Velkommen til “Hotel Olsen”

Nabo

Nord

Mark

Nabo

Husk at respektere grundens grænser ellers ser vi os nødsaget til at opkræve 500
kr. ved klager.

Nattergalevej 8, 3450 Allerød

P

stoppested - Kirkeltevej

(Sidst revideret 2016)

PRAKTISKE OPLYSNINGER:

ORDENSREGLER FOR ”HOTEL OLSEN”

Buslinier:
Offentlig transport: Bus 335 kan bruges. Tjek rejseplanen.dk
Indkøb: Der er forretninger i Allerød (ca. 4 km i bil). Her er bl.a.
Kvickly, M.D. Madsensvej 21, 3450 Allerød, Tlf.: 48 17 20 85
Man-fre  800 - 2000 lørdag 800-1800 søndag 1000-1800.

•

Kort over området og skovene kan downloades fra download.kortforsyningen.dk eller
købes hos scanmaps.dk.

PRAKTISKE RÅD:
Lejerne skal selv medbringe karklude, gulvklude, viskestykker, opvaskemiddel, toiletpapir og køkkenruller.
Hvis der er brænde (men det kan godt være meget store kævler) i brænderummet bag
skuret, kan dette frit anvendes. Er der ikke noget, må I selv sørge for dette. Økse og sav
findes i kosteskabet. Der må ikke sankes brænde i skovene uden tilladelse.

FØR HYTTEN FORLADES SKAL FØLGENDE UDFØRES:

•
•
•
•

•
•
•
•

Hytten ligger i beboet område. Af hensyn til naboerne skal lejerne undgå støjende
adfærd i og ved hytten. Det gælder især morgen og aften/nat efter 21.30. Det betyder
naturligvis at lejerne godt kan synge og hygge sig omkring bålet eller inde i hytten,
men at høj musik og massiv larm ved f.eks. boldspil skal undgås. Skellene skal naturligvis respekteres. Se tegning af grunden.
Grunden støder op til 2 søer. Det er forbudt at lege og sejle på disse. Lad være med at
smide grene, brænde og lignende i vandløb og søer, men I må gerne fiske andres rod
op.
Der må parkeres et par biler på grunden, der kan parkeres et par foran hytten på Nattergalevej, men der må ikke parkeres på resten af vejen.
Træer og buske må ikke beskadiges.
Der må kun tændes bål på de faste bålpladser nede ved søen, og der skal være voksne
til stede ved bålet. Naturligvis skal der ikke tændes bål, når der er brandfare, f.eks.
ved blæsevejr eller tørke. Ligeledes skal der være en spand med vand ved bålet, så det
hurtigt kan slukkes. Undgå også at lave røgbål – igen af hensyn til naboerne.
Eventuelle rafter på grunden kan benyttes, men må ikke skæres i stykker eller anvendes som brænde.
Tobaksrygning er naturligvis i følge brandvæsnet forbudt i hytten.
Brændehugning er forbudt indendørs.
El vandvarmer og el hovedafbrydere må kun betjenes af de ansvarlige ledere/voksne.

Alle gulve fejes og vaskes i varmt vand og brun sæbe. Der må ikke anvendes sulfo eller
vaskemidler med salmiak.
Toiletterne og vaskekummer i vaskerummene rengøres.
Køkkenet afleveres med rengjorte gryder, pander, bageplader, bradepander og service.
Desuden rengøres køleskab, fryser, komfur samt ovn. Dørene til køleskab og fryser efterlades helt åbne. El‑hovedafbryderne slås fra (dog ikke den/dem mærket „altid tændt“).
El‑målerne aflæses.
Alle affaldskurve tømmes. Affald udover det, der kan være i de opstillede affaldstativer,
skal fjernes fra grunden før afrejsen. Bemærk venligst afmærkningen af affaldssækkene.
Respektér affaldssystemet.
Vinduer lukkes og gardiner trækkes fra. I perioden 1/11 - 1/4 skal radiatorene i vaskerum
og køkken efterlades tændte. Dørene til køkkenet og vaskerummene skal da lukkes.
Brændeovnen tømmes for aske. Asken kan bæres ud på bålpladsen.

Hytteudlejer: Ulrik Bing, Frederiksdalsvej 181, 2830 Virum,
45 85 21 25, 20 950 957
ulrikbing@gmail.com

