LITE TIPS OCH ANVISNINGAR FÖR NORRBYSTRÖMMEN SAMT PAKETRESEAVTAL/AFFÄRSRESEAVTAL
Fisketips Norrbyströmmens öringar och regnbågar kan vara knepiga när vattnet är klart, vilket är det normala. Smyg – börja fiska
poolerna med korta kast, så långt bort från vattnet som möjligt. Byt flugor och storlek, fart, vinklar och djup! Gå ”bakvägen” via
konferenspoolen från lodgen när du bara ska förbi så stör du nedströmsändan av Homepool och ”kröken” mindre. Att fiska i par,
dvs en står så han ser fisken och en som kastar är kul, effektivt och ”sparar” vattnet. Låt vattnet vila emellanåt, speciellt mitt på
dan. Glöm inte nedströmsändan i Pool 7, där finns några djuphålor som oftast håller fisk. Kasta runt bryggan innan du går ut på
den!
Lite regler Grinden vid Homepool är till för att mota flanörer. Det finns skyltar på området som talar om att allemansrätten inte
gäller kring strömmen. Kläm ner hullingar, använd peang – obligatorisk! och lossa fisken i vattnet. 10 fiskar per dag kan tas upp
utom på kortdagar, då det är en per person. Hannar lekdräkt ingår inte i kvoten och ska alltid tas upp. Konferenspoolen har oftast
bara mindre fiskar och är oftast tom. Vänligen betala restbeloppet innan fisket på BG 5641-3727 och ange datum då ni fiskar och
ditt namn. Längst ned i Pool 7 på vänstersidan finns en avgränsning, gå inte in där då utlöses larm. Likaså är högersidan vid
knäcken på fårstängslet längst ner i Pool 7 larmad. Misstänkta tjuvfiskare rapporteras till Securitas 010 4706990 och tala om
var du är, eller ring polisen 112. Försök inte ingripa själv!
Lakan och örngott tar du med dig!
Internet Trådlösa nätet heter ”fisk” såklart och har ingen kryptering så det är bara att köra.
Lamporna De flesta är dimbara, håll in knappen.
Köket har fullständig köksutrustning med 16 kuvert (går väl åt ett och annat glas förstås). I hallen finns en frys.
Spisfläkten Dra ut den så funkar det!
Öppna spisen har ett antal spakar: 1) öppning av asklådan, 2) spjäll i tre lägen, 3) reglering av tilluft, 4) horisontell öppning av
glasluckan och 5) de två spakarna i nedre hörnen av glasluckan som kan dras ut och då kan luckan skjutas uppåt så att det blir
helt öppet. Prova spakarna innan du börjar elda så förstår du.
Grill finns, men det är inte säkert att grillkol och tändvätska är på plats.
Fiskrens slängs i Motala Ström (gå ut på cementröret som mynnar i strömmen). Motala Ström är full med kräftor så allt kommer till
nytta. Det finns kräftor även i Norrbyströmmen men ser trist ut med renset innan det är uppätet.
Röken är datastyrd så det är bara att ställa in och fiska vidare. Funkar kanon att röka fisk till middagen eller för att ta med hem.
Manual finns ovanför köksfläkten och rökbriketter finns i köket. De räcker 20 min/st så fyll på så det räcker. Fileér tar ca 1 timme att
röka om man ska äta på plats, 2 timmar ger lite hårdare rökning om du ska ta med hem. Hela fiskar 2-4 timmar. Torrsalta innan du
röker. Sätt ungnstempen på ca 180 Farenheit (ca 80 C) och glöm inte att ha vatten i skålen som briketterna landar i.
Nycklar till ytterdörren i nyckelskåpet på baksidan med kombination som du får när du bokar. På knippan finns också nycklar till
grindarna. Grannen i gula huset har extranyckel om ni lyckas bli utelåsta (förutsätter att de är hemma så chansa inte!)
Luftvärmepumpens kontroll sätts på 16 grader när ni lämnar under den kalla årstiden, men inte när det är varmt ute för då kyler
den utan stäng då av den med strömbrytaren. Kolla så det piper till när du använder fjärrkontrollen. Det räcker och är tystare med
fläkten på LOW.
Takfläkten trycker ner värmen, sätt den på lägsta fart och stäng av när ni lämnar.
Innan ni åker Bär gärna in ved till nästa gäng. Sopa, töm askan i öppna spisen, töm kylen, torka bord och kök. Sätt igång
diskmaskinen. Häng tillbaka nyckeln till ytterdörren. Ta med soporna till parkeringen på Nääs och lägg dem i den största tunnan
(bakom plåtgaraget). OBS burkar och flaskor i plastkassar, sätts bakom lodgen – inte i soporna!
Maila gärna foton och vad ni tycker om stället.
VÄLKOMNA!
Peter & Manni
0768 030 430 & 0708 705 506

PAKETRESEAVTAL samt AFFÄRSRESEAVTAL
Detta dokument tillsammans med bekräftan som du erhållit via e-post, samt informationen på hemsidan Bokning & Pris samt övrig
info om boendet på hemsidan utgör Paketreseavtal mellan dig som resenär och Norrbyströmmen AB om du reser som
privatperson, alternativt Affärsreseavtal om du bokar som företag. När du betalat in bokningsavgiften betraktas avtalet som ingått.
Info som saknas på hemsidan och enligt lag ska ingå i detta avtal:
1. Norrbyströmmen lämpar sig väl för fiske och vistelse för personer med nedsatt rörlighet. Boendet är anpassat för rullstol
och merparten av fiskeplatserna nås från rullstol.
2. Norrbyströmmen AB ansvarar för att paketreseavtalet fullgörs.
3. Norrbyströmmen AB har skyldighet att tillhandahålla assistans och svarar naturligtvis på frågor via mail eller telefon och
hjälper till så gott vi kan!
4. Resenärens är skyldig att utan onödigt dröjsmål informera Norrbyströmmen AB om fel i paketresan (reklamation), om han
eller hon vill åberopa ett sådant fel
5. Kontakta Norrbyströmmen AB, om du vill begära assistans eller reklamera.
6. Underårig resenär kontaktas, om den underårige reser utan förälder eller någon annan ansvarig person i första hand via
den underåriges mobiltelefon. Om den underårige saknar mobiltelefon kan den underårige kontaktas via Norrbyströmmen
AB.
7. Norrbyströmmen AB har rutiner för hantering av klagomål, det är att ni kontaktar oss. Möjligheter att få en tvist med
Norrbyströmmen AB prövad utanför domstol är via exempelvis Allmänna Reklamationsnämnden.
8. Du har rätt att överlåta avtalet/din bokning till en annan resenär utan kostnad
Kontaktinformation:
Norrbyströmmen AB
Manni Svensson
Tel 0708 705 506
E-post: manni@norrbystrommen.se
Adress: Kräftvägen 19, 181 29 Lidingö

