
SVENSKA 
 
 
 
 

STUGINFO 

 
 

 
Välkommen till Bergö Havsudden! 
 
Vi hoppas att du kommer att trivas i vår stuga. Nedan några praktiska saker, som kan vara 
bra att känna till under din vistelse. Vi önskar dig en trevlig semester! 
 
 
Torolf West 
+358 (0)50 - 016 02 31 
kontakt@bergohavsudden.fi 
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Värme eller kylning av stugan 
I stugan finns luftkonditionering, du kan ställa in värme och kylning med fjärrkontrollen. 
Är det riktigt kallt kan du också koppla på värmeelementen och justera värmen med dess 
termostat. I wc/duschrum finns golvvärme, termostaten finns på väggen. Ventilation i 
duschrum startar per automatik. 
 
 
Tvättmaskin 
Se bifogad bruksanvisning. 
 
 
Städning av stugan 
Stugan ska vara i gott skick efter din vistelse. 
I slutet av din vistelse måste du ta hand om följande om saker: 

• Städa undan skräp och flaskor. Soptunnan  finns bakom stugorna 
• Dammsuga och torka golv, torka av bord och hyllor 
• Diska och ställa tillbaka kastruller, tallrikar, glas och bestick på sin plats.  
• Städa toalett och duschrum 
• Se till att tterrass och bryggan är skräpfri 
• Sätt varor och möbler påplats 
• Ta in parasollet 
• Rengör grillgallret, om du använt grillen 

 
 
Då du checkar ut från stugan 
Sätt in nyckeln tillbaka i nyckelskåpet och ändra på siffrorna så koden inte är den du 
checkade in med. 
 
 
Då du lämnar stugan under din vistelse 
Du kan välja att ta med din nyckel eller sätta den in i nyckelskåpet,  ändra dock på siffrorna 
i nyckelskåpet så koden inte är den du checkade in med. Kom ihåg koden till nyckelskåpet, 
du fick koden som e-postmeddelande en dag före du checkade in. 
 
 
WI-FI 
Stugorna har trådlöst gratis internet. 
Namn på WI-FI: Bergö Havsudden 
Lösenord: Bergo.2022 
 
 
TV 
I tv:n visas normala kostnadsfria kanaler via antenn. Tv:n har även Netflix, Spotify och 
Disney+ appar som du kan logga in till med eget konto, kom ihåg att logga ut från dessa 
appar då du checkar ut. 
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Tjänster och sevärdheter närheten 
 

• Livsmedelsaffär Bergö Ahl - i byn 
Bredhällsvägen 86 
Öppet vardagar 8:30-17:30, lördagar 8:30-13:00. Söndag stängt. 
Här kan köpas allt du behöver för egen matlagning, godis, sanitetsprodukter, 
kaffebröd osv. 
I affären fins post och bränsleautomat. Affären har eget café. 
 

• Bergö Café och Hantverk - i byn 
Öppet sommartid 11:00-17:00 alla dagar. Dagens soppa serveras måndag till 
fredag. 
 

• Strandkiosken - Bredhällan 
Öppet alla dagar förutom måndag. Här kan du äta grillmat och lövbiff. 
Här kan du hyra golfklubbor som kan användas vid minigolfbanan på  stranden, 
hyra kanoter och kajaker. 
 

• Allmän simstrand 
150 m från våra stugor finner du allmän simstrand med omklädningsrum, duschar 
och wc. 
 

• Bastu 
150 m från våra stugor finns en hyresbastu. 
I priset ingår ved och vatten från servicebyggnaden 
Hyresgästen sköter själv om eldning, hämtning av vatten och städning  
 
Priser: 

o 2h: 40 € 
o 24h: 100 € 

Extra service: 
o Färdigt uppvärmd bastu:  60 € 

 
Kontaktperson: 

o +358 (0)44 557 7094 (kl. 08-20), sebastian.nordberg@outlook.com 
o +358 (0)50 330 8044 (kl. 08.20), sunden.johanna@gmail.com 

 
Hyran betalas till: 
IBAN: FI94 5670 1120 0055 96 
Meddelande: antal timmar, eventuell extra service och ert namn 
 

• Frisörsalonger 
Kalufsen, Bredhällsvägen 61, +358 (0)500-265 381 
Hår & Häpna, Bredhällsvägen 35, +358 (0)50-589 4543 
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• Museum 
Hamnfladavägen 36 A 
Per-Erik Berglund, +358 (0)40 - 0165 685 
Leif Rönnlund, +358 (0)6 - 343 0183 
Öppethållningstider 
29 juni -  31 augusti  
Onsdagar: 18. 00-20.00 
Lördagar: 13.00-16.00 
Övriga tider enligt beställning 
Guidning finns tillgänligt 
Ej tillgänligt för rörelsehindrade 
 

• Blom och presentboden 
Bredhällsvägen 119 
Försäljning av blommor och presentartiklar. 
 

 
Social - och hälsovård 

• Allmänt nödnummer i Finland är 112 
• Första delvårdsgrupp och hjärtstartare finns vid Bergö frivilliga brandkår 

Tom Wargh, +358 (0)50-353 1768, Bredhällsvägen 61. 
• Receptfria läkemedel kan köpas från Bergö Andelshandel, Bredhällsvägen 86. 
• Malax-Korsnäs hälsovårdscentral 

Stampvägen 2, 66100 Malax 
Växel +358 (0)6 - 218 7400 
 
 

Bibliotek 
Bredhällsvägen 61 C 
+358 (0)40 - 650 8058 
Måndag 13:00 - 19:00 
Tisdag: 10:00-16:00 
Torsdag: 13:00-19:00 
Dag före helg: 10:00-16:00 
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Övrigt 
Stör inte gästerna  i de andra stugorna.  
För varje vistelse i stugan ingår 2 rullar wc-papper och 1 rulle hushållspapper. Handtvål 
finns i wc. 
Cyklar finns att låna bakom stugorna. En pump till cyklarna finns i varje stuga. 
 
 
Vett och etikett 
Du får: 

• Röra dig utomhus till fots, på skidor eller cykel förutom på gårdsplaner och 
områden som tagits i särkilt bruk (till exempel åkrar som odlas och planteringar) 

• Tillfälligt vistas på sådana platser där det också annars är tillåttet att röra sig (till 
exempel tälta på tillräckligt avständ från närmaste bebyggelse) 

• Plocka vilda bär, svampar och blommor 
• Färdas i vattendrag och på isen 

 
Du får inte: 

• Störa eller orsaka olägenheter eller skador för andra människor eller naturen 
• Störa vilda djur och fåglars häckning 
• Fälla eller skada träd 
• Ta mossor, lavar, jordmaterial eller träd 
• Störa hemfriden 
• Skräpa ner 
• Köra med motordrivna fordon i terräng utan tillstånd av markägaren 
• Fiska och jaga utan vederbörligt tillstånd 

 


