
4H driver Ästad 4H-gård och håller här kurser inom 4H samt lantlivsläger under ett 
antal veckor varje sommar. Därutöver är gården tillgänglig för uthyrning till såväl 
skolor och företag som privatpersoner, allt för självhushåll. 

Gården ligger ca 20 minuters bilfärd från både Falkenberg och Varberg, och efter att 
renovering skett i omgångar sedan 2000, är den nu en fräsch, modern och lättskött 
lägergård. 

Välkommen 
till Ästad 4H-gård! sänglinne

Täcken och kuddar finns på gården. Hyresgästen tar själv med sig sänglinne och 
handduk/badlakan. Sovsäckar är inte tillåtna i sängarna! 

telefon
Telefon finns för nödsamtal. Vid övrig användning debiteras hyresgästen enligt 
specificerad räkning. Telefonnumret är 0340-460 10.

ved och öppen spis
Ved hämtas i vedboden bakom huset vid grillplatsen. Öppna spisen får endast användas 
då ansvarig person finns i rummet.

städning
Alla som hyr gården städar ordentligt efter sig. Med denna information bifogas ett 
städschema och det finns även städinstruktioner uppsatta på gården. Dessa måste 
följas! Vaktmästaren kontrollerar och godkänner städningen. Är städningen inte 
fullgod, ges hyresgästen möjlighet att bättra på det som behövs. Om detta inte sker, 
debiteras hyresgästen för städningen.

försummelse och skadegörelse
Försummelse och skadegörelse som förorsakats av hyresgästen på fast eller lös egendom 
debiteras hyresgästen med nyvärde.

bäddar  46  

toaletter  5

duschar  5

kök  Storköksdiskmaskin, 2 kylskåp, 1 frysskåp, 1 mikrovågsugn,
  2 spisar med varmluftsugn, porslin och övrig standardutrustning.

konferensrum i källaren
  Whiteboard och overhead-apparat finns. Projektor går att hyra. 

tillgänglighet/handikappsanpassning
  Entré med ramp.
  Toalett med dusch.
  1 sovrum med 2 enkelbäddar.

utomhus Grillplats.
  Utebord med bänkar under säsong.
  Badplats vid Byasjön.
  Möjlighet att hyra kanoter vid Byasjön (bokas via 4H:s expedition).

sjukdom & olycksfall
Vid nödfall: 112     Sjukvårdsupplysningen: 1177
Räddningstjänsten Väst: 010-219 30 00

brand
Du måste ringa 112 vid brand. Utrymningslarmet är inte vidarekopplat till 
räddningstjänsten. Brandsläckare finns uppsatta på gården.

Se utförliga brandföreskrifter på nästa sida!

fakta om gården

vid olycksfall

i och omkring huset



maximalt personantal
Antalet sovande per våningsplan får inte överstiga antalet befintliga sängar. I 
samlingssalen i källaren får samtidigt vistas max 30 personer. I övrigt rekommenderas 
ett maxantal på 50 personer per våningsplan.

gruppledare
Varje grupp måste ha en gruppledare. Denne måste alltid veta det exakta antalet 
personer som befinner sig i byggnaden. Om gruppledaren lämnar byggnaden (utan 
att hela gruppen gör det) skall ansvaret som gruppledare delegeras till annan person. 
Obs! Det är gruppledarens ansvar att samtliga deltagare får del av denna information.

information
Vid första möjliga tillfälle att samla gruppen skall gruppledaren informera om: 

 	nödutgångar
  2 på övervåningen, 2 på entréplan och 2 i källaren.

 	branddörrar
  Branddörrarna är till för er säkerhet! Självstängande branddörrar till sovrum  
  och mellan våningsplan får inte ställas upp! Köksdörrarna är uppställda  
  med magnet och stängs av sig själv när utrymningslarmet löser ut.

 	brandredskap
  Brandsläckare finns på övervåningen vid dörren till trappan, på entréplan 
  i köket och i gången mot handikappstoaletten, i källaren i rummet med  
  torkskåpet och i samlingssalen. Informera även om hur de används!

 	återsamlingsplats
  Återsamlingsplats är parkeringsplatsen som är utmärkt med en skylt. Dit  
  ska alla bege sig i händelse av en utrymning.

utrymningslarm  
Du måste ringa 112 vid nödfall. På gården finns ett heltäckande utrymningslarm. 
Larmet är inte vidarekopplat till räddningstjänsten. Detektorer finns i samtliga rum. 
Vid ankomst ska hyresgästen informera sig om hur larmet fungerar, samt vilka åtgärder 
som krävs vid larm. Information finns på väggen brevid larmcentralen – i kontoret 
– samt i en pärm ovanför larmcentralen.  

bokningsinformation

Ästad 
4H-gård

Vi hoppas att er vistelse på Ästad 4H-gård  
blir angenäm och minnesvärd!

ästad 4h-klubb & hallands länsförbund av 4h

Har ni frågor eller funderingar kring informationen i detta blad, kontakta 
vaktmästare  0340-460 10 alt. 0725-12 15 05 eller 4H:s expedition 0725-12 15 02

brandföreskrifter

www.astad4h.se              
www.facebook.com/astad4h

frågor


