
Praktiske oplysninger på stedet 

Ankomst søndag fra kl. 10 – uden for vintersæson efter aftale. 

Afrejse søndag kl. 10 – uden for vintersæson efter aftale. 

Aflæsning af el-målere (3 styk). Send sms eller mail med tallene. El-målerne er placeret udenfor 
ned af trapperne og det grå skab ved underetagen. Nøglen hænger i lejligheden i gangen ved 
spejlet. Husk at låse skabet igen. For at være sikker på ikke betale for den forrige anbefales 
aflæsning både ved ankomst og afrejse. 

Morgenbrød (vinter) kan bestilles i Cafeteriaet overfor trækliften. 

Rengøringspakke findes i depotrummet, en pakke til hver uge – med diverse indhold (tabs, 
opvaskemiddel, karklud, skraldesække). Bemærk særlig skraldesækkene. Den sorte er til 
restskrald. Bemærk at der i Østrig er sorteringspligt, således skal tomme dåser og flasker skal 
afleveres separat.  

Afleveringsstationen er ved den store P-plads lige overfor trækliften. 

Rengøring 
Der foretages en grundig rengøring ved afrejse 
Opvaskemaskine skal være tømt. 
Flisearealer vaskes med vand og sæbe 
Træarealer og møbler støvsuges (særligt snavsede steder vaskes med lunkent vand) 
Pejsen tømmes for aske (undlad at bruge pejsen lørdag aften af hensyn til risikoen for gløder) 
 
Ski kan opbevares udenfor i stativet. Det er aldrig tidligere sket at der er stjålet ski fra stativet. I 
depotrummet forefindes fire låse til ski. Ski må ikke tages ind i lejligheden. 

Skistøvler placeres i gangarealet eller i depotrummet. Det er strengt forbudt at færdes i 
lejligheden med skistøvler. (plankegulve og skistøvler er en dårlig kombination). Lad vær med at 
”slå” sne af skistøvler ved at sparke til de udendørs væge – de er lavet af tynd skal der nemt går 
stykker. 

Sengetøj medbringes dvs. lagner og betræk. 

Håndklæder og viskestykker medbringes. 

Fjernsynene (2 styk) er med satelitmodtager. Et styk DVD-afspiller og stereoanlæg forefindes. 
Betjeningsvejledninger findes i skabet i stuen. 

Varme til opvarmning af lejligheden laves om natten og lagres i store sten i ovnene. Varmen 
frigives ved en termostatstyret ventilator i ovnene. Væghængte radiatorer er uden lager og derfor 
meget dyre at anvende, hvilket også er gældende for radiatoren under bænkene i spisehjørnet. 

Liftkort  (vinter) købes i det lille kontor ved siden af trækliften. Skiskolen er placeret lige ved siden 
af. Skileje foretages i forretningen lige bag ved cafeteriaet. 

Sutsko eller strømpesokker er fodtøjet indenfor.   


