Mossviken
Indretning:
Hytten er indrettet meget personligt og
vidner om familiens mange rejser gennem
et helt liv og mange gæster fra udlandet.
Hytten består af en stue med spisebord og
fire stole. Bestik er i skuffen i sargen
under bordet i bordenden. Kan være
vanskelig at finde.
Der er et par armstole, et sofabord og en
slagbænk.
Soveværelset har fire køjesenge. Tæpper i
skabet.

Kør til Bengtfors og kør mod nord i rundkørslen
Køkken/entre har gaskomfur med to gasblus, lille mod Årjang ad vej 172. Kør fra ad grusvejen mod
højre mod Vårvik Kirke. Kør forbi grusgraven og
ovn og gasbrødrister. Der er gryder, pander, skåle
hold til venstre. Fortsæt forbi vejen mod Vårvik
osv til almindelig feriebrug. Der er tallerkner,
kopper, glas mm til 6-10 personer. Opvasken foregår Kirke til skilt mod Mossviken til højre ned ad
ved et lille stålbord med afløb, udenfor ved gavlen. bakken. Parker bilen i vejsiden mod søen. Gå mod
Her er opvaskebørste og stativ mm.
Der er andre mindre hytter på grunden.
Badstugan indeholder flere havemøbler og to
solvogne, redningsveste til båden mm.
Vindsurfer-brættet må ikke benyttes. Der må
ikke fyres i Badstugan.

Medbring:
Viskestykker, klude, sengelinned, krydderier,
sæbe og opvaskemiddel, tændstikker, tændbrikker, fiskestang, affaldsposer. AA batterier.
Evt. lommelygter/pandelamper.

Ejere:
Karin og Gunnar Spångberg
Mobil: +46703260117,
Tel: +4653141170
Adress:
Kallkällevägen 23B
660 10 DALS LÅNGED
spangbergkarin@hotmail.com
Karin og Gunnar har bygget hytten på lejet
grunden og bruges kun af familien og en tysk
familie og os. Af hensyn til aftalen med ejeren
af jorden er det vigtig at hytten bruges som
aftalt.

Adgang:
GPS kan indstilles på: MOSSVIKEN 14,
Gustavsfors. Det er lidt for langt. Eller:

syd hen til den lille bro. Gå langs skoven til
markskel. Gå skråt ned over marken. Der kan være
vådt nogle steder på marken.
Bagagen hentes lettest med båden. Brug den største
bro, da ejeren der har givet tilladelse.

Gas:
Gasflasken står under huset. Kik ind under ved
opvaskebordet.
Om vinteren og ved længerevarende perioden uden
gæster lukkes gassen på hanen på flasken. Man kan
lægge sig på den gamle regnfrakke som hænger i
badstugan.
Gaslampen i køkkenet er defekt og må ikke bruges.
Der er en ekstra gasflaske i redskabsskuret.

Toilet:
Der er et mult-toilet. Det lugter ikke og er nemt at
bruge. Det er lugtfri fordi tis separeres fra og ledes
særskilt væk. Har man lavet stort, drysses lidt
spagnum over efter behov, ikke for meget. Bliver
spanden fuld kan den skiftes omme bag ved. Pas på
der bor jævnligt hvepse her. Der vaskes og rengøres
efter behov. Dog senest ved afrejse.

Vand:
Hentes i søen. Man kan evt. sejle lidt ud, hvis man
synes det er nødvendigt.

Fiskekort:
Der kræves fiskekort for at fiske i Vestra Silen. Det
kan købes i Bengtfors eller Gustavfors
Landthandel.Køleskab:
Køleskabet står i Badsugan. Der skal tilsluttes en
gasflaske og der tændes på knappen under lågen til
en lille flamme brænder konstant. Læs manual.
Efter brug lægges slangen så den ikke ligger på
gulvet. Mus æder pakningen.

Nøgler:
Nøglerne udleveres af ejerne.
Den lille spidse nøgle brugs til at låse en lille dims
op og tage den ud af nøglehullet i døren. Dernæst
låses døren op. Døren binder lidt.
Der er nøgler til de andre små hytter på grunden.

Brændeovn:

Lågen åbnes ved at løfte lågen. Der ligger et håndtag
der kan bruges, når ovnen er varm. Der tændes op
med tændbrikker og to til tre små stykker brænde.
Inden optænding kontrolleres, at der er træk i
skorstenen. Det gøres ved at åbne for luftskruen, og
holde et stearinlys hen ved luftskruen, og flammen
skal tydeligt vise, at der suges luft ind i
Båd
brændeovnen.
For at have en rolig forbrænding, er det bedst, at der
Jollen ligger fortøjet mellem broen og en pæl i
er to-tre mindre stykker brænde stående op inde i
vandet.
brændeovnen. Den varmer godt. Pas på
Årerne ligger i skuret ved brændet.
Der er en stor sten/klippe i vandet 100 m fra broen i kulilteforgiftning ved fyring om natten.
retning mod broerne ved vejen. Der er også mange Brænde: Der er brænde oppe i brændeskuret.
sten i vandet rundt ved de små øer.
Efter brug tørres båden over indvendigt med en klud.Grill:
Om efteråret lægges båden på land på stammerne på Der står en lille kuglegrill i Badstugan. Den vælter
marken. Den rengøres så på bunden.
nemt, så sørg for godt underlag. Pas meget på med
varm aske, da skoven nemt antændes. Brug evt.
blikspanden og hæld asken i søen.

Indkøb:

containerne.
Køkkenaffald skal tages med hjem. Der er ingen
affaldsordning tilknyttet hytten.

Bengtfors har flere gode butikker.
Almindelig købmandsvarer kan købes i Gustavfors
Lanthandel. Man kan bytte fryseelementer mod
Rengøring:
betaling.
I Gustavfors er der også en lille cafe, og konditori I køkkenet står en lille skubbe-fejemaskine. Den er
meget effektiv, bare man tager den med ro. Skal
mm.
tømmes ofte.
Er der mere end den kan tage, så er det ud med
Turistinformation:
tæpper og banke dem og feje og vaske gulvene.
Ved søen i Bengtfors ligger et meget fint
Båden vaskes indvendigt med en klud eller svamp
turistkontor, hvor man kan få mange oplysninger om inden afrejse. Åregaflerne griser ned i båden.
aktiviteter og begivenheder i området. Her er også Inden afrejse gøres rent efter behov. Der er en
internetadgang.
gulvspand og moppe. Karin og Gunnar har ikke
I bunden af Vestra Silen ligger Kanocentret
rengøringsselskab.
Silverlake hvor man også kan leje cykler og meget
mere.
Afrejse:
Ved Gustavfors ligger Alkatraz i de gamle
industribygninger ved sluserne. Her kan lejes kanoer Nøglen afleveres i postkassen ved Karin og Gunnar i
Dals Långed.
mm.
Vårvik Kirke er et besøg værd, - i båd vel at mærke. Lejen betales kontant til Karin og Gunnar med
mindre andet er aftalt.
Overfor kirken ligger et sluseanlæg og man kan
være heldig at der er friskrøget fisk.

Affald:
Flasker, papir mm kan afleveres i Gustavfors i

Venlig hilsen

Birgitte og Anders Brandt
+4561333483, +4561333487, +4574473480
anders@hundslev.dk

