Överna ning Gårdsjö orp
När du ka bo över i någon av våra ra t tugor vid Gård jötorp är det bra att lä a igenom den här
prakti ka informationen om vad om finn i tugorna och vad du bör tänka på.
Generellt för alla tugor är att du tar med eget änglinne. När du lämnar tugan ka du ha tädat
ordentligt och bäddat ängarna. Alla tugor har kamin om enda värmekälla. Efter om det kan ta en
liten tund att få upp värmen i tugorna bör man på vintern tänka på att ha med ig nått varmt att ha
på fötterna. På kaminen finn en kokplatta där man t.ex. kan värma vatten. Vill man använda
tormkök eller liknande för att laga mat bör man tälla det på plåten intill kaminen.

Stugorna kring gården
Vedbod finn innanför dörren läng t till vän ter på ladan. I detta utrymme hittar du även kyl och
fry , amt förråd med extra madra er. Den meller ta dörren leder till toalett med du ch och här
finn även di kbänk. Matlagning och di kning finn även möjlighet till i tor tugan.
Gammel tugan – Här finn eluttag och även en pi platta för enklare matlagning.
Brynet – här finn eluttag
Skog torpet och timmer tugan har ingen el.

Stugorna i landskapet
Stugorna har inte el och inte vatten. Vid övernattning gäller det att ta med ig det vatten man jälv
behöver.
I vedboden finn ved om du kan behöva klyva med yxa.
En ficklampa kan vara bra att ha med ig. I tugan finn fotogenlampa och tearinlju , extra lju kan
ock å vara bra att ta med.
I närheten av alla tugor finn en torrtoalett.
Bor du i någon av tugorna kan du även ta dig upp till Gård jötorp för att använda ervice i form av
pi , vatten och du ch.
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