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G R U P P E

Lejrhytten Harebo
Langebjergvej 5, Uvelse • 3330 Gørløse

Udlejning: Niels Jensen, Stengårds Alle 10, 2800 Kgs. Lyngby
Telefon: 45 88 55 88 – E-mail: harebo@3lyngby.dk
Girokonto: Reg. nr. 1551 – kontonummer: 182 4910.
KFUM-Spejderne 3. Lyngby Gruppe, Stengårds Alle 10, 2800 Kgs. Lyngby

Praktiske oplysninger
Adresse:
Lejrhytten Harebo, Langebjergvej 5, Uvelse, 3330 Gørløse
Kapacitet:
Hytten er på 310 kvadratmeter. Grundens areal: 9000 kvadratmeter. Sovepladser: 54. Køkkenet har service til 100 personer. Der er fire vaskerum med brusebad samt fire toiletter
med håndvask.
Opvarmning:
Rum-opvarmingen sker med el-radiatorer. Sikringsskab for køkken, opholds/spiserum
findes i det store køjerum på væggen mod køkken. Sikringsskabet er aflåst med hyttens
nøgle. Hovedafbrydere med sikringer for den øvrige del af huset er i rengøringsrummet
ved entre. Kontakt til el-vandvarmere er i køkken og i rengøringsrummet. Der er brændeovn
i det store opholdsrum. Lejere skal selv medbringe brænde. Brug af brændeovnen om
vinteren kan spare meget på el-regningen.
Køkken:
Stort el-komfurer, et stort køleskab, et stort fryseskab, professionel kaffemaskine og professionel opvaskemaskine. Opvaskemaskinen vasker på 3 til 5 minutter. Opvaskevandet skal
skiftes manuelt(tryk på bundtømningsknap på betjeningspanel).
Telefon:
Hillerød Hospital: 48 29 48 29
Akuttelefonen: 1813
Brandvæsen, ambulance, politi: 112 – én-én-to. Opgiv adressen: Langebjergvej 5,
3330 Gørløse.
Hytteinspektører: Se på dit nøglebrev, hvem der er din hytteinspektør:
Johan Hegelund: 20 93 81 59 		
Mogens Palner: 20 64 78 41
Frank Schmidt: 45 87 55 83 			
Henrik Mortensen: 40 81 14 83
Søren Gow Hansen: 22 87 19 55 		
Bent Tholander: 21 40 53 88
Jan M Nielsen: 31 33 03 11

Indkøb:
Brugsen i Uvelse er nærmeste forretning. Den har stort udvalg og længe åbent – også
på søndage.

Ved ankomst til Harebo
1. Aflæs el-måler. Den sidder udvendigt ved køkkendør.
2. Kontroller om der er tændt for hovedafbrydere på de to el-tavler i rengøringsrum
og i store soverum.
3. Åbn for vandet. Hovedhane sidder ved brandpost – lige indenfor døren til venstre.
4. Indendørs bruges kun indesko.
5. Oplæs den advarsel, der står på bagsiden af lejekontrakten og nøglebrevet for dine
deltagere.
6. Bål må kun tændes på bålpladsen. Yderligere bålpladser må kun graves efter aftale
med udlejer.
7. Rafterne er kun til lejrarbejde. Må ikke – kan ikke – anvendes til brænde.
8. Der må ikke spilles høj musik af hensyn til naboerne.
9. Omkring hytten er der folde, hvor der går okser og heste. Hegn omkring folde skal
respekteres. En 600 kg rasende tyr kan være livsfarlig for børn og voksne.

Affald
Alt brandbart afbrændes på bålstedet. Tomme flasker lægges i kasse i affaldsskuret. Affald lægges i affaldsbeholderen. Plastposter til affald ligger i køkkenskabet lige indenfor
døren til højre.
På toiletterne står der en lille affaldsspand. Hvide plastposer til disse ligger på hylden i
rengøringsrummet. Husk, at skifte disse poser ved afgang.
Affald skal soteres i husholdningsaffald og restaffald.

Toiletter
Der må ikke kastes affald i toiletterne, som herved stopper.

Advarsel
Respekter hegn mod naboernes marker. En hest kan sparke dødbringende. Der må ikke
afskydes fyrværkeri på området af hensyn til brandfaren i skoven.
KFUM-Spejderne 3. Lyngby Gruppe fralægger sig ethvert ansvar for skader på lejernes
personer eller ejendele under ophold i Harebo.

Tjekliste ved afgang fra Harebo












Er hytten rengjort overalt?
Er alt ikke-brandbart affald lagt i affaldsbeholderen?
Er alle el-radiatorer indstillet på 5 grader?
Er der lukket for vandet på hovedstophanen i gangen?
Er alle indvendige døre åbne?
Er komfurer, kaffemaskine og opvaskemaskine slukket?
Er opvaskemaskine tømt for vand – og efterladt med åben låge?
Er køleskab og fryser tømt, rengjort og slukket?
Er lyset slukket overalt?
Er grunden ryddet for papir, cigaretskod og andet affald?
Er hytten og området i en tilstand du forventer, når du kommer igen?

Plan over hytten

