GULDBÆKSKÆRVEJ 34
9900 FREDERIKSHAVN
DET DANSKE SPEJDERKORPS
Peter Wessel Gruppe
Udlejer:
Kisser Nielsen
Tunøvej 21
9900 Frederikshavn
Mobil.: 24 20 86 57
kisser@mail.dk

Generelt:
Engsighytten er røgfri indendørs. Hvis der ryges skal det foregå udenfor, og
der må ikke efterlades cigaretskodder.
Madrasserne må ikke fjernes fra sovesalene.
Affald - ud over det som kan være i den grønne affaldsbeholder ved
Guldbækskærvej – skal fjernes af lejer.
Er hytten ikke i orden, når den forlades, vil forholdene blive bragt i orden af
udlejer for lejers regning:
Rengøring af hytte: 600 kr. som betales sammen med lejen.
Fjernelse af affald: 200 kr.

Praktiske oplysninger:
Hytten består af følgende:

Underetagen:

Spisekøkken med plads til ca. 18 personer ved 3 faste
borde med flytbare bænke. Der er 2 komfurer, 2
køle/fryseskabe, mikroovn, kaffemaskine, elkedel og
opvaskemaskine. Køkkenudstyr og service til ca. 40
personer.
Pejsestue.
Opholdsstue med 3 flytbare spiseborde med plads til ca.
18 personer.
Lederrum til 4 personer.

Overetagen:

2 sovesale med plads til 26 personer (halvdelen af
madrasserne er korte - beregnet til børn).

Toiletbygning:

Piger: 2 toiletter og Drenge: 2 toiletter (ingen brusere).

Rengøring af Engsighytten:
Lejeren skal selv rengøre borde, sætte stole/bænke op og rydde service i
køkken. Såfremt de aftalte forhold ikke er i orden beregnes yderligere
rengøring til kr. 150 pr. time.

Køkken:
Alle madrester skal være fjernet (af hensyn til mus og myrer). Affaldssækken
skal være tømt. Hvis I har brug for flere affaldssække, ligger de i køkkenet.
Affaldet skal sættes i den grønne affaldsbeholder ved vejen.
Køle/fryseskabe skal være tømte og rengjorte. Lad dørene stå åbne (sæt
klude i klemme i dørene).
Komfurer og ovne skal være rengjorte.
Opvaskemaskinen skal være tømt. Husk også at tømme vandet af. Lad døren
stå åben.

Varme: Begge bygninger er el-opvarmede.
Husk at medbringe:
Lagen, sovepose eller lignende, viskestykker, karklude, håndklæder og
personligt toiletudstyr, toiletpapir og køkkenruller.

Her findes tingene:
Flaget:

Garderobehylden i pejsestuen.

El:

Tilsluttes i sikringsskab ved trappen.
Husk at afbryde ved afrejse.

NB - Udefodtøj må ikke bruges på 1. sal.
NB – Der må ikke medbringes hverken slik eller drikkevarer.

Vand:

Åbnes i køkken under bordet til højre for
vandvarmeren.
Husk at lukke ved afrejse.

Omkring hytten :

Affaldssække:

Findes i køkkenet.

Området renses for papir og andet - der ikke hører hjemme i naturen.
Det er ikke tilladt at efterlade skilte og andre materialer.

Gæstebogen:

Ligger i køkkenet.

Dagligvarer:

Brugsen i Gærum, Østergade 5,
tlf. 98 48 60 03.

Sovesale:

Engsighytten ligger i fredet område og Guldbækskærvej er privat vej, hvor
der skal køres langsomt og hensynsfuldt.

