Välkommen till

Ekerum Village

Välkommen till er stuga
i Ekerum Village
Incheckning i stugan tidigast kl 15.00 på ankomstdagen.
Utcheckning av stugan senast kl 11.00 på avresedagen.
Nyckel hämtas och lämnas i Servicedesk på Ekerum Resort Öland.

Vi ber er att vid ankomsten kontrollera huset.
Om något saknas eller om det är något annat problem med stugan,
kontakta Servicedesk på Ekerum Resort Öland inom 2 timmar efter incheckning.
Saker som blir sönderslaget under vistelsen meddelas och betalas i Servicedesk
snarast möjligt.

För er och kommande gästers skull vill vi att ni tar del av följande information:
Sängar och sängkläder får endast användas med lakan och örngott.
Saker avsedda för inomhusbruk får inte tas med ut, detta gäller särskilt täcken,
kuddar och möbler.
Flyttar ni saker till annan stuga, ta med sakerna tillbaka.
Vid avresa ansvarar ni för att samtliga inventarier finns i stugan. Ni kan annars bli
ersättningsskyldiga. Inventarielista finns i ett av köksskåpen.
Städutrustning och dammsugare finns i varje stuga.
Svensk sommar innebär att det förekommer, flugor, myggor, getingar, myror och
andra insekter i större eller mindre omfattning. Ingen kompensation betalas ut
för besök av dessa. Om de skapar större problem, vänligen kontakta Servicedesk
så försöker vi att hjälpa er.

Ha en trevlig vistelse!

SOPOR

B9

A4

A3
B7

A2
B6

A1

C11
C10

B8

C13

C14

C12

B5

Viktig information
Kontakta oss
Servicedesk & Butik
Restaurang Öland
Pizzeria Öland 		
Golfkansli 		

0485 – 80 000
0485 – 80 040
0485 – 80 080
0485 – 80 075

Öppettider - varierar under året, fråga om exakta tider i Servicedesk
Servicedesk & Butik
Måndag – torsdag
Fredag – söndag 		

7.00 – 18.00
6.30 – 18.00

Akuta ärenden
Ambulans, Räddningstjänst & Polis
Sjukvårdsupplysning
		

112
1177

Utrymning
Vid brand ring 112. Se utrymningsvägar via nödutgångsskyltarna i stugorna.
Journummer för felanmälan
Kontakta Servicedesk under deras öppettider.
Alla dagar kl 00:00 – 07.00, Ölands BevakningsTjänst AB (ÖBT), 0485 – 500 000
Rökförbud
Samtliga stugor är rökfria. En saneringsavgift på 1 000 kr debiteras vid överträdelse.
Husdjur
Hundar är tillåtna i stugorna. Meddela vid bokning att du tar med dig hund. Max 2
hundar per stuga. Ta med egen hundbur/liggplats/hundsäng, mat- och vattenskål.
Hundar får ej vistas i sängar och soffor. Du ansvarar för din hund och de skador
som din hund eventuellt orsakar på/i stugan. Håll din hund kopplad på området,
golfbanan och i skogen. Visa hänsyn mot andra gäster och djur. Extra avgifter
tillkommer för gäster med hund vid köp av slutstädning med 200 kr per hund.

Grillning
Grillning är tillåten vid stugorna så länge det utförs på ett säkert sätt och inte stör
andra gäster. Grillkolen kan ni slänga i särskild tunna för grillkol vid sopstationen.
Sopor
Hjälp till att hålla rent genom att alltid slänga skräp på angiven plats. Fimpa inte i
naturen. Sopstationer finns vid infarten till stugområdet, se karta.
Spara på vattnet
Sommaren är en tid då många väljer att vara på Öland. Det gör att grundvattnet
sjunker kraftigt. Vi har kommunalt vatten i våra ledningar så allt vatten är drickbart.
Tänk på att inte slösa vatten, ta vara på resurserna.
Utcheckning
Utcheckning före kl 11.00. Nycklar återlämnas i Servicedesk.

Städning vid avresa
När ni själva städar er stuga vid avresa måste följande göras:
Vädra stugan.
KÖK
Porslin, bestick, grytor, glas m m ska vara diskade, avtorkade och återställda
i respektive skåp och låda.
Diskbänk torkas av.
Mikrovågsugn torkas ur.
Spis/ugn torkas av, se till att plattor och ugn är avstängda.
Kylskåp/frys torkas ur och lämnas påslaget.
Dammsug och våttorka golvet.
ALLRUM
Inventarier torkas av.
Dammsug, glöm inte att dammsuga under soffan.
Våttorka golvet.
SOVRUM
Lakan och handdukar hyrda genom Ekerum Resort läggs i den stora blå plastsäcken
som finns i städskåpet, placera sedan påsen under trappan inne i huset.
Täcken och kuddar skakas och läggs tillrätta i sängarna.
Dammsug, glöm inte att dammsuga under sängarna.
Våttorka golven.
BADRUM
Handfat, toalett, tvättmaskin, dusch rengörs. Glöm inte golvbrunnen i duschen.
Dammsug och våt torka golvet.
Besiktning av stugan görs av vår personal EFTER er avresa.
Lämnas stugan i EJ godtagbart städat skick debiteras ni 3 000:- för extra städkostnad.

För er som har beställt slutstädning av stugan att utföras av vår personal,
ska följande göras:
Diska, torka och ställ in allt, porslin och bestick m m i skåp och lådor.
Kontrollera att alla inventarier finns i huset enligt listan i skåpet
Gör en kontroll i stugan och utanför så att inget är kvarglömt.

Sopor slängs i den stora runda soptunnan vid in/utfarten från området, se karta.

Vi hoppas att ni haft en trevlig vistelse och
önskar er välkomna åter !

Mat & Dryck
Restaurang Öland
Restaurang Öland är en av regionens bästa restauranger. Här kan ni äta god lunchbuffé och välja ur en mycket uppskattad à la carte-meny, allt medan ni vilar ögonen
på utsikten. Restaurangen är KRAV-certifierad och perfekt för dig som vill äta hälsosamt. Vill ni lyxa till det lite extra föreslår vi att ni bokar vår öländska avsmakningsmeny i Tornrummet. Där har ni en 360 graders fantastisk utsikt över Öland och
Kalmarsund. Varmt välkomna till oss!
Öppettider - kan variera under året, fråga i Servicedesk om exakta tider
Frukost		
7.00 – 10.00
Lunchbuffé
11.30 – 15.00
Bistromeny
11.30 – 18.00
Middag
Från 18.00
Bordsbokning 0485 – 80 040

Pizzeria Öland
Välkommen till Pizzeria Öland på Ekerum Resort Öland. Vi kan utlova pizzor av allra
högsta klass. Slå dig ner och ät i vår Italien-inspirerade miljö eller ta med dig din mat och
njut av den hemma. Oavsett vilket är vi säkra på att du gärna återkommer till oss igen.
Öppettider - kan variera under året, fråga i Servicedesk om exakta tider
Måndag – söndag
15.00 – 21.00
Beställning		
0485 - 80 080

Cafeteria Öland
I anslutning till utställningen Loranga, Loranga ligger Cafeteria Öland. Cafeterian
erbjuder varma och kalla drycker, fikabröd, mjukglass och kulglass samt matigare
smörgåsar i en mysig miljö i vår röda lada. Passa på att besöka utställningen eller
slå dig enbart ner för en härlig fikastund. För exakta öppettider – fråga personalen i
Servicedesk.

Ekerums Spa
Varmt välkomna till Ekerum Spa Öland!
Unna dig en dag i vårt spa. Vi finns en trappa ner i huvudbyggnaden. Här kan du koppla
av och njuta av noga utvalda spabehandlingar och kurer för hela kroppen.
Upptäck Ekerums Sparitual - ett kit med produkter från Maria Åkerbergs ekologiska
hudvårdssortiment som du själv använder i din egen takt med hjälp av instruktioner,
tillsammans med regndusch, bastubad, bubbelbad, dusch från kallvattentunna, pool
och relaxavdelning. Allt i en rofylld miljö till tonerna av stämningsfull musik vilket ger
dig en känsla av förnyelse och kraft. Kaffe, te, vatten och färsk frukt serveras i relaxen,
smakar väl efter bastu och bad.
Vi använder oss av ekologiska produkter från Maria Åkerberg i våra behandlingar.
Du kan även köpa samma produkter som används så du kan förlänga känslan av din
spavistelse även hemma.
Förbokning av entré samt behandlingar krävs så kontakta oss i god tid för att få just de
behandlingar och tider du önskar.
För att boka Spa ring 0485 - 80 000 eller maila till info@ekerum.com.
Åldersgräns 15 år för entré till spa.
Öppettider - kan variera under året, fråga i Servicedesk för exakta tider
Entré		
10.00 – 18.00
Behandlingar
10.00 – 18.00
Barnbad
08.00 – 09.30
Endast för barn från 4 år och upp till 15 år.
Spaentré i 2 timmar
Vardag: 245 kr
Helg: 295 kr

Golf
Långe Jan och Långe Erik är våra två 18-hålsbanor som sträcker sig genom kulturrik och
vacker natur. Långe Jan gjordes inför säsongen 2015 om, alla ruffar blev då ersatta med
öländska sandområden och slåtterängar. Detta gör Långe Jan till en unik bana som är den
enda i sitt slag i Europa. Denna bana har blivit nominerad till Sveriges bästa golfbana år
2015, 2016 och 2017. Långe Erik är en parkbana med generösa fairways och stora greener.
En lagom och utmanande blandning av längd, vatten och knepig puttning. Utöver dessa
två banor finns även en korthålsbana med 6 hål. Som ni kanske förstår har vi på Ekerum
Resort Öland något för alla golfare!
Greenfee
Greenfee varierar under året. För aktuella priser besök golf.se eller kontakta Servicedesk.
Boka tid
Din starttid bokar du via golf.se eller i Servicedesk.
Driving Rangen
Driving rangen ligger strax innan första tee på Långe Erik. Det går bra att betala med
kreditkort på rangen eller köpa polletter i Servicedesk.
Vagn & golfbil
Golfvagn och golfbil hyres i Servicedesk, där går det även att boka golfbilar.
Checka in
Senast 20 min före din starttid ska du checka in för golf i Servicedesk där du får
scorekort och banguide.
Boka lektion
För att få information om priser och bokning, vänligen kontakta Servicedesk.
Medlemskap
Vill du bli medlem i Ekerum GK? Kontakta Servicedesk eller ring 0485 - 80 075
så berättar vi gärna om våra olika medlemskap och vad de inkluderar samt kostar.

Aktiviteter
Ekerum har mycket att erbjuda! Testa på den populära sporten padel, utmana varandra
i boule eller kubb i vår park eller hyr en MTB-cykel och prova våra MTB-slingor. För den
som vill ta en promenad eller joggingtur finns fina spår som omgivs av vacker natur i
Rällaskogen. För de lite mindre finns lekutställningen ”Loranga, Loranga” som ni hittar
i vår röda lada.
Padel
Hyra av bana: 240:- per bana och timme
Hyra av rack: 40:- per rack och då ingår även lån av bollar
Tennis
Hyra av bana: 190:- per bana och timme
Hyra av rack: 40:- per rack och då ingår även lån av bollar
Boule
Boule finns att hyra i Servicedesk. Prova våra boulebanor i parken och varför inte
passa på att släcka törsten i vår boulebar!
Kubb
Kubb finns att låna i Servicedesk. Spela gärna i vår park utanför huvudbyggnaden.
Motionsspår
Vi har tre stycken utmärkta motionsslingor som alla startar vid den vita startkuren vid
första tee på Långe Jan. Slingorna är tydligt utmärkta och lätta att följa, det finns även
karta att få i Servicedesk.
Loranga Loranga
”Loranga Loranga”, en utställning baserat på alla fantastiska karaktärer från Barbro
Lindgrens verk. Utställningen hittat ni här på Ekerum i vår röda lada, i anslutning till
Cafeteria Öland. För exakta öppettider – fråga personalen i Servicedesk.
MTB
Hyr en mountainbikecykel och prova våra cykelslingor i Rällaskogen eller vår
pumptrackbana i hästhagen. Karta hittar ni i Servicedesk.
Hyra av MTB-cykel och hjälm: 2 timmar – 195 kr, heldag – 395 kr

Sevärdheter
Ekerum Konsthall
Samlingsutställning med det bästa inom internationell nutida konst: Kjell Engman,
Ernst Billgren, Ronnie Wood, Caroline af Ugglas med flera. Öppet dagligen april till
september kl 12.00-18.00 - Fri entré
VIDA Museum & Konsthall
2 km norrut hittar ni VIDA museum och konsthall med konst från bland andra Ulrica
Hydman-Vallien, Rasjösamlingen och Trotzig.
Ismantorps fornborg
Ismantorps Borg är en av Ölands största fornborgar med en diameter på 127 meter.
Innanför den 3-4 meter höga muren finns 88 husgrunder grupperade i radiella kvarter.
Muren är försedd med 9 portar. Borgen är unik genom att husgrunderna är väl synliga
ovan mark. Sannolikt har borgen byggts under äldre järnålder (0-500 e Kr).
Himmelsberga
På Himmelsberga finns Ölands bäst bevarade radby från 1700-talet. Här finns hus och
miljöer från 1700- och 1800-tal med inredning och utrustning som hörde till livet på
den öländska landsbygden.
Trollskogen
Naturreservat beläget på Ölands nordostligaste udde med 100-200 år gamla träd som
pinade av havets vindar vrider sig i fantasifulla skepnader.
Byrums raukar
Ölands mest kända och finaste raukområde finns vid Byrum, norrut på ön. De sällsamma
stenstoderna har mejslats fram under miljoner år av havets rörelse mot kalkstenen.
Borgholms slottsruin & Solliden
Slottsruinen i Borgholm är ett av regionens största turistmål som på ett unikt sätt ger
oss en vandring i svensk, nordisk och europeisk historia. Kungafamiljens sommarställe,
Solliden, med sin vackra park ligger strax intill.

0485-80 000 • info@ekerum.com

