
Praktisk information under
vistelsen på Rävnäs

Toalettank
Om klockan ringer, kontakta Klas Eriksson.
(se sid 2)  Ingen panik behöver utbryta,
tanken har en viss överkapacitet.

Elektriskt
Reservsäkringar finns i proppskåpet i huvud-
byggnadens hall. Spar på ström genom att släcka
lampor och hålla dörrar och fönster stängda. Det
finns två jordfelsbrytare i stora huset.

Brandredskap
Brandsläckare finns i kök, baracker och under
trappan på södra änden av Kulbo. Vi har
utrymningslarm i förläggningsbyggnaden.
OBS! Missbruk debiteras.

Brandskyddsinformation
ska undertecknas och återsändas av ansvarig
ledare för vistelsen, innan vi sänder nyckeln!

Sjukvård
Sjukvårdsartiklar medtages!

Telefon
Telefon finns på kontoret
tel. 0220-331 45

Möbler
Se till vid avfärd att stolar och bord är rätt
placerade enligt anslag.

Sopor och skräp
Papper och sopor ska placeras i soptunnorna.
Ev. snitslar plockas ned. På Rävnäs sophanterar
vi. Hushållsavfall och skräp läggs i de gröna
tunnorna, utomhus.
OBS!  Får ej flyttas. Fyll en i taget.
          Alla sopor paketeras väl!
Emballage typ kartonger, wellpapp, trä, papper,
glas samt plåt tar varje grupp hand om själva.
Detta transporteras till återbruket i Ramnäs (vid
Konsum) eller Surahammar (vid bruksområdet).
           Se Anslagstavlan i köket!

Skador
Skador eller bristfälligheter rapporteras omgå-
ende till hyresvärden.

Städning
• Kontrollera alla lådor och garderober
• Diska och återställ köksutrustning
• Torka ur kyl och frys
• Ta ut soporna till soptunnorna
• Dammsug och våttorka golven
• Skaka filtar och mattor
• Toaletter och dusch (bastu) rengöres
• Kontrollera att alla fönster är stängda
• Möbler och utrustning återställs

Varje grupp tar själv med:
Kökshandukar, hushålls- och toapapper,
disk - och skurmedel, soppåsar, kaffefilter 1x4.

Kanoter
Det finns 10 st kanoter
till ert förfogande med
tillhörande paddlar och flyt-
västar. Paddlar finns i kanotboden. Häng till-
baka dem på den upphängning som är till för
dem. Även flytvästar finns i kanotboden. Häng
upp dem på galgar, en per galge. Kanoterna
finns låsta på ställning vid ån. Nycklarna finns
på kontoret i Kulbo under tiden 1.6 - 30.9

Bollspel
sker på därför avsedda planer.
Fotbolls - Volleybollplan finns,
dessutom finns bordtennisbord
både inom- och utomhus.

Bad
Vid stranden finns badbrygga. Observera att
vattnet är djupt.

Cykel, moped och bil
Cykling,  moped- och bilåkning får endast ske
på grusväg och inte på grönytor och i skog.

Eldning
Får endast ske vid ån i därför avsedd eldstad.
Vi rekommenderar grillkol.

 Sänglinnen
Man får INTE använda sovsäck. Varje
säng har filt och kudde.

    OBS!     V.g vänd för mer info !!!     OBS!

Vistelseadress:
KFUK-KFUMs Lägergård Rävnäs
Rävnäsvägen 45
730 60 RAMNÄS
Gårdstelefon 0220-331 45

OBS
NYTT!

OBS
NYTT!



Uppstår problem vid vistelsen, kontakta:
Tillsynsman: Klas Eriksson

021-18 07 75  el. 0220-305 45,
mobil  070-608 09 02
eller KFUK-KFUM  021-18 52 20

Bokning och förfrågningar 
om gården sker via 
info@ravnas.se

Du kan också gå in på hemsidan 
www.ravnas.se och läsa mer.

GPS-koordinater

System: WGS 84 RT 90

Lat.:  59° 44’ 27. 58”

Long.:   16° 11’ 12. 81”

Bilar och husvagn
Parkering sker på därför avsedd plats. 
Husvagn får endast parkeras på Rävnäs
efter överenskommelse.

Tältning
Får endast ske enligt överenskommelse.

Kamratbana
Det finns 14 självinstruerande banor.
Två infopärmar finns på kontoret.

Kiosk och affär
Närmaste affär hittar du i Surahammar
och i Ramnäs. Se karta på kontoret.

Rökning och rusdrycker
Rökning och förtäring av rusdrycker är absolut 
förbjudet på gården. Rökning endast utomhus!

På grund av allergirisk får inga hundar 
vistas inomhus! 

Lägergården Rävnäs drivs helt ideellt. Om en 
uthyrningsservice ska fungera måste samtliga 
hjälpa till att hålla anläggningen snygg, ren 
och funktionsduglig.
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