrum 2, övre plan: WC och dusch samt badkar. I anslutning till Sviten och Lill-Sviten 

Badrum 3, övre plan: WC och dusch. I anslutning till Flygeln 1 och 2 

 

 

 

 

 

 
 



 

1.5 Uteplats 

 

Vita huset har en stenbelagd altan som sträcker sig runt nästan hela huset, och som har utsikt mot havet. 

Uteplatsen är utrustad med matbord, solstolar, grill, murica, och här återfinns även den vedeldade 

badtunnan. 

 

 

 

 

1.6 Vad ingår och vad behöver du ta med? 

 

Följade finns på plats (se även “köksutrustning” längre upp): 

 Tvål 
 Diskmedel 
 Maskindiskmedel 
 Rengöringsmedel 

 

Ingår inte/att ta med:  

 Tvättmedel för tvättmaskin 
 Toalettpapper 
 Grillkol  
 Tändvätska 

 



2. Gemensamma ytor och omgivningarna 

 

2.1. Stranden & Bryggan 

Stranden och bryggan ligger endast 80 meter från det vita huset, och delas med gårdens övriga gäster 

samt med våra trevliga grannar. Här återfinns även våra Kajaker och SUP’ar. Vi ber er att ej parkera 

cyklar nere vid vattnet utan att ni lämnar dessa vid husen. Vi vill heller inte att ni spelar musik på bryggan 

och stranden, då det kan upplevas som störande av andra gäster. 

Det är inte tillåtet att fiska från bryggan, fiskförbud råder i viken samt risk för olyckor. Använd våra 

kajaker för att ta er ut till skären. Krabbfiske går såklart bra   

Tänk på att inte blockera bryggan med handdukar och stolar. Använd hellre stranden och gräset för att 

solbada så att alla kan komma till att bada från bryggan. 

 

2.2. För barnen – Lekplats och dödskallegrotta 

Vi har en naturlig lekplats med studsmatta som är belägen på den stora gräsmattan nedanför Annexet. 

Bakom Annexet finns en gunga för mindre barn. En kort promenad upp i skogen återfinns den spännande 

dödskallegrottan. I husen finns en QR-kod med vägbeskrivning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Omgivningarna 

På vägen till gården passerar ni hus och betesmarker. Kör mycket sakta på småvägarna ner till gården 

och visa hänsyn till våra grannar, barn och djur. Vi har betande djur i närheten av gården som går på 

lösdrift året om, så ni får inte skjuta raketer och smällare under er vistelse. Vänligen gå inte in i hagar 

eller stall utan tillåtelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Bastubåt 

Nere vid stranden ligger vår vedeldade bastubåt. Den ligger i vattnet från April till September, men kan 

användas från stranden under resten av året.  

 

Boka genom att skriva upp ert namn och hus på lappen på utsidan Bastubåten, max 2-3 timmar per tillfälle. 

Den som bokar är ansvarig för brandsäkerheten. Om ni vill att vi värmer bastubåten åt er vid en specifik 

tidspunkt, vänligen meddela oss så gör vi detta mot en avgift om 300kr (inkluderat i priset för 

konferensgäster). 

 

 Veden hittar du i vedskjulet vid stranden 

 Använd ENDAST sötvatten på kaminen 

 Bastun får användas fram till kl 22 vardagar och kl 23 helger 

 Tänk på att det ekar vid vatten så håll nere ljudvolymen 

 Ha koll på bastun tills glöden slocknat 

 Viktigast av allt… NJUT! 

 
 
 



4. Vedeldad Badtunna 

Badtunnan samt tillhörande ved finns på Vita Husets uteplats. Vänligen läs igenom instruktionerna noggrant* 

 

 Stäng urtappningsventilen innan ni börjar fylla med vatten. Lämna ca 50 cm från kanten.  

 Man MÅSTE fylla till översta hålet i tunnan innan man tänder kaminen 

 Klyv upp tändved och starta elden med lite tidningspapper i botten. Lägg sedan på mera ved efter hand.  

 Vattnet blir varmt efter ca 4 timmar 

 Töm inte ut vattnet förrän kaminen kallnat. Vanligtvis dagen efter. 

 Rengör tunnan efter er. Använd vattenslang och borste. 

 

* Vi kan också hjälpa er att värma badtunnan så att den är varm vid en specifik tidspunkt, till exempel vid 

ankomst. Vänligen meddela oss om ni önskar att vi gör detta för er. Kostnaden är 500kr för privatgäster, och 

inkluderat i priset för konferensgäster. 

 

 
 



5. Vindskyddet Korpen 

 

På kullen bakom gården, med utsikt över viken, finns vårt vindskydd. Vägbeskrivning finns i husen, eller fråga 

oss. 

Vindskyddet är en del av verksamheten på Hällesdalens Gård, men vi välkomnar alla naturälskare att stanna 

för en paus på sin vandring.  

 Det är strikt förbjudet att göra upp eld utan vårt tillstånd 

 Lämna ej kvar skräp 

 Visa hänsyn till djur och natur 

 

 
 



 

6. Kajaker & SUP’ar 

Gäster på Hällesdalens Gård är varmt välkomna att låna våra kajaker och paddleboards. Tänk på att ni 

ansvarar för kajakerna tills de är tillbaka i stället.  

 Ställ tillbaka kajaker och paddleboards i stället direkt efter användning 

 Flytvästar hängs upp vid båthuset 

 Får ej användas utan tillstånd efter kl 22.00, eller när det är mörkt 

 Håll nere ljudvolymen kvällstid, det ekar mycket vid vatten 

 

 
 
 

7. Parkering 

Bilar parkeras framför huset på anvisad plats. Samåk gärna. Har ni behov av laddning av EL-bil så säg till så 

visar vi er till vår säkra laddstation där ni kan ladda till självkostnadspris. Att ladda bilar från husen eller andra 

uttag på gården är inte tillåtet. 

 
 

8. Källsortering 

Vi värnar om miljön, och ser därför gärna att våra gäster sorterar sitt avfall enligt nedan: 

 

Glasåtervinning. Orangea tunnor finns vid kontoret/ladugården, för både färgat och vitt glas.  

Metall. Metalltunnor finns brevid glasåtervinningen, vid kontoret/ladugården. 

Kompost sorteras i bruna påsar, och slängs i de bruna tunnorna vid infarten till gården. Det går även bra att 

använda kompostkvarnen i vasken i köket. OBS! Endast organiskt avfall I kvarnen.  

Brännbart sorteras och slängs I de gröna tunnorna vid infarten till gården. 

Pant - Tunna för pant finns vid varje hus. 



9. Brandsäkerhet – Viktigt att tänka på 

 

Tänk på att du som bokat är ansvarig för att eldstäder och ljus hanteras på ett säkert sätt under vistelsen. Det är 

därför viktigt att du tar del av denna information och förmedlar den till dina gäster. Återkom gärna om du har 

frågor.  

  

 I Vita huset huset finns en vedeldad kakelugn i vardagsrummet och en eldstad i hallens entré.  Dessa går 

fint att använda och ger bra värme och en mysig känsla. Endast den ved som finns i huset ska användas. 

Elden ska ha brunnit ut när ni går till sängs. Det finns en brandsläckare och en brandfilt vardagsrummet. 

Det finns även en brandsläckare och brandfilt i hallen. 

 

 På av altanen finns en gasolgrill. Den får ni gärna använda. Dra ut grillen en bit från väggen och ha koll 

på den när den används. Stäng av gasen när ni är klara. Ha vattenslangen tillhands när ni grillar. 

 

 Kaminen till badtunnan är vedeldad. Följ instruktionerna på skylten vid badtunnan när ni ska använda 

kaminen. Innan ni påbörjar eldning får ni även en muntlig genomgång av oss vid ankomst. Använd veden 

i skjulet vid badtunnan. Är det mycket torrt ute kan det bara bra att vattna lite på marken runt kaminen. 

Ha koll på kaminen medan den brinner och lämna inte området medan ni eldar. Det finns en 

brandsläckare vid kaminen. Ha vattenslangen tillhands. 

 

 Vill ni använda värmeljus i huset går detta bra förutsatt att ni placerar dem värmeljushållare eller lyktor 

samt att ni placerar dem på ett säkert ställe och inte nära föremål som kan börja brinna. Värmeljus kan 

orsaka brand om de står många tillsammans eller flera ljus i en samma lykta. Blås ut ljusen när ni lämnar 

huset eller går till sängs. Stearinljus får inte användas. 

 

 Bastun vid havet är vedeldad. Ved som passar till den kaminen finns nere vid stranden i ett lite vedskjul. 

Ha koll på kaminen medan ni eldar och se till att den brunnit ut när ni lämnar. Det finns en brandsläckare 

vid bastubåten.  

 

 Använd gärna vårt fina vindskydd för mys och grillning. Det är viktigt att ni rådgör med oss innan ni 

planerar att göra upp eld. Ved finns uppe vid skjulet men det kan vara bra att ta med lite tändved och 

papper. Elden ska ha brunnit ut när ni lämnar. 

 

Tack för att ni är rädda om vårt hus, vår natur och om varandra. 

 



10.  Allmänna villkor 
 

 
 Tänk på brandrisken. Använd grillar på anvisad plats och håll koll på eld och glöd. Det är inte tillåtet 

att göra upp eld över öppen låga i området utan att först stämma av det med oss.  Rådgör med oss 

innan användning av badtunna om det råder brandrisk. Råder eldningsförbud kan det även omfatta 

badtunna och grillar. Den som står för bokningen ansvarar för att kaminer, grillar och eldsträder 

inomhus och utomhus hanteras på ett säkert sätt. 

 Det är inte tillåtet att ha skor inomhus. Det finns tofflor att låna men det kan vara bra att också ta med 

egna innetofflor om man är frusen. Filtar och kuddar ska inte användas utomhus. 

 Hjälp oss att minska matsvinnet och ta därför gärna med er överbliven mat hem. Oöppnade paker 

och fin frukt och grönsaker kan lämnas kvar till nästkommande gäster. Sopor sorteras enligt 

instruktioner i husen. 

 Hjälp oss att minska elförbrukningen. För bästa värme i husen använd luftvärmpumparna och 

stödelda med ved i kaminerna. Släck lampor när ni lämnar husen. 

 Om något går sönder så säg till så att vi vet. Vi räknar med ett visst svinn av glas och porslin mm men 

behöver veta om något fattas så att vi kan komplettera. Likaså går saker sönder av slitage, och då 

behöver vi snabbt kunna byta ut. Har ni sönder något av värde så vill vi att ni ersätter det. 

 Tänk på att det ekar enormt mycket vid vatten. Håll därför nere ljudvolymen kvällar och nätter så att ni 

inte stör grannar eller andra gäster på gården. Ingen musik utomhus. 

 Det är inte tillåtet att flyga med drönare i området. Det upplevs som obehagligt av andra gäster. 

 Tänk på att inte blockera bryggan med handdukar och stolar. Använd hellre stranden och gräset för 

att solbada så att alla kan komma till att bada från bryggan. 

 Vi tar normalt ej emot bokningar för högljudda fester och sammankomster, till exempel svensexor och 

liknande. Vänligen rådgör med oss på förhand om du planerar en tillställning / fest så kan vi hitta ett 

datum som passar för era önskemål. 

 
 
Varmt välkomna, vi hoppas ni ska trivas hos oss! 
 
Annika & Jonas Knutsson 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


