Inventarier Björnliden 203
För att ni ska slippa att packa eller undra vad som finns i stugan så har vi denna lista.
KÖK:
8 Mattallrikar
Dricksglas
8 Djupa tallrikar
Små dricksglas
8 Assietter
Vinglas
8 Knivar, gafflar, skedar, teskedar, grillbestick
Ölglas
Smörknivar, små gafflar
Champagneglas
Div köksknivar, olika modeller
Snapsglas
8 Temuggar
Korkskruv/flasköppnare
Tekulor
2 mjölkkannor/såssnipor
1 tekanna
4 tillbringare, olika sorter
Äggkoppar, äggskedar
2 stora uppläggningsfat
3 stora skålar
3 plastbunkar, olika storlekar
Mindre skålar, olika modeller
1 sil
2 stora ugnssäkra glasformar
1 durkslag
2 stora ovala ugnsformar
1 citronpress
1 mindre oval ugnsform
Saxar, olika storlekar
Tårtspade, ta-bestick etc
Äggskärare
Div teflonredskap
Konservburksöppnare
Litermått, dl-mått
Skärbrädor, flera
Stektermometer
Hushållsvåg
2 Stekplåtar i teflon, ett lock
Rivjärn
Grytor, stora och små inkl teflon
Potatisstöt
Spis, 4 plattor och ugn, spisfläkt
Potatisskalare
Mikrovågsugn
Mortel
Kaffebryggare
Mandolin
Vattenkokare
Rund springform med löstagbar kant
Brödrost
Avlång bakbrödform
Dubbelvåffeljärn
2 Brödkorgar
Elvisp inkl vispar och krokar
Värmeljus och servetter
Soda streamer (för att bubbla vatten)
Barnstol IKEA
Kyl/frys-skåp
Plastassietter och plastglas
Diskmaskin inkl diskmaskinstabletter
1 Termos,
8 Utflyktskåsor små, 4 stora kåsor, sporkar
Övrigt
OBS! Ett basutbud av kryddor, hushållspapper, toapapper, diskmedel etc ingår.
Fyll på när det börjar ta slut så blir vi glada!
1 Resesäng, med kudde, täcke.

Toapall finns i badrummet

Utomhus:
Klot/kolgrill inkl grillgaller och grilltång (ta med egen tändvätska och grillkol).
På naturtomten till stugan finns en grillplats med grillgaller och grillspett. Runt grillplatsen är
det sittbänkar.
På altanen finns bord och stolar för 8 personer. Dynor och filtar finns att hämta i entrén.
Utrustning att låna:
1 Turpulka (fabrikat Fjellpulken) med liggunderlag, fårskinn, åkpåse/sovsäck (maxlängd 140cm)
2 Dagryggsäckar, den ena kan användas som dragsele till turpulkan. Även separat dragsele finns.
2 Sparkar (1 vuxen, 1 barnstorlek)
2 Liggunderlag, 8 sittunderlag
2 Stiga snowracer, fyra pulkor
2 Vindsäckar
3 Mindre snöspadar för tur på fjället
1 par gåstavar
2 Bärhinkar
1 Hängmatta, fästen finns i träden bakom huset

