


VILLA SALTHAMN

Husdjur och rökning är ej tillåtet. 

Fastighetsskötsel och städ. Vi har en pooltekniker som kommer varje vecka för att 
säkerställa att vattenkvalitén i poolen är perfekt. Städpersonalen kommer varje 
vecka för att vattna blommor och ta hand om tvätten.

En normal städning ingår vid utcheckning. 
Vänligen meddela oss om något har gått sönder i huset under er vistelse.

Marmorbänken i köket
 
Marmorn är väldigt känslig, det är viktigt att ni använder skärbrädor. Produkter med 
syra till exempel, citron, ättika, vin, gurkmeja får inte läggas direkt mot stenen. Om 
ni vill göra rent den så använd såpa. 

Golv

Då det är originalgolv i villan och bland annat valnötsparkett är vi väldigt rädda om 
dessa. Vi önskar att ni inte har skor på er inomhus och inte går runt med blöta fötter. 
Om ni behöver tvätta golvet under er vistelse så går det bra att använda träsåpa. 
Städskåpet är i sovrumskorridoren bredvid köket. 

Vattenbrist 

Det råder vattenbrist på Gotland med bevattningsförbud. Det innebär att ni 
behöver hushålla med ert vatten. Det vill säga inga långa duschar eller slöseri med 
vatten.

Sopor

Vi sorterar soporna. Bakom garaget lägger ni komposten i den gröna 
komposttummlaren. Inuti garaget i markerade kärl lägger ni tomglas, tomburkar 
och metall samt övriga sopor.



VILLA SALTHAMN

Maintenance and Cleaning 

Pool Maintenance is performed every week in order to ensure the highest water 
quality. Maintenance Staff will always use the North entrance behind the piano. We 
avoid any visits while you’re in the house and will always notify before entering. 
Housekeeping is located in a separate part in the basement of the Villa and will enter 
the house from a separate downstairs door.

Standard clearing is included in the rates.
Please advise us as soon as anything is broken during your stay.

Marble CounterTops 

The Marble countertops in the kitchen have sensitive surfaces, so we kindly ask you to 
always use cutting boards in the kitchen. Product containing acids, such as lemon 
wine, brine, vinegar etc. must not be put directly on the surface. Please use soap and 
water to rinse.

Our Floors 

Our massive parquet walnut floors are 1970’s original and very sensitive to water 
exposure. Make sure to dry up when leaving the pool area and avoid using shoes 
indoors. If you need to wipe or clean the floors during the stay, special wood soap and 
equipment is available in the cleaning cupboard by the bedrooms near the kitchen.

Gotlands Water supply 

We have a more or less constant lack of water situation on Gotland. For environmental 
reason please do not stress out the water supply, we ask you to take this in 
consideration when staying with us and avoid too long showers or letting the water 
run in the faucets too much. Thank you. 

Carbage 

Waste sorting and disposal is common practice in Sweden. Behind the garage,  there 
is a green composite container for all organic waste. Inside the garage you’ll find 
several labelled containers separating paper, plastic, metals and non-recyclable item.


