Österlånggatan 3
575 31 Eksjö

SYFTE
Mosshemmet är Eksjö
Missionsförsamlings
lägergård. Dessändamål
är att ge människor i alla
åldrar möjlighet till en
naturupplevelse och att
känna Guds närvaro.

LÄGERGÅRDEN ERBJUDER
•

Naturskön miljö

•

Idealisk lägerplats

•

Möjlighet till bad och att paddla kanot

•

Ytor för att spela fotboll och volleyboll

•

Vindskydd för övernattning

•

Lägerbålsplatser

•

Alkoholfri miljö

HISTORIK

Upplysning & bokning
Sven-Olov Lindahl
070-3935721
svenolov.lindahl@gmail.com

Mosshemmets torpstuga är byggd i slutet av 1800-talet. Redan
i början av 1900-talet hölls stugmöten här och en söndagsskola
startade 1917. Dessa verksamheter var kvar till 1945, så länge
en tidigare ägare, Filip Pettersson var bosatt på Mosshemmet.
År 1968 köpte Eksjö Missionsförsamling fastigheten. En barnoch ungdomsverksamhet har bedrivets på Mosshemmet sedan
dess och torpet har successivt utvecklats till en läger- och
friluftsgård.
Gården är dimensionerad för läger upp till 500 deltagare.

Torpet
Består av 2 rum och kök. Köket har begränsad
utrustning. Torpet är eluppvärmt och i stora
rummet finns en öppen spis. Nedervåningen kan
användas till övernattning för max 20 personer.

Ladan
En lokal som rymmer c:a 150 personer.

Lagår’n
Här finns serviceutrymmen med grovkök, kylrum
och frysar.

Timrade vindskydd
Det finns 5 vindskydd med en eldplats framför
varje.

Hemlighusen
Här finns 2 tvättrum, 10 duschar, 8 miljödass och
en urinoar.

Vägen till Mosshemmet
Från Eksjö på väg 32 mot Vetlanda tar du av mot
Prosttorp. Efter c:a 2 km tar du av åt höger vid
skylten MOSSHEMMET. Du är framme efter
800 hundra meter.

Stugorna
Stugorna har eluppvärmning och kylskåp samt
har 3 respektive 4 bäddar.

REGLER FÖR UTHYRNING
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Lokaler och område får endast utnyttjas för uppgivet ändamål.
Förtäring av alkoholhaltiga drycker samt rökning inomhus är absolut förbjudet.
Återbud av bokad tid ska meddelas senast en vecka i förväg, i annat fall debiteras full avgift.
Vid lägerverksamhet planeras lämpliga områden tillsammans med uthyraren.
Avbokning ska ske senast sex månader före avtalad tid för lägerverksamhet. I annat fall tillkommer
en avbokningsavgift på 10 % av beräknad intäkt.
Var varsam med gårdens utrustning och rapportera omgående uppkomna skador. Lokaler och
område ska återställas i ursprungligt skick. Kostnad för städning och uppkomna skador debiteras
hyresgästen.
Eldning på marken är endast tillåten på för detta avsedda platser.
Hyra betalas efter hyrestidens slut in på Bg 144-5857 med angivande av Mosshemmet, tidpunkt för
hyra och namn på inbetalare.
Nycklar återlämnas till uthyraren direkt efter avslutad aktivitet.

Praktiska anvisningar vid korttidsuthyrning
Bränsle
Badplats
Dass

El
Eldning
Kompost
Kylskåp
Nycklar
Samlingslokal
Sopor
Vatten
Vindskydd
Toalettpapper

Ved för grillning får tas i vedförråd i mån av tillgång.
Närmaste badplats finns vid Mossgölen 700 m från ankomstportalen. Vattnet där är
humusrikt.
För att fungera på ett så miljömässigt bra sätt som möjligt är dassen urinseparerade.
Det är därför viktigt att även pojkar/män sitter ned vid urinering. På dassen ska finnas
minst en extra toalettpappersrulle på vägghållaren. Vid handfatet ska finnas sprit för
handdesinfektion. Belysning nattetid slås på med strömbrytare ovanför dörren i dasset
för funktionshindrade.
Om elektriskt fel uppstår som inte enkelt kan åtgärdas – ring anvisad kontaktperson!
Eldning direkt på marken får ske endast i markerade platser vid lägerplats och framför
vindskydd. Beredskap för släckning måste vara ordnad innan eldningen påbörjas.
Kompost läggs i grön påse som läggs i soptunna vid lagårdsgaveln. Om kompost grävs
ner måste den grävas ner så att räv och vildsvin inte kan få tag i den.
Kyl- och frysskåpskåp är avstängda och dörrar öppna. Slå på strömbrytare vid ankomst
om skåpen behöver användas. Återställ allt innan avfärd.
Nycklar avhämtas före tillträde och återlämnas direkt efter avslutning. Särskild knippa
finns för friliggande stugor.
Ladan rymmer 150 sittplatser och saknar uppvärmningsmöjlighet.
För sopsortering gäller att komposterbart ska läggs i grön påse, brännbart i röd påse
och deponibart i påse av annan färg. För övrigt gäller källsortering i lagår´ns
miljöstation. Soptunna finns vid lagårdsgaveln.
I torpets och ladans kök liksom i duschutrymme finns rinnande varmt och kallt vatten.
Rinnande kallt vatten finns även i dassen.
Det finns 5 vindskydd i området varav två ligger tillsammans. Framför varje vindskydd
finns en eldplats. Vid eldning – se till att det finns tillräckligt med vatten för att släcka
en oönskad eld!
Extra rullar finns att hämta i pumphuset.

Praktiska anvisningar vid uthyrning för lägerverksamhet
Avsyning
Bränsle
Badplats
Dass

El
Eldning
Kompost
Kylskåp
Nycklar
Sopor
Städning
inomhus
Städning av
uteområden
Städmaterial
Vatten
Vindskydd
Överbliven
ved och byggvirke

Tillsammans med hyresgästen gås området igenom innan avfärd.
Hyresgästen svarar för all ved.
Närmaste badplats finns vid Mossgölen 700 m från ankomstportalen. Vattnet där är
humusrikt. För bad i vatten av god kvalitet finns närmste badplats vid Södra Vixen
drygt 3 km bort.
För att fungera på ett så miljömässigt bra sätt som möjligt är dassen urinseparerade.
Det är därför viktigt att även pojkar/män sitter ned vid urinering. Det är ej tillåtet att
slänga plastmaterial i dasset. Hyresgästen svarar för att det finnas toalettpapper, tvål
och handsprit. Belysning nattetid slås på med strömbrytare ovanför dörren i dasset för
funktionshindrade.
Om elektriskt fel uppstår och inte enkelt kan åtgärdas – ring anvisad kontaktperson!
Eldning direkt på mark får ske endast i markerade platser vid lägerplats och framför
vindskydd. Beredskap för släckning måste vara ordnad innan eldningen påbörjas.
Om kompost grävs ner måste det grävas ner så att räv och vildsvin inte kan få tag i det.
Kylutrymmen liksom kyl- och frysskåpskåp är avstängda och måste slås på vid
ankomst. Återställ allt innan avfärd.
Nycklar avhämtas före tillträde och återlämnas direkt efter avslutning. Särskild knippa
finns för friliggande stugor.
Hyresgästen ansvarar för all sophantering.
Hyresgästen ansvarar för att lokaler lämnas i det skick som de togs i bruk.
Området lämnas fritt från sopor och upptagna avfallsgropar återtäcks med grästorvor.
Städmaterial för Torpet finns i köket och för övriga byggnader invid duschutrymmet.
Rinnande varmt och kallt vatten finns i torpstugans och ladans kök liksom i
duschutrymme. Rinnande kallt vatten finns även i dassen.
Det finns 5 vindskydd i området varav två ligger tillsammans. Framför varje vindskydd
finns en eldstad. Vid eldning – se till att det finns tillräckligt med vatten för att släcka
oönskad eld!
Överbliven ved läggs i utrymme bakom lagår´n och överblivet byggvirke i stapel på
utrymmet ned mot de främre vindskydden.

