Stugorna på Norredatorp
Här följer en beskrivning av de olika stugorna på Norredatorp.
Sportstugan består av en större sal
med öppen spis, sittgrupp, bord och
stolar för ett sextiotal personer; stort
kök med dubbla spisar och
diskbänkar, diskmaskin, kylskåp,
frys och utrustning för 60 personer;
hall med sittgrupp, spegel och klädhängare; samt en veranda med
möjlighet att duka för ca 20
personer.
Torpet har två våningar.
Den nedre innehåller ett kök med
öppen spis, köksutrustning för tolv
personer, bord och stolar samt ett
sovrum med två sängar.
En trappa upp finns tio sängplatser
(fördelade på fem våningssängar).

Ladan består av ett arbetskök med
utrustning för sex personer; ett sovrum med
tre sängplatser (varav en våningssäng);
sovalkov med två sängplatser (våningssäng);
vardagsrum med en matgrupp; hall och en
altan på baksidan.

Sovstugan har tre-fyra sovplatser (en
säng och en våningssäng med en
bredare underdel), en matgrupp,
kylskåp, två kokplattor samt
köksutrustning för fyra personer.

Visthuset har två våningar.
Det nedre planet har två sängar,
bord, stol, kylskåp, två
kokplattor och köksutrustning för
fyra personer.
Det övre planet är endast sovloft
med två sängar och två stolar.

Alla torpstugornas sängplatser har kudde och täcke eller filt. Gästerna tar
med egna lakan och örngott alternativt sovsäck. (Disk- och rengöringsmedel
skall finnas men glöm ej att ta med ev. disk- och torkhanddukar samt tvål.)
Visthuset och Sovstugan är ej vinterbonade och saknar vatten. Till var
köksutrustning hör en större dunk med tappkran som kan fyllas vid pumpen
bakom Sovstugan.
Förrådet innehåller bl.a. en gemensam frysbox, åror och årtullar till
roddbåten, några flytvästar samt såg och yxor.
Dusch- och WC-anläggningen ligger i en byggnad mellan Sportstugan och
torpstugorna. Det finns två avdelningar med vardera en dusch med
omklädningsutrymme, två toaletter och ett tvättutrymme.
Bastun ligger i grässlänten mot sjön, nära bryggan, och har en dusch.

