
Brugsanvisning for huset fremgår af opslag på opslagstavlen i husets køkken. 
  Adresse: 7, Place du Marché, 34440 Nissan lez Enserune, France 

Husk især: 
1. At når I tager fra huset slukkes for vand og strøm, uanset om der ifølge ovenstående plan kommer nogen 
lige efter  
jer. Der kunne være sket ændringer i planen. Strøm slukkes kun på hovedafbryderen i stuen, vand på 
hovedhanen ved 
trappen til 1. sal. 
2. At aflæse el-forbruget primo/ultimo for jeres ophold og ved hjemkomsten videresende resultatet  
af aflæsningen til mig sammen med nøglen. 
3. At når I tager fra huset lukkes vinduet til badeværelset, men badeværelsesdøren til entreen 
skal stå helt åben så luften kan cirkulere. 
4. At kontrollere, hvad styrke gulvvarmen i det store badeværelse er sat på. Det bruger meget strøm, 
men det er i varme perioden dog rart at have lidt varme i gulvet, der derved holdes tørt, især i 
brusebadet, der helst skal tørre helt ud efter daglige bad.  
5. At udlufte, når I har været i spa- eller brusebad. 
6. At flasker, aviser, glas m.v. lægges i blå baljer i de store skuffer og stilles ud til genbrug hver tirsdag 
aften. 
Der må kun ilægges de anviste ting! Den tømte balje tages ind i huset igen onsdag morgen. 
7. At låse port til lille gård til gyden og bagdør til cykelrum om aftenen. 
8. At aftage/påsætte skodderne ved ankomst og afrejse. 
9. At forlade et rengjort hus som I helst ville finde det og forhåbentligt overtog det, kaffefiltre udtaget  
af kaffemaskinen, køleskabet rengjort og med lågerne på begge køleskabe åbne! 
10. At vande og evt. gøde roser, vinplante og den lille køkkenhave i den lille gård, hvis behov for det på 
varme 
sommerdage, evt. klippe lange stængler. Vandkande, rosensaks og NPK-gødning står fremme i 
cykelrummet. I må til  
gengæld bruge af grøntsagerne og - hvis I passer den lille have godt - er der også grøntsager til de næste 
besøgende. 

PS.: Der er torvedag på torvet lige uden for døren tirsdag, torsdag og lørdag formiddage. 
(Der er stor torvedag ved floden i Narbonne centrum søndag formiddag). 
 


