Ordensregler for Bjerghytten

Sidst revideret 16/4-2018

Styring af
varme

Se vejledningen ved målertavlen i lederværelset ved køkkenet.

Tørring af tøj

På grund af brandfare må der ikke hænges tøj til tørre på de
elektriske radiatorer.

Ventilation

Sørg for at lufte kraftigt ud et par gange om dagen. På denne måde
forbedres indeklimaet, og vi undgår fugtskader på vinduer og
vægge.

Tallerkener,
glas m.v.

Alle benyttede tallerkener, kopper, glas m.v. skal vaskes/tørres og
stilles på plads efter brug.

Madrasser

Madrasserne må under ingen omstændigheder bruges udendørs.

Aflæsning af
el

Ved ankomst og afrejse skal lejeren foretage aflæsning af el-måler.
Aflæsningsskema modtages sammen med nøglekode og returneres
straks efter afrejsen.

Slutrengøring Inden afrejsen skal
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Alle gulve og måtter støvsuges. Vask gulvene med det
gulvvaskemiddel, som findes i depotrummet
Alle madrasser skal børstes af og lægges i køjerne
Alle toiletter og håndvaske rengøres
Køkkenborde, køleskab, fryser og komfurer vaskes grundigt.
Husk også ovnen. Lad køleskabet køre.
I spise-/opholdsstuen skal alle borde og stole rengøres og stilles
på plads.
Bær alt affald ud i affaldsstativerne eller container på gavlen af
huset.
Sluk lys overalt og luk vinduer og døre
Sluk for el-varmen på el-panelet i lederrummet ved køkkenet
Sluk fryseren og lad låget stå åbent.

Terrænet

Pas på planter, buske og træer. Du må ikke skære eller knække
grene af træer og buske.
Evt. huller efter aktiviteter skal tildækkes inden afrejse.

Bålsteder

Benyt venligst de etablerede bålsteder

Affald

Sortér alt affald: Glas, papir, metal og gråt affald skal i
affaldssækkene fra Ringsted kommune.

Andet affald skal i blå container.
Container

Ring til Bjerghyttens formand (Sanne Madsen tlf. 71 90 66 09), hvis
affaldscontaineren er fuld

Vand

Afhentning af vand til lejrplads kan ske ved udendørsvandhanen
(ved køkkenvinduet ). Al opvask skal foregå i køkkenet eller på
lejrplads.

Rafter

Alle rafter skal efter brug returneres til raftegården. Der må ikke
saves i rafterne.

Brænde

Findes i brændeskuret. Ikke forbrugt brænde skal inden afrejse
lægges i brændeskuret.

Færdsel
udenfor
grunden

Benyt de offentlige veje og stier, da de omliggende arealer er
privatejede.

Lederne er ansvarlige for, at reglementet er kendt af alle deltagere og at
reglerne overholdes.

