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Vi försöker alltid att göra det så enkelt för er så att ni ska bli så nöjda som möjligt. På det sätt kan vi 

fortsätta att hyra ut våra rum till alla trevliga och intressanta resenärer från när och fjärran.  

Genom att betala för er vistelse på OldStationHouse så godkänner ni nedanstående villkor.  

1. Betalning sker i förskott för att slippa in och utcheckning. 

2. Incheckning är 15.00 och utcheckning är 11.00 

3. Avbokas rummet senast en vecka innan ankomst så återbetalas hela beloppet – 10%, 

avbokas rummet 3 dygn innan återbetalas hela beloppet – 30%, avbokas rummet 1 dygn 

dagar innan återbetalas hela beloppet – 50%. Vid påbörjad vistelse återbetalas inget oavsett 

om man åker hem tidigare. 

4. Rökförbud- det råder totalt rökförbud på hela fastigheten. Om ni ska röka så ber vi er gå till 

stationen(ca 50m)som har askkoppar. 

5. Husdjur- vi har djurfritt i huset för att allergiker ska kunna bo hos oss. Släpp inte in några 

djur, inte ens vår gårdskatt . Tack! 

6. Frukost och mat- Frukost finns för gäster att ta fram när ni önskar. Annan tyngre matlagning 

är inte tillåten i huset och mat får inte tas upp på övervåningen. Det finns mikro för att värma 

mat och kastrull för att koka ägg. Vi har flera matställen i byn som vi kan rekommendera. 

7. Lämna stället som ni fann det 

8. Ni är ansvariga för att inget går sönder eller att det blir onormalt nedskräpat. Om något har 

hänt ansvarar ni för att berätta det och godkänner att vi fakturerar er för ersättning av det 

som har gått sönder eller för extra städning om vi så finner nödvändigt. 

 

Regler är aldrig roliga men med sunt förnuft och respekt för varandra så löser vi alltid det mesta 

genom att prata med varandra. Vår gästbok och Facebooksida vittnar om att det är trevligt och 

enkelt att stanna på OldStationHouse. 

 

Vi önskar Er välkomna, en trevlig vistelse och att Ni snart återkommer igen. 

Varma hälsningar 

Christer Ulfvengren 070-4826909 och Malin Sjöman. 


