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OK Vilse 87 – Klubbstugan 
 

 

Beskrivning av Klubbstugan 
OK Vilse 87:s klubbstuga ligger i Vilshult, ca 10 km norr om Olofström. 
 
Klubbstugan är i två plan:  

 
- På ovanvåningen finns ett stort 

samlingsrum med pentry. Pentryt har 
begränsade kokmöjligheter – där finns 
en s k Trinett med två kokplattor och 
kylskåp, mikrovågsugn, frys och kaffe-
bryggare. Grytor, porslin och bestick 
finns i god omfattning.  

 
- Nedanvåningen består huvudsakligen 

av omklädningsrum med dusch och 
bastu. Det finns två toaletter: en i 
herrarnas omklädningsrum och en i 
damernas. 

 
- I anslutning till klubbstugan finns grillplats. Ved och grillgaller finns i vedboden. 

Orienteringskartor 
Runt klubbstugan finns OL-kartor i alla väderstreck. Kartorna revideras fortlöpande. 

Uthyrning 
Uthyrning per dygn: 
Medlemmar  100kr 
Föreningar, företag 500kr 
 
Stugan bokas av stugansvarig Roger Thörn 0454-466 43 eller 070-269 03 94. Bokning kan även 
göras via e-post: roger.thorn@oktv.se  
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Viktigt att känna till för dig som hyr Klubbstugan 
 
- Du får 2 nycklar till ytterdörren av den 

person som möter upp och öppnar för er. 
 
- Städutrustning finns i damernas 

omklädningsrum, dammsugare finns i 
skrubben ovanför trappan. När du 
använt stugan förväntas du dammsuga 
och våt-torka golven samt rengöra 
toaletterna. 

 
- Det finns ingen soptunna - vi är anslutna 

till glesbygdsstation. Lämna därför ev 
soppåsar innanför ytterdörren så tar 
stugvärden hand om det när ni åker. 

 
- Stugan värms av 2 luftvärmepumpar; en på ovanvåningen och en på nedanvåningen. Återställ 

dessa till 16 grader när ni lämnar lokalen. 
 
- Mätartavla och proppar finns dels utvändigt på stugans östra fasad, dels i skrubben i 

herrarnas omklädningsrum. 
 
- Om något går sönder eller om ni behöver akut hjälp, ringer ni stugansvarig Roger Thörn, 

tel 0454-466 43 eller 070-269 03 94. 
 
- Det finns inga restauranger i Vilshult, men desto fler i Olofström ca 10 km söderut.  

Hitta till Klubbstugan: 
Klubbstugan har ingen egen adress, 
men infarten är från Släggvägen. 
Bäst är att köra riksväg 15 till 
Industrivägen, sedan höger på Slägg-
vägen i 200 meter och sedan höger 
igen innan järnvägsövergången. 
Därifrån ca 300 meter till klubb-
stugan.  

Stugans gps-koordinater: 
N 6 245 820, E 467 450  
(SWEREF 99 TM) 


