
 

Vi har et rigtig godt forhold til vores naboer og det vil vi gerne fortsat 
have, både til glæde for vores lejere og os selv, så vi vil bede jer 
respektere dem og deres ting. 

 
Der er forholdsvis langt til naboerne, så lidt høj musik i hytten giver 
ikke problemer, sålænge døre og vinduer er lukkede. 

 
Boldbanen der ligger ved landevejen er en privat bane, som tilhører 
gården overfor. I bedes undlade at benytte denne bane. 

 
 

Vi håber I får en rigtig god tur 
 
 
 
 
 

Gør som mange andre ------ Nyd den natur som omgiver denne hytte. 
Hjælp os med at værne om den til glæde dig og andre, søg for at: 

 
Flasker, dåser, skodder og andet skrald ikke 
flyder på græsplænen eller i bevoksningen. 

Saml dit skrald det rigtige sted - - - - 
I SKRALDEPOSER ! 

 
 

For hjælpen 
Hilsen 

Hyttefar 

                    
 
 

Til Lejerne 
af ”Væreharebo” 

 
Læs venligst denne folder inden du tager 

til hytten. 
 

Spejderhytten Væreharebo 
Hove Møllevej 18 

2765 Smørum 
 

 



Tak fordi du vil bruge vores hytte. 
 
Når du bruger hytten så prøv at have dette i tankerne. 

 
Hytten ejes af en spejdergruppe, det betyder, at alt der skal laves i hytten, 
bortset fra rengøringen, som du har betalt for og som foretages af et 
professionelt firma, sker med frivillig ulønnet arbejdskraft. 

 
Så derfor pas godt på hytten og inventaret. 

 
Når du ankommer til hytten: 

 
- Såfremt du registrerer tegn på indbrud i hytte eller udhuse (f.eks. 

manglende hængelåse), bedes du omgående kontakte hyttevagten. 
- Vi har hyttevagt på, som du kan kontakte på tlf.: 22 16 69 53 
- Vær opmærksom på, om der er skader, og noter dem på listen. 
- Aflæs evt. målere og noter det på listen. 

 
Når du er i hytten: 

 
- Lad udefodtøj stå i gangen, så er det nemmere at holde hytten ren 
- Udefodtøj har selvfølgelig IKKE noget at gøre på sovesalen 
- Da der er klinkegulv, er det en god ide, at medbringe inde sko. 

 
- Borde og stole må ikke tages ud af hytten, jorden er blød og de 

synker i. 
- Husk at medbring lagner til madrasserne. 
- Madrasserne må IKKE tages ud af hytten 

 
- Brug vandet med omtanke og hæld gerne opvaskevand ud i 

bevoksningen. 
 

- Vi har eget vandværk med filteranlæg på, vandet kan ind imellem 
virke uklart, dette er på grund af iltningen af vandet. 
Vi får jævnligt kontrolleret vandet hos et godkendt analysefirma. 
Analyseresultaterne er ophængt i hytten. 

 
- Brændet i brændeskuret er kun til brug i brændeovnen i hytten. 
- Brænde til bål kan samles i skoven, eller medbringes hjemmefra. 

Før du forlader hytten: 
 
Efterlad hytten, som du gerne selv vil finde den. 

 
- Ryd op efter dig, både i og udenfor hytten 

 
- Tør bordene af 
- Sæt borde og stole på plads, se opslaget i hytten 

Stolene skal ligge med bunden i vejret på bordene. 
 

- Husk at fylde brændekurven op 
 

- Tøm køleskabet tør det af og lad det stå åbent. 
- Tør komfuret af også ovnen, (tag pladerne ud af ovnen og lad den 

stå åben) 
- Fjern alle madvarer (så tiltrækker de ikke ”husdyr”) 
- Vask op og sæt det på plads, vær opmærksom på, at der nogle 

stede er angivet antal. 
 

- Læg madrasserne i pæne bunker 
 

- Fej alle gulve 
- Almindelig let rengøring alle steder. 

 
- Luk vinduer og sæt hasper på 
- Sluk lyset. 
- Lad alle døre inde i hytten være åbne 
- Luk og lås alle yderdøre 
- Læg nøglen i nøgleboksen og lås den 
- Luk og lås døren til brændeskuret 

 
- Aflæs evt. målere og notere det på listen, sammen med evt. skader, 

ødelagt inventar m.m. 
 

- Sæt affaldssækkene i containeren ved landevejen 
De er af plast 20m fra landevejen, der står Erik Harefod på dem, 
der er en til bioaffald og to til restaffald. 
Følg vejledningen i affaldsfolderen. 
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