Ophold:

Inventar:

Køkken:

.Brænde:

Ophold i Væreharebo foregår selvfølgelig
under de voksne leders ansvar.

Borde og stole i hytten må IKKE
anvendes udendørs

Tilkørsel og Parkering:

Elektricitet:

Tilkørslen til grunden sker af en ca.
400m lang markvej, som til tider kan
være svær at passerer.

El er indlagt.
I vinterperioden:
Holdes en temperatur på 7 °C
Indvendige døre til køkken, opholdsstue,
lederrum og toilet må ikke lukkes ved
afrejse.
HUSK at slukke alt lys inden hytten
forlades, der MÅ IKKE slukkes på
hovedafbryderene.

Gryder og pander findes.
Elkomfur med 4 plader og bageovn.
1 Elkedel
1 Kaffemaskine
Div. service til 30 personer.

Brænde i brændeskur er KUN til brug i
brændeovn.
Husk at fylde brænde i kurven til de
næste lejere
Brænde til bål findes i skoven, eller
medbringes hjemmefra.

Parkering sker på parkeringspladsen ca.
50 m fra Hytten
Der må/kan ikke køres på grunden.
Derfor er bommen til grunden aflåst
Grundareal:
Grundarealet er 14000 m2.
Der må selvfølgelig ikke foretages
færdsel på nabogrundene. Der skal i
øvrigt gøres opmærksom på, at der er
nogle vandhuller i den bagerste del af
grunden, som der under ingen
omstændigheder må smides grene og
rafter ned i.

Rengøring:
I skal selv medbringe viskestykker og
toiletpapir. Køleskab tømmes og
rengøres og efterlades åbenstående,
HUSK at afbryde for strømmen.
Rengør ovn og komfur husk
bagepladerne.
Før afrejse fejes gulve i alle rum.
Se i øvrigt opslag i hytten.
Slutrengøring foretages af
rengøringsfirma
Telefon:
Der er ikke telefon i hytten.
Overnatning:
Foregår på gulvet på 1. sal der findes 25
madrasser.
HUSK at medbringe lagner
Madrasserne må aldrig fjernes fra hytten.
Rygning:
Der er naturligvis rygning forbudt inde i
Hytten
Husk ikke at smide jeres skod 

Toilet rum:
2 toiletter og 2 håndvaske med Lunt vand.
Baderum:
2 brusere med varmt vand.
Vand:
Vi har egen brønd. Vandet er under
løbende kontrol af godkendt lab.
Vi har eget filteranlæg, vandet kan på
grund af iltningen ind imellem se hvidt ud,
men det forsvinder hurtigt.
SKYL IKKE AF UNDER RINDENDE
VAND.
Affald:
Vær opmærksom på, at vi har
affaldssortering: Grøn + rest
Alt affald skal i plastiksække.
Ved afrejse lægges de i containerne ved
landevejen. Der er én til grønt- og to til
restaffald.
Bemærk at flasker og dåser ikke er
restaffald.
Se affaldsfolderen
Brandmateriel:
Det er på det strengeste forbudt at lege
med brandmateriellet.
Nødstiger må ikke fjernes fra sovesalen
Opvarmning:
Hytten opvarmes ved El radiatorer.
Eller brændeovn

Tag:
Der må ikke kastes genstande op på taget,
ligeledes er det selvfølgelig forbudt at
kravle på taget.
Forsikring:
Der er brandskade-, tyveri- og vandskade
forsikring på hytten, men tyveri eller
beskadigelse af båndoptager, radio o.l.
dækkes ikke.
Bus:
Der er stoppested ved
Hove Møllegård
Rute 216 Ballerup – Roskilde.
Erstatninger:
Beskadigelser på hytten og/eller inventar
m.m. vil blive forlangt godtgjort til
dagspris.
Misligholdelse:
Der bliver fratrukket et beløb efter skøn,
af depositummet.
Forbrugspriser:
Vand: 4,50kr pr enhed (1 enhed = 10l)
(tæller indenfor hoveddøren)
El-varme og specielt elforbrug:
3,75kr pr kWh (måler i køkkenet)
Fratrækkes depositum

Brænde findes i aflåst skur

Når du bruger vores hytte så hav dette i tankerne.
Hytten ejes af en spejdergruppe, det betyder, at alt hvad der skal laves i hytten
sker med frivillig ulønnet arbejdskraft.

ØLSTYKKESPEJDERNE ERIK HAREFOD GRUPPE

vaereharebo@erik-harefod.dk
www.erik-harefod.dk

Så derfor pas godt på hytten.
Efterlad hytten, som du gerne selv vil finde den.
-

Ryd op efter dig, både i og udenfor hytten

-

Gør ordentlig rent i hele hytten. Hvis I holder udefodtøj i gangen, bliver
det nemmere.

-

Følg anvisninger på opslag om rengøring og oprydning

-

Husk at lukke vinduer og slukke lyset.

-

Sæt affaldssækkene i containeren ved landevejen

-

Brændet i brændeskuret er kun til brug i brændeovnen i hytten.

-

Brænde til bål kan samles i skoven, eller medbringes hjemmefra.

Spejderhytten Væreharebo
Hove Møllevej 18
2765 Smørum

