Tjek liste og ved ankomst og vigtige oplysninger til opholdet


Strømmen tændes ved ankomsten ved at slå HFI—relæet i skabet i pejsestuen til.
Opvarmning og madlavning samt opvarmning af badevand sker ved el. Pas på ikke at
tildække radiatorerne.



Inventar eller køkkenudstyr m.m. der ødelægges, skal erstattes. Skader noteres på
afrejsechecklisten. Madrasser må kun bruges indendørs, og skal beskyttes ved, at man
anvender egne medbragte lagner.



Sav og økse er i kælderen (genplaceres efter brug). Beplantning må ikke beskadiges eller
fældes.



Medbring selv viskestykker, toiletpapir, køkkenruller samt karklude.



Når hytten forlades, skal den rengøres overalt og efterlades i ordentlig stand. Jævnfør
særskilte afrejsecheckliste.
Rengøringsmidler samt rengøringsrekvisitter findes i skab i baderummet, mens støvsuger
m.m. findes i skab på gangen



Er der mangler ved rengøringen og oprydningen vil dette blive bragt i orden for lejers regning
til 200kr pr time. Inkluderet i oprydningen er hele grunden samt p-pladsen



Bål må kun tændes på bålpladsen – ikke nede ved fjorden



Affald skal medtages ved afrejse og kan afleveres i tillukkede plasticposer i
affaldscontaineren som står oppe ved vejen. Der vil blive trukket fra depositummet 100 kr pr
sæk der ikke er fjernet. Udtjente batterier kan lægges i beholderen hertil i skabet i
pejsestuen.

 Ved nødstilfælde ringes 112
 Ved behov for læge, kontakt Lægehuset Korsgade 9, 9500 Hobro, tlf. 9852 2200 eller
Lægehuset H.I. Biesgade 9, 9500 Hobro, tlf. 9852 5266
Udenfor lægekonsultationstid kontaktes lægevagten (Hobro Sygehus, Stolbjergvej 8, 9500
Hobro), tlf. 70 150 300 (lægevagten henviser til skadestuen).
 Der er røgalarmer på gangen og i sovesalen. I baderummet er der en lang brandslange,
mens der i køkkenet er et brandtæppe og en ildslukker; misbrug koster genopladning.
Udvendig på sydlige endegavl er der to “branddaskere”.
 Der må kun flages ned det danske flag. Flagreglementet (se opslag) bedes overholdt,
såfremt man ønsker at flage. Er flaget vådt ved afrejse, skal det bredes ud over et bord i
pejsestuen
 Vi har i mange år haft et godt naboskab, og forventer at man medvirker til dette og viser
hensyn. Dette indebærer bl.a. at hytten ikke kan lejes til vilde fester og at det ikke er tilladt at
anvende musik eller lave støj, der på nogen måde kan forulempe vore naboer.
Færdsel kan ske på hele vores grund, ad adgangsvejen og nede langs fjorden til begge
sider.
God lejr!
Kærnegruppen, Hobro

