
Adria Aviva 563PT – DJU346 

Inventarielista vid uthyrning 

Om inget annat anges är antalet en (1) 

 

Gasol koffert 

Spray till förtält Nivåklossar, blå (flertalet) 
 

Vattenslang 
 

Elkabel CEE + schuko Klossar till stödben x4 med 
vev  
 

Spillvattendunk 
 

 

Till mover: Frånskiljarverktyg (röd) + Vev (svart) + Fjärrkontroll 

Kök: överskåp 

V H 

Äggkokare Tallrik liten x4 

Brödrost Tallrik stor x4 

Vattenkokare Mugg x4 

Elvisp Glas x4 

Servettställ Skålar x4 

Grendosa  

 

Kök: bänk 

Knivblock med 4 knivar Torky med hållare 

Spis med tre plattor finns 

Kök: nedre skåp 

V V H Bestick 

Vitlökspress Potatisskalare Vattenkanna med 
lock 

Gaffel x6 

Till elvisp x2 set Salladsbestick x2 set Såskanna Kniv x6 

Vattenpass Handvisp Rostibunkar med lock 
x3 

Sked x6 

Måttsats x6 Slickepott x2 Kastrull med lock x4 Tesked x5 

Äggkopp x2 Tändare Durkslag x2 Smörkniv x2 

Påsklämmor osthyvel rivjärn  

Sax Slev x4 Diskkorg för bestick  

Stekspade Avläggningsfat tepåse   

Grytunderlägg x2 stekpanna   

 



Kök: kyl med köksskåp 

Över Frysfack Under 

skärbräda Isbitsform Diskbalja 

torkunderlägg kylklamp Diskställ  

 

Toalett 

Saneringsvätska till 
toalett 

Toapapper (två rullar) Badrumspall soptunna 

 

Dusch med varmvatten finns, varmvattnet räcker för en kortare dusch. Duschen användes varsamt 

och eventuellt vatten i badrum ska torkas upp omgående efter användning för att undvika skador. 

Under säng 

Färskvattendunk med tappkran 
och kärra 

Stol x4 samt klappstol x2 dammsugare 

 Bord barnstol 

 

Övrigt 

Fläkt Mattor x2 Tv med fjärrkontroll mindre prydnadsväxter 
x3 

Campinglampa Förtält + förtältsmatta Skohorn Soptunna på dörr 

Trapp med två små 
mattor 

Kroklist för 
husvagnensutsida x2 

skobricka  

Radio Husvagnsbackspeglar 
(till bil) 

  

 

Förtält ska packas i bil under färd för att inte överskrida husvagnens lastvikt.  

Instruktion om uppställning av förtält alternativt användning av Mover kan fås vid förfrågan.  

Vid frågor eller funderingar tveka inte att kontakta oss via telefon eller sms, se kontaktuppgifter sist. 

Ta med själv 

o Servetter 

o Sängkläder inkl täcken och kuddar 

o Diskhanddukar, disksvamp mm 

o Diskmedel, handtvål mm 

o Handdukar 

o Toalettpapper (särskilt för husvagn) 

Med förhoppning om en fin semester!       

Hälsningar familjen Angerbjörn 

David Angerbjörn Malin Angerbjörn 

0762131217  0723533351 


