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MÖKKIKANSIO 

 
 

 
Tervetuloa Bergö Havsuddeniin! 
 
Toivomme, että viihdyt. Mökkikansio sisältää käytännön asioita, jotka voivat olla hyvä 
tietää loman aikana. Toivotamme sinulle mukavaa lomaa! 
 
 
Torolf West 
+358 (0)50 - 016 02 31 
kontakt@bergohavsudden.fi 
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Mökin lämmitys tai viilentäminen 
Mökissä on ilmastointi, voit säätää lämmitystä ja jäähdytystä kaukosäätimellä. Jos on 
todella kylmä, voit myös kytkeä lämmitysvastukset päälle ja säätää lämpöä sen 
termostaatilla. WC/suihkussa on lattialämmitys, termostaatti löytyy seinässä. 
Suihkuhuonen tuuletus käynnistyy automaattisesti. 
 
 
Pesukone 
Katso oheiset käyttöohjeet. 
 
 
Mökin siivous 
Mökin tulee olla hyvässä kunnossa oleskelun jälkeen. 
Lomasi päätteeksi sinun tulee huolehtia seuraavista asioista: 

o Puhdista roskat ja pullot. Roskakori on hyttien takana 
o Imuroi ja kuivaa lattiat, pyyhi pöydät ja hyllyt 
o Pese astiat ja aseta kattilat, lautaset, lasit ja ruokailuvälineet takaisin paikoilleen. 
o Siivoa wc ja suihkuhuone 
o Varmista, että terassilla ja laiturilla ei ole roskia 
o Aseta tavarat ja huonekalut paikoilleen 
o Laita aurinkovarjo sisään 
o puhdista grilliritilä jos olet käyttänyt grilliä  

 
 
Kun kirjaudut ulos mökistä 
Aseta avain takaisin avainkaappiin ja vaihda numerot niin, että koodi ei ole se, jolla 
kirjauduit sisään. 
 
 
Kun lähdet mökiltä oleskelusi aikana 
Voit tuoda avaimesi mukaan tai laittaa avain avainkaappiin, mutta vaihda avainkaapin 
numeroita niin, että koodi ei ole se, jolla kirjauduit sisään. Muista aina avainkaapin koodi, 
sait koodin sähköpostilla päivää ennen sisäänkirjautumista. 
 
 
WI-FI 
Mökeissä on ilmainen langaton internetyhteys. 
WI-FI: Bergö Havsudden 
Salasana: Bergo.2022 
 
 
TV 
TV:ssä löytyy normaaleja ilmaisia kanavia antennin kautta. Televisiossa on myös Netflix-, 
Spotify- ja Disney+-sovellukset, joihin voit kirjautua sisään omalla tililläsi, muista kirjautua 
ulos näistä sovelluksista uloskirjautumisen yhteydessä. 
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Palvelut ja nähtävyydet lähellä 
 

• Ruokakauppa Bergö Ahl - kylässä 
Bredhällanintie 86 
Avoinna arkisin 8:30-17:30, lauantaisin 8:30-13:00. Sunnuntai Suljettu. 
Täältä voit ostaa kaiken mitä tarvitset omaan ruoanlaittoon, makeisia, 
hygieniatuotteita, kahvileipää jne. 
Myymälässä on posti ja poltoaineautomaatti. Myymälässä on oma kahvila. 
 

• Bergö Café och Hantverk - kylässä 
Avoinna kesäaika 11:00-17:00 joka päivä. Päivän keittoa tarjoillaan maanantaista 
perjantaihin. 
 

• Rantakiosi - Bredhällan 
Avoinna joka päivä paitsi maanantaina. Täällä voit syödä grilliruokaa ja pihviä. 
Täältä voit vuokrata golfmailoja, joita voi käyttää rannan minigolfkentällä, vuokrata 
kanootteja ja kajakkeja. 
 

• Yleinen uimaranta 
150 m mökeistämme löydät yleisen uimarannan pukuhuoneineen, suihkuineen ja 
wc-tiloineen. 
 

• Sauna 
150 m päässä mökeiltämme on vuokrasauna. 
Hintaan sisältyy polttopuut ja vesi palvelurakennuksesta 
Vuokralainen hoitaa lämmityksen, veden haun ja siivouksen 
 
Hinnat: 

o 2h: 40 € 
o 24h: 100 € 

Lisäpalvelu: 
o Esilämmitetty sauna: 60 € 

 
Yhteyshenkilöt: 

o +358 (0)44 557 7094 (klo 08-20), sebastian.nordberg@outlook.com 
o +358 (0)50 330 8044 (klo 08-20), sunden.johanna@gmail.com 

 
Vuokran maksu: 
IBAN: FI94 5670 1120 0055 96 
Viesti: tuntimäärä, mahdollinen lisäpalvelu ja nimesi 
 

• Kampaamot 
Kalufsen, Bredhällanintie 61, +358 (0)500-265 381 
Hår & Häpna, Bredhällanintie 35, +358 (0)50-589 4543 
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• Museo 
Hamnfladavägen 36 A 
Per-Erik Berglund, +358 (0)40 - 0165 685 
Leif Rönnlund, +358 (0)6 - 343 0183 
Aukioloajat 
29. kesäkuuta - 31. elokuuta 
Keskiviikkoisin: 18:00-20:00 
Lauantaisin: 13:00-16:00 
Muina aikoina tilauksen mukaan 
Opastus saatavilla 
Ei sovellu liikuntarajoitteisille 
 

• Blom och presentboden 
Bredhällanintie 119 
Kukkien ja lahjatavaroiden myynti. 
 

 
Sosiaali- ja terveydenhuolto 

• Suomen yleinen hätänumero on 112 
• Ensimmäinen osahoitoryhmä ja defibrillaattorit ovat saatavilla Bergön 

vapaaehtoisella palokunnalla 
• Tom Wargh, +358 (0) 50-353 1768, Bredhällanintie 61. 
• Reseptivapaat lääkkeet voi ostaa osoitteesta Bergö Andelshandel, Bredhällanintie 

86. 
• Malax-Korsnäsin terveyskeskus 
• Stampvägen 2, 66100 Malax 
• Vaihde +358 (0) 6 - 218 7400 

 
 

Kirjasto 
Bredhällanintie 61 C 
+358 (0)40 - 650 8058 
Maanantai 13:00 - 19:00 
Tiistai: 10:00-16:00 
Torstai: 13:00-19:00 
Päivä ennen pyhäpäivä: 10:00-16:00 
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Muut 
Älä häiritse vieraita muissa mökeissä. 
Jokaista mökillä oleskelua kohden sisältyy 2 rullaa wc-paperia ja 1 rulla talouspaperia. 
Käsisaippuaa on saatavilla wc:ssä. 
Mökkien takaa voi lainata polkupyöriä. Jokaisessa mökissä on pumppu pyörille. 
 
 
Maalaisjärkeä ja etikettiä 
Saat: 

o Liiku ulkona jalan, suksilla tai pyörällä paitsi pihoilla ja erityiskäyttöön otetuilla 
alueilla (esim. viljelypellot ja istutukset) 

o Oleskelu tilapäisesti paikoissa, joissa on myös muutoin sallittua liikkua (esim. 
telttailu riittävän etäällä lähimmistä rakennuksista) 

o Poimi metsämarjoja, sieniä ja kukkia 
o Matkustaa puroissa ja jäällä 

 
Et saa: 

o Häiritse tai aiheuta haittoja tai vammoja muille ihmisille tai luonnolle 
o Häiritse luontoa ja lintujen pesintää 
o Puiden kaataminen tai vahingoittaminen 
o Ota sammalta, jäkälää, maaperää tai puita 
o Häiritse kotirauhaa 
o Roskaaminen luonnossa 
o Aja moottoriajoneuvoja maastossa ilman maanomistajan lupaa 
o Kalastus ja metsästys ilman asianmukaista lupaa 

 


