LINDEHYTTEN

DDS – 1. Silkeborg Gruppe
Ansøvej 4A
8653 Them

Denne folder indeholder relevante oplysninger om
LINDEHYTTEN og dens omgivelser.
POSTADR.:

Lindehytten, Ansøvej 4 A, 8653 Them

UDLEJNING:

Mogens Hansen tlf. 21 78 04 06
e-mail: mogens.ruby@gmail.com

NØGLE:

Tilsendes et par dage før lejemål. Sendes retur i
medfølgende kuvert umiddelbart efter lejemålet.

RENGØRING:

Det påhviler lejer at rengøre hytten. Se tjekliste på
side 6.
Ønsker man derimod ikke selv at gøre rent, koster
det 200 kr. ekstra, og skal være aftalt med udlejer
ved lejemålets indgåelse.

TILSYN:

Mogens Hansen tlf. 21 78 04 06

WEBSITE:

www.lindehytten.dk

NYTTIGE TLF. NR.:
Them lægepraksis, Lægehuset, Mølleløkken 7, Them tlf.
86 84 81 22
Them Svømmehal, Frisholmvej 13 a, Them tlf.
86 84 86 60
Dagli Brugsen, Them Centeret 6, Them, tlf.
86 84 70 11
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HYTTEN INDEHOLDER:
Spise og
opholdsrum:

4 borde og 20 stole

Lederrum:

2 x 2 sovepladser

Soverum:

Ca. 10 pladser

Køkken:

El-komfur m. ovn, køleskab m. frostboks,
kaffemaskine, el-kogekande, gryder og
pander. Service til 20 pers. (Ingen glas).
Varmt og koldt vand.

Toilet:

2 toiletter med håndvask. 1 bruserum. 3
udendørs vaskepladser.
El-varme samt brændeovn.

Varme:

VEDR. VARME I HYTTEN:
1.

Varmenøglen (lille nøgle) sættes i varmelåsen over el-relæet.
Nøglen drejes, hvorved termostaterne på radiatorerne frigøres.
De kan derefter indstilles på den ønskede temperatur.
Termostaten går automatisk tilbage på 10°, når nøglen tages
ud.
Husk, der må ikke afbrydes for kontakten til elvarmen, men
resten af kontakterne skal afbrydes.

2.

Brug kun tørt brænde til brændeovnen. (Medbring selv brænde).
Efter brug af brændeovnen skal denne gøres ordentlig ren.
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ORDENSREGLER:

VEDR. LEJRPLADSEN:

I.

Hytten, samt lejrpladsen må kun benyttes efter tilladelse af
udlejer.

2.

Det er forbudt at anvende åben ild andre steder, end på
bålpladserne.

3.

Fældning af træer, samt al afhugning af grene er forbudt.
Brænde medbringes til eget brug.

4.

Alt affald skal lægges i affaldscontaineren.

5.

Hytten samt lejrpladsen skal være rengjort og ryddet efter endt
brug, så stedet efterlades, som det forefindes ved ankomst.

6.

Vis hensyn - respekter naboskellene.

Al færdsel til og fra LINDEHYTTEN skal foregå på stier og veje, ikke
på skrænter og naboernes marker. Skoven på begge sider af
naturstien er privat.
Spørg om tilladelse ved evt. brug:
Ernst Rasmussen, tlf. 86 84 72 78
Sanne Gosvig, tlf. 86 84 86 09
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VEDR. HYTTEN:
1.

Tobaksrygning og brug af åben ild (stearinlys) er strengt
forbudt i soverummene.

2.

Gryder fra køkkenet må ikke bruges på bålpladser.

3.

Medbring lagner - det skåner madrasserne - og liggeunderlag
til soverum.

4.

Medbring viskestykker, karklude, opvaskemiddel,
rengøringsmidler, affaldsposer og toiletpapir.

5.

Ødelagt og bortkommet service og inventar erstattes efter
gældende dagspriser (Læg venligst besked + 20 kr. pr. stk.
ituslået service).

6.

Graffiti eller anden form for hærværk på vægge og/eller hytte
erstattes med dækning af udgifter til udbedring, dog min.
500kr.

VEDR. EL-INSTALLATIONER:
1.

Nye sikringer findes ved relæskabet

2.

Ved strømsvigt:
a.
se efter om sikringen er sprunget
b.
er fejlrelæet slået fra
c.
er a og b prøvet uden resultat, ring til:

Salten El-forretning, tlf. 86 84 77 33
RENGØRING AF HYTTEN
Det påhviler lejer at rengøre Lindehytten inden afrejse
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Tjekliste:
Alle madvarer fjernes (også salt, sukker mv.)
Køleskabet tømmes og rengøres (efterlades åbent)
Komfur og ovn rengøres
Toiletter og håndvaske rengøres
Brændeovn tømmes
Alle borde tørres af
Madrasser børstes – og på hemsen: lægges i 2 bunker
Alle gulve og trappen til hems fejes
Alt affald anbringes i affaldscontaineren
Alle vinduer lukkes, indvendige døre efterlades åbne
Luk for vandet ved stophanen uden for ved afmærkning (se
opslag)
Strømmen afbrydes (se opslag ved relæskab)
Ved mangelfuld rengøring fremsendes opkrævning efterfølgende til
dækning af udgifter, dog min. 200 kr.
Brug tjeklisten og få gjort ordentligt rent!
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