Välkommen till Solna naturskolas kåta!
Om du vill hyra kåtan gäller följande:
Hyra: 300 kr/timme (ej moms på hyran)
Ved: 80 kr för en grundsats = 2 påsar som räcker till en timmes eld. Ej tillåtet med grillkol och tändvätska.
Betalning sker före nyttjandet av kåtan samma dag som bokningen i kaféets kassa kontant eller med kort.
Innan Ni tänder elden, se till att rökgången högst upp på kåtan är öppnad. Om den inte är det får ni ta tag i en av
störarna som håller i det övre tygstycket som täcker rökgången, så ni får lämplig öppning.
När Ni är klara, återslut kåtans taköppning, genom att rulla för tyget igen. Se till att brasan är släckt när Ni
lämnar kåtan. Ni måste vara säkra på att elden inte kan blossa upp igen då ni lämnar kåtan. Häll helst inte på
vatten, utan låt elden brinna ut under uppsikt. Vatten gör så eldstaden rostar.
Observera att brandsläckare och brandfilt finns i den gröna trälådan utanför kåtan.
Ni ansvarar för allas säkerhet i samband med eldning i kåtan.
Kåtan har vi köpt från Moskosel i Lappland och är en typ av kåta som kan användas av samer vid renskötsel.
Indiantipin är byggd på liknande sätt; en stomme av stänger som täcks med hudar, tyg eller skinn, med en
öppning upptill som rökgång.
Eldstaden i mitten sprider värme, ljus och trivsel. Över elden går det att grilla korv på ett galler. Vi har även
grillpinnar för utlåning som står i en hink i den gröna trälådan. Det finns även en muurikka, en slags wokpanna,
som det går att laga mat på. Kom ihåg att ta med egna grillredskap, sittunderlag, diskborste eller stålborste att
borsta rent galler eller muurikkan med före och efter användandet. Inga sopor får lämnas i skogen.
Var vänlig och ta ner eventuella serpentiner och ballonger som satts upp i skogen.
Om Ni köpt ved av oss får Ni med tändbriketter och lite träspån som ligger i påsen. Se till att veden och
spånbitarna ligger luftigt så elden kan ta fart.
Ställ brandsläckaren och brandfilten vid kåtans utgång, så dessa snabbt kan nås om en brandolycka skulle ske.
Se till att återlämna påsarna och plasthinken med tändstickor till kaféet.
Vi återanvänder påsarna så länge det går.

Frågor mailas till elisabet@overjarva.se

Önskar er en härlig stund runt elden i kåtan!
Solna naturskola

