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Välkommen
• Välkommen till vår sommarstuga i Drøbak.
• Vår förhoppning är att ni skall få ett andrum från vardagen precis som
vi får varje gång vi kommer hit.
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Hitta till Carl Størmers vei 3
Get on Svinesundsbron
6 min (4.9 km)
Follow E6 to Drøbakveien in Vestby, Noreg. Take exit 17 from E6
48 min (77.7 km)
Follow Drøbakveien and Vestbyveien to Carl Størmers vei in Drøbak
13 min (8.3 km)
At the roundabout, take the 2nd exit onto Drøbakveien
210 m
At the roundabout, continue straight to stay on Drøbakveien
2.8 km
Turn right to stay on Drøbakveien
1.6 km
Continue onto Klommesteinveien
62 m
Turn left onto Vestbyveien
3.5 km
Turn left onto Løkkedalsveien
37 m
Turn right onto Carl Størmers vei
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Carl Størmers vei och huset
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Öppna huset
Direkt när vi kommer till huset brukar vi öppna ytterdörrarna
(sommaren) respektive tända en brasa (höst, vinter och vår) för att
byta ut den stillastående luften.
Höst, vinter och vår, koppla in de oljefyllda radiatorerna i sovrum och
badrum.
Öppna sängkläderna för vädring, så känns det inte fuktigt när man
lägger sig.
Låt dörren till badrummet gärna stå öppen. Fläkten i toaletten
medverkar till luftväxling i huset och luktfritt på toa.
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Vatten
Vattenkranen öppnas under diskbänken.
Låt vattnet rinna i 5 minuter innan du använder vattnet .

Brytaren för Varmvatten finns på väggen till vänster om
kylskåpet.
Du kan lämpligen sätta den på 2 i början, efter ett dygn ned till 1.

När du lämnar huset stäng kranen och lätta på trycket genom
att låt en vattenkran stå öppen när du lämnar huset
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Kompost och Sopor
Soporna hämtas bara på sommar halvåret 15
mars till 15 oktober.
Under sommarhalv året kan man lägga soporna
i den gröna behållaren uppe vid vägen där man
kör ner till Carl Størmers vei. Vinter halvåret
måste man ta med sig soporna.

Det här kan du lägga i komposten:
• Alla slags livsmedel, råa och tillagade
• Kaffe- och te sump
• Filterpåsar
• Äggskal krossat
• Skal från skaldjur
• Blött hushållspapper
• Krukväxter
• Äggkartonger
Det här ska du inte lägga i komposten:
• Fimpar
• Snus
• Innehållet i dammsugarpåsar
• Blöjor
• Tyg
• Kalk
• Gyttja
• Lera
• Ved aska
• Grillkol
• Kattsand
• Grova grenar
• Sjuka växtdelar

Kompost läggs i den svarta
kompostbehållaren nere vid
växthuset
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Separett
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Elda





Låt alltid veden ligga inomhus minst ett dygn innan den eldas. Kall ved ger
dåligt värmeutbyte. l Elda alltid med torr ved (fukthalt 20 procent eller lägre).
l Se till att brasan får tillräckligt med syre.
Elda inte förmycket, vanligen maximalt 2 kilo ved per timme.
Lägg askan i en plåthink med lock och förvara den utomhus.

När du skall välja material att börja din eld med så skall du tänka att det skall vara torrt och
litet. En bra start är att hitta björknav och lite tidningspapper i mitten vilket gör det mycket
lättare i början. Då kan du tända på pappret som lätt tar fyr och sedan försöka sprida detta
till trät.

SYRE ÄR VIKTIGT NÄR DU GÖR UPP ELD
Eld kräver syre för att brinna och när du fått fyr blås gärna på det underifrån för att hjälpa
elden att sprida sig ytterligare. När du fått igång elden matar du på med större vedklabbar
och du fyller på allt efter som de brinner upp.

Att få fyr i elden kan ibland vara svårt. De som har campat med andra vet att det
finns många sätt att få fyr i en eld. Här får du ett säkert sätt som gör upptändningen
enkel. Metoden är dessutom miljövänlig.

Ett par större vedkubbar

8-12 mindre pinnar som upptändningsved

Några få tändkuddar

Tändstickor

STEG 1
LUFT OCH VEDKUBBAR
Se noga till att alla luftventiler i kaminen är öppna. Lägg därefter in ett par större vedträn i botten.
Det är viktigt att veden är både kluven och torr. Vedkubbarna kan gärna vara i storlek med en
knytnäve.
STEG 2
UPPTÄNDNINGSVEDEN
Lägg ett lager med upptändningsved ovanpå vedkubbarna, gärna i 2-3 lager. Se till att det är
ordentligt med luft runt omkring, ha ett avstånd på ca 1 cm mellan varje vedpinne.
Upptändningsveden får inte vara för grov, små vedträn och flisor som är 2-4 cm tjocka.
STEG 3
TÄNDKUDDAR
På toppen av upptändningsveden lägger du ett par tändkuddar och tidningspapper. Men tänk på
att tidningspapper ger onödigt mycket aska och bidrar till mer sot.
STEG 4
TÄND!
Sista steget är enkelt, tänd och stäng luckan! Vissa skorstenar ta mer tid på sig att skapa ett bra
drag än andra. Eftersom draget är dåligt kan det vara en idé att ha spjället i luckan fult öppet tills
det har blivit ordentligt varmt.
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Grundvärmen i huset
• Vi grundvärmer huset med oljefyllda element som är sammankopplade
med varandra via sladdarna till köket, hall och stora rummet
• Temperaturen styrs via ”ontech” (en app i telefonen) så Rör inte elementen
då de är förinställda
• Sätter man upp värmen ett dygn innan vi reser upp får man ur kylan som
annars sitter i väggar och möbler
• Elementen på övervåningen sätter man i väggen och reglerar separat.
Värm bara det rummet som används, och stäng dörrarna. Tänk på att om
man kör alla på för fullt så går proppen. Dra ur kontakten på alla element
på övervåningen innan du lämnar huset.
• Proppskåpet hittar du i första rummet ovanför trappan.
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Duscha
För att få varmt vatten i duschen
måste man öppna kranen på
varmvatten röret under dusch
amaturen.
Stäng efter dig.
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Stäng huset.
En stängningslista finns vid dörrkarmen till köket. Följ denna.
Dammsugaren finns i kottet (förrådet) under trappan.
Dra ur element i sovrum och toalett.
Låt toalettdörren stå öppen, annars kan vattnet frysa
Slut till dörren mellan hall och storarum, då ”ontech”en är ställt på olika
temperaturzoner här. (obs låt sladden gå genom dörrspringan)
Hoppast ni haft en trevlig stund på ”Kveldssol”
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Bra att veta inför resa till Norge
• Handla mat i Sverige. Kött, vin och sprit är dyrt i Norge
• Jag brukar handla på Rema 1000
• https://www.google.com/maps/search/supermarket/@59.6631764,1
0.6411107,14.26z?hl=en&authuser=0
• Eller i Torp Uddevalla http://www.torp.se/
• Behöver du handla märkeskläder eller skor kan du besöka
https://oslofashionoutlet.no/
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Länkar
•
•
•
•
•
•
•

sevärdheter i Drøbak http://www.visitdrobak.no/en/
buss till Oslo https://ruter.no/
buss 500 kostar en väg 57 NOK (2018)
parkera i Oslo (Vår favorit är KONGEN P-PLASS)
https://www.oslo.kommune.no/gate-transport-og-parkering/parkering/
https://www.visitoslo.com/
Lokaltidningen https://www.amta.no/ ger möjlighet att följa vad som händer lokalt i Frogn
kommune (där Drøbak ingår).
• Idrottsföreningen i Drøbak är aktiv, och skidspår (även upplysta) och vandringsleder finns det
plenty av. Här är sidan till friluftskartan rundt Oslo https://www.skiforeningen.no/marka/kart/
• ”Solnedgång” ligger med utsikt över Oslofjorden, och samtliga båtar som skall in till och ut från
Oslo måste passera huset. På sommaren kommer några av världens största kryssningsfartyg
precis utanför verandafönstret.
• http://www.ohv.oslo.no/no/passasjerer/passasjerhavna/cruise/
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