
 Vår förhoppning är att du kommer att ha en härlig 
och avkopplande vistelse hos oss. Samtidigt ber vi dig 
notera följande:

Vid ankomst

Vänligen kontakta receptionen omgående om boendet 
är ostädat, städa inte själv! Om något saknas, är trasigt 
eller om du vill framföra synpunkter angående boen-
det, kontakta receptionen senast kl 11.00 dagen efter 
ankomsten.

Under vistelsen

De ordningsregler som fi nns ska följas. Allmän nattro 
gäller på området mellan kl 23.00 och kl 07.00. Under 
denna tid ska volymen på radio, TV och stereo hållas 
låg. Oväsen särskilt nattetid samt åverkan eller skade-
görelse leder till omedelbar avhysning.

Borttappade nycklar debiteras med 1000 kr.

Observera! Det är inte tillåtet att röka i stugorna. 
Husdjur är endast tillåtna i vissa stugor.

Vid avresa

Före avresa skall boendet städas ordentligt. Använd 
”Checklista inför avresa” som hjälp för att försäkra dig 
om att städningen blir riktigt gjord. Avsyning sker efter 
avresa, så invänta inte stugavsynare. Stugor som har 
obligatorisk slutstädning checkar ut kl 11.00.

Om ni har beställt slutstädning skall det vara diskat 
och soporna vara tömda. Utcheckning sker i receptio-
nen senast kl 10.00.

Welcome to Ljugarn!

 Our ambition is to do our outmost so that you 
can have an enjoyable and relaxing visit here with us. 
Meanwhile, please note the following: 

Arrival

In case your accommodation is poorly cleaned, make 
sure to contact reception without delay. Do not clean 
yourselves! In case anything is missing, damaged or 
if you have any other comments regarding the 
accommodation, please contact reception no later 
than 11.00 on the day after arrival.

During the stay

The regulations shall be respected. Show the other 
guests consideration. Peace and quiet in the cottage 
shall reign between 23.00 and 07.00. Loud volume 
from radio, TV, stereo or other noise, especially at 
night, as well as damage would result in instant 
eviction. 

Lost key are charged with 1000 SEK.

NB! It is forbidden to smoke in the cottage. Pets are 
only allowed in certain cottages.

Departure

Follow the “Departure checklist” in order to make sure 
that the cleaning is properly done. Cottage cleaned by 
the guest is checking out 11.00.

In case you have booked fi nal cleaning, please make 
sure that the dishes are washed up and the rubbish 
disposed of. Checking out, the keys shall be left in 
reception no later than 10.00.

www.ljugarn.se

Välkommen till Ljugarn!


