Kort om Polarhytten
Køjepladser: På hemsen ca. 25 pladser. I stueplan tre rum med hver
10 pladser. To rum med hhv. tre og fire køjer, 10 ekstra madrasser.
Køkkenfaciliteter: To køle/fryseskabe. Stort professionelt elkomfur
med fire kogeplader. Proff. Opvaskemaskine med løse servicebakker.
Proff. kaffemaskine. Service til ca. 90 personer. Stor ovn. Særligt
serviceskab – spørg udlejer. Udendørs grill kan bestilles.

3.Lyngby Gruppe

Sanitære forhold: To toilet-/baderum. Det ene har tre toiletter, fire
håndvaske og to brusekabiner. I det andet er der tre toiletter, en
brusekabine og tre håndvaske.
Opvarmning: Hele huset opvarmes af centralvarmeanlæg med oliefyr.
Endvidere pejs i det store opholdsrum.
Udendørs: Teltplads, bålplads, flagstang, shelter ved sø, rafter til
rådighed.
Parkering: På skrå langs huset. Vej langs huset skal holdes fri. Der
forefindes ekstra P-plads ved vejsving mod nord.
ADVARSEL: Der må under ingen omstændigheder affyres fyrværkeri på
området eller i omegnen på grund af flere stråtækte huse i nærheden.
Søen er ikke egnet til badning.
Polarhytten er beliggende i et landbrugsområde, hvor der er flere folde,
hvor der går okser og heste bag el-hegn. Disse hegn skal respekteres,
idet det er forbundet med livsfare, at gå ind på en mark med tyre og
heste.
Musik: Der må ikke spilles musik og udvises støjende adfærd på
området.
Hytteinspektører: Se på kontrakt, hvem der er din inspektør:
Johan Hegelund: 45 87 13 49
Mogens Palner: 45 93 00 38
Frank Schmidt: 45 87 55 83
Henrik Mortensen: 45 88 85 18
Frank Baunsgaard: 48 79 36 33
Bent Tholander: 45 88 33 57
Jeppe Andersen: 22 11 62 00

Polarhytten
Almager Bakke 22, Ganløse
3660 Stenløse, Tlf.: 48 18 49 66.
Udlejning: Niels Jensen, Stengårds Allé 10, 2800 Kgs. Lyngby.
Tlf.: 45 88 55 88 – fax.: 45 88 59 83 – mail: polarhytten@3lyngby.dk
Girokonto: Reg.nr. 1551 konto: 1824910. KFUM-spejderne,
3.Lyngby Gruppe, Stengårds Allé 10, 2800 Kgs. Lyngby

Om Polarhytten
Polarhytten ejes af KFUM-spejderne 3. Lyngby Gruppe, som er en af
Nordsjællands største spejdergrupper. Hytten er bygget i årene
1964-67 med frivillig arbejdskraft leveret af spejderne, ledere og
forældre. Hytten blev udbygget med ca. 100 m2 i 1991, så det samlede
hytte-areal nu er ca. 300 m2. Den vedligeholdes og udlejes stadig med
frivillig arbejdskraft.
Polarhytten ligger i et naturskønt område syd for den store statsskov
Ganløse Orned med moser og tunneldale fra istiden. Hytten har plads
til ca. 65 overnattende personer. Køkkenet kan lave mad til ca. 90
personer.
Vejbeskrivelse: Polarhytten ligger ca. 22 km fra Københavns
Centrum. Med bil køres ad Hillerødmotorvejen (Hovedvej nr. 16). Drej
fra ved afkørsel nr. 8 mod Værløse. Fortsæt videre forbi Kirke Værløse
og drej til højre ad Almager Bakke ved skiltet.
Tog og bus: Nærmeste jernbanestation er Værløse S-togstation.
Herfra kan fortsættes med buslinie 165 til Kirke Værløse. Buslinje 165
kører fra Lyngby Station til Kirke Værløse.
Købmand: Der er forretninger i Ganløse – bager og supermarked.
Nærmeste købmand er Super 1, Niels Jørgen Pedersen i Kirke Værløse,
tlf.: 44 48 05 61. Han bringer gerne varer helt op til hytten.
Telefon: Der er mønttelefon i hytten 48 18 49 66.
Frederikssund sygehus 48 29 59 59.
Lægevagten i Frederiksborg amt 48 25 00 41.

Ved ankomst til Polarhytten
1. Tænd for el-hovedafbrydere i det blå målerskab i gangen.
2. Der åbnes for vandet på nederste stophane i fyrrum til venstre
for indgangsdør, (håndtag lodret).
3. El-målere aflæses. Målerstand noteres i brevet der er modtaget
med nøglen.

Ved afgang fra Polarhytten
1. Hele huset rengøres i henhold til medsendte tjekliste. Der er
rengøringsmidler i fyrrummet. Koste, gulvskrubbere og skrabere
hænges på plads i fyrrummet efter brug.
2. Alt affald lægges i affaldscontainere.
3. Køle/fryseskabe tømmes og rengøres. Afbryd på kontakten inde
i køleskabene. Lad dørene stå åbne.
4. Alle hovedafbrydere på el-tavlen afbrydes – dog ikke
hovedafbrydere mærket VANDVÆRK og OPVASKEMASKINE.
5. Vandstophanen i fyrrum til venstre for indgangsdør lukkes
(håndtag vandret).
6. Alle vinduer og døre lukkes og haspes. De to glasdøre mod øst
og syd lukkes indefra. Den todelte dør mod syd lukkes ved at
løfte håndtaget opad, hvorefter cylinderen drejes.
7. Af hensyn til varmeforhold skal alle døre indvendigt stå åbne.
8. Manglende eller ødelagt inventar skrives på følgebrevet
modtaget med nøglen.
9. El-måler aflæses og målerstand noteres i følgebrevet, som
returneres sammen med nøgle til udlejeren. (Niels Jensen).
Grundplan over hytten

