
Pettersberg: Torpet 
 
Resa: Se http://sl.se/. Pendel från Älvsjö, 
Centralen eller Odenplan till Västerhaninge. 
Buss 848 till Västerby skola som syns på 
kartan längst upp till vänster. Om ni går lilla 
vägen söderut kommer ni till stigen som går 
till Öv. Söderby. Följ sedan vägen mot 
Holmvreten och Pettersberg. 
 
Att ha med sig: nyckel till Gårdsfogde-
torpet eller kod, toapapper, fotogen, foto-
genlyktor, tändstickor, pann/ficklampa, disk- 
medel, kanske värmeljus och vanliga ljus 
och en gammal tidning (vedspisen). 
 

 
H1= Lägerförråd H2= Storstugan H3=Redskapsbod 
H4=Vedboden H5=Torpet H6=Gårdsfogdetorpet 
H7=Redskapsboden H8=Ladan (med torpets ved samt såg och yxa mm) V1-V3 är våra vindskydd. Norr om H6 
finns TC. På norra sidan av H2 (Storstugan) finns en Vattenkran. 
 
Framme vid Petters: 
Följ vägen upp till gårdsfogdetorpet (H6), strax före det ser ni en toalett på vänster sida av 
vägen, det är er torrtoa. Lås upp och gå in i  gårdsfogdetorpet, vänd er helt om, ovanför 
dörren hänger nycklar till torpet, ladan och redskapsboden. Tag torpnyckeln och nyckeln till 
ladan. 



 
När ni kommit in i Torpet vänd er helt om och vrid på värmen på ovanvåningen från 0 till 
1, ty på ovanvåningen finns det el-värme, ni får inte använda levande ljus där! Glöm inte 
att stänga av när ni åker hem!  
 
Att få vatten värme och ljus: 
Nu gäller det att hämta vatten (det finns en vattenkransnyckel på torpnyckeln - tag med 
dem när ni hämtar vatten), få upp eld i öppna spisen, fylla och tända fotogenlyktor och ev. 
ljus. Ställ inte värmeljus direkt på bordet! 
 
Vedspisen är det en konst att elda i, men den värmer på sikt bättre än den öppna spisen. 
och du kan laga mat där! Spänta stickor precis som vanligt, men du behöver inte gör så 
mycket fjunor, ty i en vedspis är det absolut tillåtet och rekommendabelt att använda 
tidningspapper. Den stora runda luckan på ovanpå spisen går att lyfta upp med spiskroken. 
Arrangera tidningspapper, ev. några fjunor, späntade torra stickor och torra mindre 
vedträn och lägg sedan på luckan igen. Tag en 30-50 cm lång bit hushålls- eller toapapper 
och dränk in i fotogen och stoppa in det i den lilla öppningen under den stora ugnsluckan 
på vedspisen. När det tagit sig och du hör hur det drar i skorstenen, tänd elden genom den 
mindre övre luckan till vänster om den stora ugnsluckan. Luckan som är under denna skall 
vara öppen. Om du ser att det ryker in lite, gör om proceduren med fotogenindränkt 
papper i den lilla öppningen under ugnsluckan. När du vill snålelda kan du stänga den 
nedre luckan. 
 
Matlagning:  
Helst på vedspisen, men det finns två el-plattor i utrymmet till höger om spisen, där finns 
också förlängningssladd med fyra uttag. El-uttaget sitter under den understa hyllan i 
skrubben. 
 
Disk: 
Observera att avlopp saknas i huset, det står bara en hink under diskhon, som måste 
tömmas innan den blir full. Diskvatten värms på vedspisen eller på el-plattan. 
 
Ved: 
Huggkubbe, sågbock, yxa, såg och vedklabbar finns i ladan. Tar det slut finns mer i Stor-
stugans vedbod. Flytta gärna ut sågbocken och huggkubben, men ta in dem igen efter er. 
 
Vi hemfärd: 
Städa, sopa och ev. våttorka på ovanvåningen. Lämna ingen disk och töm vattnet i hinken 
under diskbänken och alla vattenhinkar och vattendunkar. Ta ut askan i öppna spisen och 
vedspisen. Städa även efter er även utomhus. Lämna så mycket ved i vedlåren att det 
räcker första kvällen och nästa morgon till nästa grupp (ptr), även om gruppen (ptr) som 
var före er inte gjort det. 
 
Glöm inte att stänga av värmen på ovanvåningen. Ställ vredet ovanför ytterdörren på 0. 
Lås alla dörrar och häng i nycklarna i gårdsfogdetorpet. Lämna igen nyckeln efter 
överenskommelse. 
 
Frågor:  
Era egna ledare på avdelningen eller kåren. 
Konstantin Josefsson: Mobil 0766-41 20 45 Epost: konstantin@gvb.nu 
Robin Engström: Mobil 0733-18 37 92 E-post: robin@gvb.nu. 
 
Om det är en grupp i storstugan får ni naturligtvis kontakta dem i om ni behöver hjälp. 


