
Information till dig som hyr Sundhammarskolonin 
 
 
Allmänt 
På kolonin finns 35 sängplatser med täcken och kuddar. Fyra extrasängar finns att fälla upp vid behov. 
Ta med egna sängkläder. Av hygienskäl får inte sovsäck användas. Rökning inomhus är inte tillåtet. 
Fullutrustat kök med porslin, bestick, glas mm. Medtag kökshanddukar och hushållspapper. 
I lokalerna får 75 personer vistas samtidigt. 
 
Dusch och toaletter finns. Medtag tvål, handduk och toalettpapper. Vänligen var sparsam med vattnet. 
 
Kolonin har även en rymlig matsal med gott om sittplatser, ett rum med soffgrupper samt ett 
konferensrum. Det finns extrabord och stolar vid behov. Kod till wifi hittas på väggen till höger om 
entrén. 
 
Brandlarm 
Kolonin är utrustad med brandlarm som inte är kopplat till någon larmcentral. Vid brandlarm utrym 
lokalen, varna, larma, släck. Evakuera din grupp till flaggstången om larmet går. Utrymningsplan finns 
vid entrén i hallen. Vid brand ring 112. Vid falsklarm, tystas larmet vid centralen i köket. 
 
Av säkerhetsskäl ska namnlista på deltagare och ansvarig på plats vara oss tillhanda före ankomst. 
Listan mailas till info@nordkrokensintresseforening.se . Vid skyddad identitet, skriv 1 man/pojke, 1 
kvinna/flicka. 
 
Sopor 
Hushållssopor kastas i grönt sopkärl och matrester lägges i särskild papperspåse och kastas i brunt 
sopkärl. Sopkärlen finns placerade invid vägen. Burkar, glas och andra återvinningssopor medtages till 
närmaste återvinningscentral, som finns i Kärna. 
 
Städ 
Städning ska ske enligt bifogad städinstruktion. Vid utebliven eller otillräcklig städning debiteras en 
avgift om 3500 kr. Var god och anmäl eventuella skador till info@nordkrokensintresseforening.se 
innan avfärd. Om ni möblerat om, var vänlig och ställ i ordning möblerna som de stod när ni kom. 
 
Incheckning och nycklar 
Nyckel hämtas och lämnas i brevlådan Tofta Nordgård 830. En grön brevlåda märkt med Nordkrokens 
intresseförening. (Vid hästgården innan kolonin). Då det inte finns någon reception, så sker 
incheckning och utcheckning på egen hand. 
 
Priser och betalning 
Övernattning - vuxen 200 kr, barn 125 kr per dygn (minimipris 2 000 kr). 
Incheckning sker från klockan 13:00. 
Utcheckning sker senast klockan 12:00 på utcheckningsdagen. 
 
Dagsbokning utan övernattning - 125 kr/pers (minimipris 1 500 kr). Max 75 personer. 
Incheckning sker från kl 13:00 
Utcheckning sker senast klockan 24:00 
 
Endast hyra av fotbollsplan - 200 kr. Ni har tillgång till fotbollsplan från kl 9:00 – 19:00. 
 
Avbokning sker minst en månad före uthyrningsdatum. Vid utebliven avbokning debiteras en avgift om 
2500kr. 
 
Inbetalning till Nordkrokens Intresseförenings Bankgiro 278-3629. Vänligen ange hyresdatum och 
namn vid inbetalning. Betalning oss tillhanda senast 7 dagar efter utcheckning. Påminnelseavgift: 
150kr. Vänligen meddela om faktura önskas på mejl. 


