
                       Generel vejledning til huset 
  

Ajourført 2021.09.01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vejledning 
 

Woodlands Country Club Hus # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Woodland’s website: 
http://www.woodlands.se/  
For oplysninger om Woodlands, foreningen, området, services, indkøbsmuligheder, sport, 
akut sygdom og meget andet, log da med passwordet (wcc2021) Klik på hussymbolet i 
nederste højre hjørne og tast passwordet med parenteser og med små bogstaver 
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Woodlands Country Club er et privat, lukket område. 
Vejene til Woodlands området er afspærret med automatiske porte. Der er dog mulighed 
for at komme ind og ud på cykel og med golfbil og lign. ad en smal st ved siden af 
portene.    
 
Portene åbnes ved at anvende fjernbetjeningen eller taste e kode på tastaturet placeret 
på stolpen, der bærer porten. Gældende koder findes på websiten i gruppen SJUKDOM / 
OLYCKA / GRINDAR under KODER TILL INFARTSGRINDARNA 
 
Låsesystemet. 
Den fysiske nøgle har en elektronisk registreringsfunktion, der betyder, at man skal tøve 
et sekund, før man drejer nøglen. Nøglen passer til hoveddøren, skydedøren i depotet, 
fløjdørene i golfudstyrsdepotet og til klubhuset samt postkassen i klubhuset.  
 
Ved oplåsning: Sæt nøglen i låsen, afvent grønt blink på nøglen, og drej så nøglen.  
Ved låsning: Vrid dørhåndtaget ca. 45 grader opad, sæt nøglen i låsen, tøv et sekund, 
og drej så nøglen. 
 
Smörjning av elektroniska lås får ENDAST göras med av ASSA godkänt smörjmedel, 
annars kan låset ta skada! Batteriet i nøglen skal skiftes af Woodlands (Kalle). 
 
Alarmanlægget 
 
Verisures panel til alarmanlægget, der sidder til højre i garderobeskabet,  

 
aktiveres ved at holde hånden op foran panelet til åbensymbolet i 
øverste højre hjørne tændes. Anlægget kobles fra ved at holde 
sikkerhedsbrikken op foran åbensymbolet i venstre hjørne på panelet. 
Anlægget kan også kobles fra ved at indtaste en firecifret kode. En 
stemme fortæller på svensk eller dansk, at anlægget er koblet fra. 
 
 
 
 

 
Ved fuld eller delvis (skal) tilkobling af anlægget aktiveres panelet ved at holde hånden op 
foran panelet til åbensymbolet i øverste højre hjørne tændes. Anlægget kobles til ved at 
holde sikkerhedsbrikken op foran lukkesymbolet i højre hjørne på panelet eller 
lukkesymbolet i midten ved skal-tilkobling. Anlægget kan også kobles til ved at indtaste 
en firecifret kode.  
 
Enstemme fortæller på svensk eller dansk, at anlægget er koblet til, og at man har 30 
sekunder til at forlade huset. Luk skabsdøren, tryk til højre på tasten ”goddag og på 
gensyn hus” (nederste tast), forlad huset og lås døren. 
Alarmen kan tillige betjenes vis Verisures App på telefon eller tablet. 
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Alarmen er koblet direkte til Verisures alarmcentral. Ved udløsning af en alarm kobler 
Verisure op til højtaleren i huset og spørger om, hvem der og beder vedkommende 
inficere sig med kodeordet. Forkert eller manglende kodeord, kommer sikkerhedsfirmaet 
omgående til Woodlands. Man kan også ringe til Verisures alarmcentral, Tlf. nr. til 
Verisure er 020-724365 eller hvis du ringer fra en dansk mobil +46 13317700.  
 
EL systemet 
På kontakterne i huset tændes med tasten til venstre og slukkes med tasten til højre. 
Kontakterne med dæmpefunktion reagerer langsommere end man forventer. Man er 
derfor nok tilbøjelig til at holde slukkekontakten nede. Det medfører, at lyset dæmpes. 
Lysstyrken retableres ved at holde tænd tasten nede. Tænd og sluk ved kortvarige 
tryk på tasterne. 
 
 
Placering af kontakterne i det følgende er ikke nødvendigvis gældende i alle 
huse Der er to typer kontakter. Fladefirkantede og høje firkantede. Sidstnævnte 
indeholder ud over tænd-sluk funktion temperaturmåler for rummet. 
 
Den flade kontakt til højre for indgangsdøren:  

• Nederste to taster er en ”goddag og på gensyn hus” funktion. Ved et enkelt tryk til 
venstre på ”goddag hus” (home) tasten tændes lamper på den forud 
programmerede måde (i stuen, køkkenet, entreen, badeværelser, i indgangspartiet 
og på terrassen for enden af stuen) samt stikkontakterne til højre for 
køkkenbordet (ved kaffemaskinen). Ved et enkelt tryk til højre på ”på gensyn hus” 
(away) tasten slukkes alle lamper i huset, dog ikke lamper og andet elektronik 
tilsluttet stikkontakter. 

• Midterste taster tænder og slukker belysningen i indgangspartiet og på terrassen 
for enden af stuen. 

• Øverste taster tænder og slukker belysningen i entreen. 
•  

Det er vigtigt, at ”goddag hus” funktionen aktiveres før øvrige kontakter 
benyttes. Stikkontakten til højre for køkkenbordet virker kun, når ”goddag hus” 
er aktiveret. 
 
Den flade kontakt på væggen til højre for køkkenbordet (ved kaffemaskinen): 

• Øverste tast tænder og slukker lamperne under køkkenskabene og i 
vitrineskabene. 

• Næstøverste tast tænder og slukker spots over køkkenøen og børnebordet. 
• Næstnederste taste tænder og slukker lampen over spisebordet. 
• Nederste tast tænder og slukker spots over sofabordet. 

 
Den flade kontakt på søjlen ved tilbygningen: 

• Øverste og midterste taster er ikke i brug pt. (beregnet for lampeudtag i 
tilbygningen). 

• Nederste taster tænder og slukker belysningen på terrassen foran tilbygningen 
 
De firkantede kontakter i de enkelte rum har - udover tænd-sluk af lamper i rummene - 
funktionen at måle og regulere temperaturen i rummet i overensstemmelse med 
kodningen i Domovea systemet (App’en). 
 
Udebelysningen 
Udebelysning på husene styres af Domovea systemet og er tændt fra skumring til 
morgengry. 
 
Strømafbrydelse 
Går strømmen i huset, kan du i første omgang checke HFI-relæet, som er placeret i 
teknikskabet i det lille badeværelse. Alle sikringer skal være slået til (oppe). Der kan være 
enkelte grupper, der ikke er i brug. Hvis alt er som det skal være på sikringskassen i 
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teknikskabet, kan du tjekke sikringerne i målerskabet, som findes bag venstre skydedør i 
depotet. Det är en bra idé att ha en pakke 20A säkringar liggande vid elmålern, kan 
beställas via Woodlands.  
 

      
 
Hvis strømmen mod forventning skulle gå i hele området, kan du ringe EON på tlf. +46 20 
880022 for at høre, hvornår strømmen forventes at komme igen. 
 
Varme og ventilation 
Huset har to varmekilder 1) Elektrisk gulvvarme i entréen samt toilet/bad, og 2) 
Vandbåren gulvvarme i resten at huset. Ventilationsanlægget opvarmer også den 
indgående luft.  Panelet til ventilationsanlægget bør stå i position I i AWAY-tilstand og i 
position II eller III i HOME-tilstand. Den elektriske gulvvarme tændes og slukkes med 
Domovea App’en via serveren i teknikrummet, hvis man har bestilt dette ved 
installationen af anlægget.  

 

 
Domovea server       Ventilatorpanel  Påfyldningsvrider     Grå knap til at øge temp. 
 
Varmen i rummene styres af Domovea serveren, temperaturkontakterne i rummene, og 
temperaturer og tænd-sluk tider, der sættes i Domovea App’en. 
 
Man kan også i kolde perioder øge gulvtemperaturen ved at dreje knappen hen på +2 i 
panelet på varmtvandsbeholderen. Sættes tilbage til 0, når huset forlades. Viseren på 
trykmåleren skal stå på ca. en halv. Hvis den står på nul, påfyldes vand ved at åbne for 
vandtilførslen med det lille sorte håndtag bag kabinettet nederst på 
varmtvandsbeholderen. 
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Domovea varmestyrings- og elektronikstyresystem 
Domovea app’en hentes her: 
Apple: https://apps.apple.com/se/app/domovea/id1363767562 
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hager.domoveav2 
Domovea serverens serienummer er:   
Brugernavn er                       password er  
Asklunds mail indeholder et link til at hente Domovea’s App til iPhone, iPad, Android telefon og 
Android tablet, serienummer på Domovea serveren samt brugernavn (mailadresse) og password 
(lösenord) til App’en.  

På første billede bliver man bedt om at tilføje serveren ved at indtaste eller kopiere/indsætte 
serverens serienummer og at forbinde App og server (billedet til venstre). Dernæst bliver man bedt 
om at logge ind på serveren med brugernavn (mailadresse) og password (lösenordet) (billedet til 
højre). 

 

 Billede 1                        Billede 2 
 
Billedet efter login (billede 3 og 5) viser nogle af de aktioner, som Asklund anser som værende 
favoritter i HUME-tilstand eller AWAY-tilstand afhængig af hvilket billede, der var på skærmen ved 
nedlukning af App. De skiftes mellem billede 3 og 5 ved at klikke på bjælken øverst til venstre. Ved klik 
på huset i øverste højre hjørne skiftes til billedet til højre (billede 6) med listen over rummene i huset. 
Klik på det rum, hvor indstilling af temperatur skal ændres. 
 

 
    Billede 3                          Billede 4                             Billede 5                           Billede 6 
 

https://apps.apple.com/se/app/domovea/id1363767562
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hager.domoveav2
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Asklund har programmeret de forskellige ikoner med nogle standardværdier, bl.a. 
• Temperaturalarmer ved for lav temperatur (13°) 
• Varmekablet til frostsikring af vandforsyningen tændes, når temperaturen falder til under 1° 

og slukkes, når temperaturen stiger til over 3°. 
• Temperaturen i de enkelte rum er i AWAY-tilstand og Frost-tilstand sat til 15°. I HOME-tilstand 

og Nat-tilstand er temperaturen sat til 21°.  
 

Man bør undgå at ændre de fastsætte grænseværdier. Men temperaturen i HOME- og Nat-tilstand 
kan man sætte efter eget behov.  Se nedenstående billeder.  
 
Vælg rum på billede 3 eller 6: Vælg temperatursymbolet, og sæt temperatur ved at dreje på den blå 
eller grønne ring midt på billedet (billede 7) for HOME- og Nat-tilstand. Gentag processen rum for 
rum.  Man kan også skifte ved at bruge op og ned symbolerne (se billede 8 nedenfor). Siden kommer 
frem ved at trykke på radiatoren i nederste højre hjørne. 
 

                                
 

                               Billede 8 
 
 

 
Billede 7                            HOME             AWAY             NIGHT           FROST 
                                              21°                    15°                  21°                15° 
 

 AWAY & HOME tilstand: 
Forlades huset i flere dage kan temperaturen i alle rum sænkes til 15° ved klik på bjælken og vælge 
Dashboard AWAY (billede 5). Klik på Group Thermostats symbolet og derefter på AWAY (out of house) 
symbolet. El-gulvvarmen slukkes ved tryk på el-gulvvarme symbolet. Det tager nogen tid før AWAY-
tilstand nås, da solen opvarmer huset.  
 
Temperaturen hæves til HOME-tilstand ved klik på bjælken og vælge Dashboard AWAY (billede 5). Klik 
på Group Thermostats symbolet og derefter på HOME (symbolet til venstre) symbolet. El-gulvvarmen 
tændes ved tryk på el-gulvvarme symbolet.  
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Svensk Guide: 

Asklunds e-post innehåller: En länk för att ladda ner Domoveas-app’en (iPhone, iPad, Android-telefon 
och Android-surfplatta), Serienummer på Domovea-servern och Användarnamn (e-postadress) och 
lösenord för app’en.  

På första bilde visas hur du läggar till servern genom att ange eller kopiera/klistra in serverns 
serienummer samt hur man ansluter app’en och server (bild 1).  

När detta är gjort måste du logga in på servern med användarnamnet och lösenordet (bild 2). 

 

 Bild 1                                                         Bild 2 
 
Bilden efter inloggning (bild 3 och 5) visar några av de åtgärder som Asklund anser vara favoriter i 
läget HUME beroende på vilken bild som fanns på skärmen när appen stängdes av. De växlar mellan 
bilderna 3 och 5 genom att klicka på fältet längst upp till vänster. Genom att klicka på huset i det övre 
högra hörnet växlar du till bilden till höger (bild 6) med listan över rum i huset. Klicka på det rum där 
temperaturinställningen ska ändras. 
 

 

 
 
    Bild 3                                Bild 4                                  Bild 5                               Bild 6 
 
 
Asklund har programmerat de olika ikonerna med standardvärden, bland annat: 

• Temperaturlarm vid för låg temperatur (13°) 
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• Värmekabeln för frysning av vattentillförseln slås på när temperaturen sjunker till under 1° 
och stängs av när temperaturen är över 3°. 

• I AWAY-läge och Frost-läge är temperaturen för varje rum inställd på 15°. I HOME-läge och 
Natt-läge är temperaturen inställd på 21°. 

 
Det rekommenderas att inte ändra på de programmerade gränsvärden. Temperaturen för HOME-läge 
och Natt-läge kan programmeras efter dina behov - se bild 7 och bild 8.  
 
För att ändra temperaturen måste du först välja vilket rum du vill ändra temperaturen på (bild 3 eller 
6).  Klicka på temperatursymbolen och ställ in temperaturen genom att dra runt den ”blåa ringen” i 
mitten (bild 7). Upprepa processen ifall du vill programmera de andra rum också.  Det går också att 
ändra temperaturen genom att klick på symbolerna för upp- och ned (bild 8 ). Du får fram sidan 
genom att trycka på elementsymbolen längst ned i hörnet till höger. 
 

 

                            
 
                        Bild 8 
 
 

 
             HOME             AWAY             NIGHT           FROST 

                                                               21°                    15°                  21°                1 
    Bid 7 
 
HOME & AWAY läge 
Om huset lämnas i flera dagar kan temperaturen i alla rum sänkas till 15 ° genom att klicka på fältet 
och välja Dashboard AWAY. Klicka på symbolen Grupptermostater och sedan på AWAY-symbolen 
(andra symbolen från vänster). El-golvvärmen stängs av genom att a på symbolen för el-golvvärme. 
Det tar lite tid innan AWAY-läget nås när solen värmer huset.  
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Temperaturen höjs till HOME-läge genom att klicka på fältet och välja Dashboard AWAY (bild 5). Klicka 
på symbolen Grupptermostater och sedan på HOME-symbolen tillvänster. Den elektriska golvvärmen 
slås på genom att klicka på symbolen för el-golvvärme 
 
Støvsuger 
Huset har en centralstøvsuger med to udtag, som findes på hver side af køkkenet. 
Tømning af snavs i beholderen udføres af Woodlands. 
 
Til centralstøvsugeren hører følgende: 

1. En lang plus en kortere (3 meter) sort slange, der findes i depotet/udhuset 
2. Metalskaft med fire forskellige mundstykker: Standard mundstykke 

(rektangulært), mundstykke til møbler, børste mundstykke og langt tyndt 
mundstykke. Metalskaft og mundstykker findes i teknik skabet. 

Tappen på den lange slange skal passe ind i hakket nederst på stikket i væggen 
for at tænd/sluk funktionen virker. 
 
Altandørene 
Alle altandøre har to niveauer: Et hvor dørene er helt låst, og et hvor dørene står cirka 5 
mm åbne, hvis man f.eks. vil have lidt frisk luft om natten. Altandørene kan derudover 
låses i en vilkårlig position ved at stille håndtaget i lodret position. FORSØG IKKE AT 
SKUBBE TERRASSEDØRENE OP, NÅR HÅNDTAGET STÅR I LODRET POSITION 
(LÅST). 
 
Insektnet 
Foran terrassedørene findes en insektnet, der kan trækkes ud for døråbningen. Der er 
også insektnet foran vippevinduet ud for køkkenøen, som kan trækkes ned, når vinduet er 
åbent. Insektnettene foran terrassedørene bør være foldet sammen, når huset forlades, 
og generelt uden for insektsæsonen.  
 

 
Sophantering / affaldshåndering på Woodlands (på svensk og dansk) 
I Sverige är det lag på att sortera sina sopor. Det innebär att alla sopor skall sorteras enligt 
följande kategorier på Woodlands: 
 

• Papper (Tidningar, reklam etc) 
• Pappersförpackningar (kartonger) 
• Vitt glas 
• Mörkt glas 
• Metall (Konservburkar, ölburkar, korkar etc) 
• Plastförpackningar 
• Matavffall 

 
Se bilagan "Så här sorterar du ditt avfall" 
 
Sopkärl för detta finns bakom stallet på den gamla gården vid Magnolia 1. 
 
I de sopkärl som står vid era hus och som Woodlands personal tömmer skall ni endast slänga restavfall 
och matavfall: 
 
Restavfall i det stora svarta sopkärl vid era hus: 
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Matavfall i det lilla svarte sopkärlet vid era hus: 
 

 
 
 
Restavfall och övrigt som inte går att sortera i kategorierna beskrivna 
ovan. 
I restavfall får ni inte slänga följande: 

• Matavfall 
• Gamla batterier 
• Frigolit 
• Skrot (Metallavfall som inte är metallförpackningar) 
• Elskrot (Gamla elektriska maskiner, vitvaror såsom diskmaskiner etc) 
• Sprayburkar, gasoltuber, alla trycksatta kärl. Detta är farligt avfall och får absolut inte 

slängas i soporna. 
• Gamla färburkar med färg i. (Tomma burkar går som metallförpackning) 
• Kemikalier 

Ovanstående skall köras till Nårabs sopsorteringsanläggning i Örkelljunga. Det 

är kostnadsfritt. Se bilagan "Så här gör du med ditt övriga avfall” 

Följande regler gäller för era soptunnor vid husen: 

• I restavfall vid era hus skall allt matavfall vara förslutet i påsar. Detta av två 
anledningar. 

o Det försvårar för skadedjur att känna lukt och komma åt matavfall. Vi vill inte 
ha råttor på området. 

o Det är betydligt trevligare för vår personal som slipper få matavfall över 
sig när de tömmer. Se bifogad bild från måndagens tömning. 

• När sopkärlet är fullt så är det fullt. Vi tömmer ofta soptunnor där locket står 
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rakt upp och soppåsarna svämmar över. En sådan påse går inte att tömma. Vi 
tömmer sopor varje fredag och varje måndag. 

• Vassa föremål skall förpackas väl så att personalen inte gör sig illa vid 
soptömning. Vi har vid ett flertal tillfällen i sommar gjort oss illa på grillspett 
av trä som tränger igenom påsen vid tömning. 

 
Det är viktigt att vi sköter sorteringen på rätt sätt. Om Nårab märker att vårt restavfall konstant 
innehåller 
matavfall eller saker som borde vara sorterande kan vi få kostsamma restriktioner. 
Om vi framöver vid tömning märker att husets avfall innehåller matavfall eller avfall som borde 
vara sorterat eller som är farligt för vår personal kommer vi inte att tömma soptunnan. 

Nårabs återvinning Örkelljunga industrigatan 15 
 
Mandagar 9-18 

Onsdagar 9-18 
 
Fredagar 9-16 

Lördagar 9-13 
 
Läs gärna sopsorteringsguiden från Nårab som ligger som bilaga. 
 
 
 
 
 
I Sverige er det ved lov bestemt, at man skal sortere sit affald. Alt affald skal i Woodlands sorteres i 
følgende kategorier: 
 

• Tidningar (papir): Aviser, reklamer, kataloger, magasiner, tidsskrifter, ugeblade etc. 
• Papper (pap): papkasser, ægbakker og karton (mælk, juice etc.) 
• Ofärgade glas: Hvidt glas og hvide flasker (rengjorte) 
• Färgade glas: Farvet glas og farvede flasker (rengjorte) 
• Metall: Rengjorte konservesdåser, øl‐ og soft‐drink dåser, rengjorte grillbakker 
(alubakker) skruelåg fra flasker og glas etc. 
• Plastik, plastemballage, plastpropper etc. 
• Madaffald 
Tænk på den næste bruger: Skab plads: Fold papkasser. 
 

Se bilaget ” Sådan sorterer du dit affald” 

Affaldsbeholdere for disse kategorier findes bag bygningen og rækværket på gården ved Magnolia 1. 

Affaldsbeholderne ved husene, som Woodlands personale tømmer, skal kun bruges til madaffald og 
Restaffald. 
 
Restaffald - ikke-genbrugeligt, som ikke falder ind under kategorierne ovenfor - i den store 
sorte beholder ved jeres hus: 
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Madaffald i den lille sorte beholder ved jeres hus:0 
 

 
 
Følgende restaffald må dog ikke smides i husets affaldsbeholder 
 

• Brugte batterier 
• Flamingo 
• Skrot (Metalaffald (dåser), metalemballage) 
• El‐skrot (Gamle elektriske maskiner, hvidevarer såsom opvaskemaskiner etc.) 
• Spraydåser, gasbeholdere / ‐ flasker, alle trykbeholdere. Dette er farligt affald, som 

ikke under nogen omstændigheder må smides i husets affaldsbeholder eller i nogen 
af affaldsbeholderne bag bygningen ved gården ved Magnolia 1 

• Gamle malerbøtter med maling i (tomme bøtter betragtes som metalemballage) 
• Kemikalier 

 
Ovenstående skal køres til Nårabs Återvinningscentralen i Örkelljunga se 
websiten Öppettider Återvinningscentral Nårab website 
Det er gratis. 
 

Se bilaget "Så här gör du med ditt övriga avfall” 
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Følgende regler gælder for affaldsbeholderne ved husene: 
 

• Al madaffald skal af tre grunde være i lukkede poser: 
o Det gør det sværere for skadedyr at registrere madlugten og komme til affaldet. 
o Vi skal undgå rotter i området. 
o Det er betydeligt behageligere for vort personale, der slipper for at få 

madaffald over sig ved tømningen. 
• Når affaldsbeholderen er fyldt, så er den fyldt! 

Vi tømmer ofte affaldsbeholdere, hvor låget står lodret op, og affaldsposerne hænger ud 
over kanten. Sådanne affaldsbeholdere er ikke til at tømme. Vi indsamler sække (poser) fra 
affaldsbeholderne ved husene to gange om ugen, mandag og fredag. 

• Affald som grillspyd af træ skal pakkes, således at de ikke trænger ud gennem posen 
og skader personalet. Vi er i flere tilfælde i sommerens løb kommet til skade på 
sådanne grillspyd. 

 

Det er vigtigt, at vi sorterer affaldet korrekt. Hvis Nårab opdager, at vort restaffald konstant 
indeholder madaffald og genbrugeligt affald, som burde være sorteret, kan det medføre særdeles 
bekostelige restriktioner for Woodlands. 
 
Forstå mig ret, der skal strammes op om affaldshåndteringen. 
 
Hvis vort personale konstaterer, at affaldet ikke er sorteret (indeholder madaffald eller 
genbrugeligt affald), indeholder farligt affald eller er stærkt overfyldt, vil vi fremover 
undlade at tømme affaldsbeholderen. 
 
Jeg håber, at alle forstår, at der skal strammes op. Vores medarbejderes ve og vel er meget 
vigtig, og vi skal beskytte miljøet gennem sortering i genbrugeligt og ikke-genbrugeligt 
affald. 
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Vand og afløb 
 
Området har kommunalt vand og afløb, og alt styres centralt fra det cedertræ beklædte 
service hus ved den store sø. Det kommunale vand har et meget lavt kalkindhold. 
 
Vi lukker for vandet til opvaskemaskinen og vaskemaskinen, når vi forlader huset. 
Håndtaget til åbning og lukning er placeret til højre i køkkenskabet under køkkenvasken 
og i skabet under håndvasken i badeværelset. 

 
  
 
Post & Aviser 
Til huset hører en postkasse, der er placeret indenfor i receptionen. Her afleveres posten 
dagligt, normal ca. 12:30.  
 
 
 
 
 



                       Generel vejledning til huset 
  

Ajourført 2021.09.01 

Internet & TV 
Internet samt TV-kanaler og Netflix leveres af Telia og eventuelt YouSee. Radio leveres 
via Internet (NetRadio). 
 
 
Brug af brændeovnen  
Husk at åbne skorstensspjældet (venstre håndtag med + og – symbolet), luftspjældet 
(bag brændeovnen) og luftgennemstrømningsspjældet (højre håndtag) FØR BRUG.  
 
Forsøg at brug emhætten så lidt som muligt, når der er tændt op i den åbne pejs. 
Brug kun det brænde, som Woodlands leverer (ligger i depotet). Brug aldrig fyrretræ, 
trykimprægneret træ, mælkekartoner eller lignende. 
 
VÆR MEGET FORSIGTIG MED ASKE OG GLØDER I DETTE TRÆRIGE OMRÅDE. Efter endt 
brug kan asken først fjernes (hvis man ønsker at fjerne asken), når der absolut ingen 
gløder er tilbage. Dette tager mindst 48 timer.  
 
Der står en metalspand med låg i depotet/terrassen. Læg asken heri, inden den smides i 
de fælles affaldscontainere (som snart kommer og udelukkende er til aske). Metalspanden 
skal opbevares udenfor direkte på jorden eller på sten/beton.  
 
 
Ved akut sygdom, svær ulykke eller anden nødsituation 
Ring 112. 
 
Ved en akutsituation - om ni inte själva kan öppna grindarna / lågerne så ge grindkoden 
till SOS / ambulans. Koden är 0112. Denna kod får ALDRIG användas till familj, vänner 
och entreprenörer. Det är en bra kod att få behålla till Räddningstjänsten då den är lätt för 
er och för dem att komma ihåg (Larmnummer 112). Men om vi delar ut den till andra 
personer så sänker vi säkerheten på husområdet och koden måste ändras.  
 
Det lokale beredskab har koden til Woodlands lågerne og kender området. Ambulancer 
etc. kan dog komme fra forskellige distrikter, og derfor kan det være nødvendigt, at I selv 
sørger for at åbne lågerne og vise frem til jeres hus. Har I ikke mulighed herfor i den 
pågældende situation, så ring til en af følgende:  
Golf receptionen +46 435 536 40 
Restauranten +46 435 536 35 
  
Ved ikke-akut sygdom  
Mandag-fredag 8.00-17.00, kontakt det lokale lægehus i Örkelljunga "Vårdcentralen" på 
tlf. +46 435 66 62 20 (ligger på den store plads bagved konditoriet i byen) eller det private 
lægehus "Soljungahälsan" (ligger ved Woody tæt på Coop) på tlf. +46 435 78 24 00. 
 
Aften og weekend, ring 1177. Det är sjukvårdsupplysningen och här får ni hjälp med 
rådgivning om sjukdom. 
 
Der findes et lægehus "jourcentralen" på sygehuset i Helsingborg. 
Dette lægehus ligger ved siden af "akutmottagningen" og har åbent til 22.00 alle dage.   
 
Kontaktinformationer 
Woodlands Golf shop og tidsbookning  : 0435 53 640 
Woodlands Restaurant   : 0435 536 35 
Lægehuset i Örkelljunga   : 0435 66 62 20 
Teknik/varmesystem (Karl-Johan Westberg) : 0701 60 50 50 
 


	Nårabs återvinning Örkelljunga industrigatan 15

