Brug denne 10 punkts checkliste
ved afslutning af hvert møde:

Det er dejligt at komme
til en pæn og indbydende
spejderhytte.

Sørg derfor at kontrollere,
at hytten efterlades som
du gerne selv vil finde den.

 Anvendte borde tørres af og stole
sættes op.
 Gulvene fejes.
 Affaldspose i køkkenet tømmes og ny
pose sættes i.
 Opvaskemaskinen tømmes.
 Hvis service har været anvendt: sæt
det i maskinen og start maskinen.
 Køkkenet efterlades opryddet
 Kontroller at udendørsarealerne er
opryddet
 Sluk for lys og radiator på toiletterne.
 Sæt varmeblæserne på 16 grader.
 Check at havedør og hoveddør er låst,
alle vinduer lukket og lys slukket.

Husregler til brugere af Birgittehytten
Hovedregel: Efterlad hytten som du gerne selv vil finde den.
BORDOPSTILLINGEN
• Stole sættes op
• Gulvet fejes og brugte borde
tørres af
• Venligst efterlad hytten med
bordopstilling, som vist på
illustration og billeder nedenfor
• Det lille fællesrum er normalt ikke
en del af det areal der udlånes.

AFFALD
• Der må IKKE efterlades affald ved
siden af containeren
• Containerne må kun fyldes, så der
er plads til et par poser mere.
Containeren tømmes kun hver
anden onsdag.
• Har man mere affald end der med
rimelighed kan være i
containerne, skal det fjernes af
den som låner hytten.

Husregler til brugere af Birgittehytten
OPVARMNING
• Af hensyn til vores opvarmning
med varmepumper bedes alle
døre efterladt åbne.
• Instruktion i varmepumper findes
på opslagstavlen
TOILETTER
• Toiletterne skal efterlades rene og
med rene håndklæder. Vasketøj
skal i den store hvide balje i

KØKKEN
• Køkkenet efter lades rent og
ryddeligt. Hvis I kommer til en
opvaskemaskine som har kørt,
skal den tømmes. Hvis I bruger
service skal den sættes i gang, når
I forlader hytten.
• Efterlad ikke fordærveligt mad i
køleskabet. Det er en venlig
tanke, men vi bruger det ikke og
skal efterfølgende til at smide det
ud.
NABOERNE
• Af hensyn til vores gode
naboskab skal der være ro
omkring hytten kl. 22.
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