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Polarhytten
Almager Bakke 22, Ganløse • 3660 Stenløse

Udlejning: Niels Jensen, Stengårds Alle 10, 2800 Kgs. Lyngby
Telefon: 45 88 55 88 – Fax: 45 88 59 83 – E-mail: polarhytten@3lyngby.dk

Girokonto: Reg. nr. 1551 – kontonummer: 182 4910.
KFUM-Spejderne 3. Lyngby Gruppe, Stengårds Alle 10, 2800 Kgs. Lyngby

Om Polarhytten
Polarhytten ejes af KFUM-Spejderne 3. Lyngby Gruppe, der er en af Nordsjællands største
spejdergrupper. Hytten er bygget i årene 1964-67 med frivillig arbejdskraft leveret af
spejderne, disses forældre og gruppens ledere. Hytten blev udbygget med ca. 100 kvadratmeter i 1991, så det samlede areal nu er på ca. 300 kvadratmeter.
Polarhytten ligger i et fredet naturskønt område syd for den store statsskov Ganløse Orned i et område domineret af moser og tunneldale fra istiden. Hytten har plads til ca. 65
overnattende personer og ca. 80 spisende. Køkkenet har kapacitet til ca. 100 personer.
Vejbeskrivelse: Polarhytten ligger ca. 22 km fra Københavns Centrum. Med bil køres ad
Hillerødmotorvejen(hovedvej 16). Drej fra ved afkørsel nr. 8 mod Værløse. Fortsæt mod
Kirke Værløse og forbi Kirke Værløse – drej af Bundsvej ved skiltet til højre.
Tog og bus: Nærmeste jernbanestation er Værløse på S-banens Farum-linje. Herfra kan
fortsættes med buslinje 165 til Kirke Værløse. Bussen holder ved Netto supermarked.
Buslinje 165 kører fra Lyngby station til Kirke Værløse.
Købmand: Der er forretninger i Ganløse – bager og supermarked. Nærmeste købmand
er Netto i Kirke Værløse ved busholdepladsen.
Telefon: Der er ikke telefon i Polarhytten.
Frederikssund sygehus: 48 29 59 59
Lægevagten: 48 25 00 41
Brandvæsen: 112 – husk at opgive hyttens adresse: Almager Bakke 22, 3660 Stenløse

Ved ankomst til Polarhytten
Kommer du efter mørkefald – så medbring en lommelygte.
1. Tænd for el-hovedafbryderne i det blå skab i gangen. Kontakt for udvendigt lys sidder
på væggen over målerskabet.
2. Der åbnes for vandet på stophane i fyrrum til venstre for skab. Håndtaget på ventilen
skal stå lodret.
3. El-måler aflæses og målerstand noteres på dit nøglebrev.
Hytten har lukket spildevandssystem. Det indebærer, at spildevand fra toiletter opsamles
i to underjordiske tanke – en udenfor køkkenet – og en ved veranda mod syd.
Opvaskemaskinen er en professionel maskine, der vasker på ca. 3 minutter. Den tømmer
ikke opvaskevandet automatisk. Tømning sker manuelt ved tryk på knap med bundtømningssymbol på betjeningspanelet.

Ved afgang fra Polarhytten
1. Hele huset rengøres i henhold til den medsendte tjekliste. Der er rengøringsmidler
i skabet i fyrrummet. Koste, gulvskrubber og skrabere hænges på plads efter brug
på hyldeknægtene i fyrrummet.
2. Snavsede gulvklude og viskestykker lægges på gulvet i fyrrummet.
3. Alt affald lægges i affaldscontainerne.
4. Køle- og fryseskabe tømmes, slukkes og efterlades med åbne døre. Sluk også ventilator i køkken. Afbryder med rød lampe sidder over kaffemaskinen.
5. Vandstophanen i fyrrum til venstre for skabet lukkes(håndtag VANDRET).
6. Alle hovedafbrydere på el-tavle i gangen afbrydes – dog IKKE hovedafbrydere mærket
VANDVÆRK og FYR.
7. Husk at tømme opvaskemaskinen for service og for opvaskevand.
8. Alle vinduer og yderdøre lukkes og haspes. De to glasdøre mod syd og øst lukkes
indefra. Den to-delte dør mod syd lukkes ved at løfte håndtaget opad, hvorefter
cylinderen drejes.
9. Af hensyn til varmefordelingen i huset skal alle indvendige døre stå åbne.
10. Manglende eller ødelagt inventar og service skrives på nøglebrevet og returneres
sammen med nøglen.
11. El-måler aflæses og målerstand noteres i nøglebrevet, som returneres til udlejeren:
Niels Jensen, Stengårds Alle 10, 2800 Kgs. Lyngby.
Grundplan over hytten

Køjepladser: På hemsen ca. 20 pladser. I stueplan tre rum med hver 10 pladser. To rum
med hhv. tre og fire køjer. 10 ekstra madrasser.
Køkkenfaciliteter: et stort køleskab, et stort fryseskab. Stort professionelt el-komfur
med fire kogeplader. To store gasblus med flaskegas. Stor ovn. Stor proff. Kaf-femaskine.
Opvaskemaskine med løse servicebakker. udendørs grill kan bestilles. Service så der
kan dækkes til ca. 100 med porcelæn og glas(rødvin, hvidvin, vand, dessertvin m.v.).
plastservice til ca. 50 personer.
Sanitære forhold: To toilet/baderum. Dameafdelingen har tre toiletter, fire håndvaske
og to brusekabiner. Herreafdelingen har to urinaler, to toiletter, tre håndvaske og en
brusekabine.
Opvarmning: Hele huset opvarmes af centralvarmeanlæg med oliefyr. Endvidere pejs i
det store opholdsrum. Lejerne skal selv medbringe brænde til pejsen.
Udendørs: Teltplads, bålplads, flagstang, shelter ved sø.
Musik: Af hensyn til naboerne må der ikke spilles høj musik eller udvises støjende adfærd.
Parkering: Skal ske på skrå mod huset, så vejen langs skrænten mod vest friholdes af
hensyn til naboen i dalen mod syd. Der er ekstra P-plads ved vejsving mod nord.
ADVARSEL: Der må under ingen omstændigheder affyres fyrværkeri på hele området
eller i omegnen på grund af de mange stråtækte huse omkring Polarhytten.
Søen er ikke egnet til badning.
Hytten er beliggende i et landbrugsområde, hvor der er flere folde, hvor der går okser og
heste bag hegn. Disse hegn skal ubetinget respekteres, idet det er forbundet med livsfare,
at gå ind på en mark med tyre og heste.
KFUM-Spejderne 3. Lyngby Gruppe fralægger sig ethvert ansvar for skader på lejere og/
eller disses ejendele under ophold i Polarhytten.
Hytteinspektører: Det fremgår af nøglebrevet, hvem der har vagten som 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
Kim Thodberg: 28 71 45 01			Bent Tholander: 21 40 53 88
Jonas Kandal: 28 12 15 70
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