KFUM - Spejderhytten Kollen
Jeksen Dalvej 44A, 8362 Hørning
Checkliste vedr. Kollen

Lejeperiode______________________

Før besøget
Returnere kontrakten og betale depositum rettidigt. Rykker koster kr. 100.
Informere deltagerne om lagner på madrasserne.
Huske karklude, opvaskemiddel, viskestykker, håndklæder, sæbe, toiletpapir, køkkenrulle og
opvasketabs.
Ved starten af besøget
Aflæse forbrugsmålere (se bagsiden).
Informere deltagerne om ordensreglerne. (Se opslag og mappen i køkkenet).
 Ringe til udlejeren straks, hvis Kollen ikke lever op til dine forventninger. HUSK: Det er en spejderhytte.
Før Kollen forlades skal følgende altid foretages:
Udendørs
Sørge for at alle bål er slukkede.
Rydde op udenfor Kollen og samle madpapir, flasker, o. lign. Tømme ude-askebæger.
Køkken
Notere evt. ødelagt eller bortkommet materiel på bagsiden af denne checkliste.
Vaske alt køkkengrej og stille det på de afmærkede pladser.
Tømme opvaskemaskinen og rense filteret i bunden. Lad lågen stå åben.
Tømme kaffemaskinen for filter. Fjederen i bunden skal ikke fjernes !!!!
Rengøre ovne, bageplader, gasblus. Luk de grønne gashaner !!!!
Rengøre fryser og køleskab (de skal ikke slukkes).
Slukke mikroovn, el-kedel og kaffemaskine ved stikkontakten.
Tømme alle skraldespande.
Indstille radiator på "2"
Pejsestue
Tømme brændeovnen for aske.
Stille/hænge borde, stole og lamper på plads efter opstillingsplanen.
Indstille radiatorer på "3"
Soverum
Stille madrasserne på højkant.
Indstille radiatorer på "2"
Hvis du IKKE har bestilt rengøring. (Efter-rengøring koster kr. 900 !!!!!!!)
Aftørre borde, stole og vindueskarme.
Feje hele hytten grundigt.
Vaske alle gulve i sæbevand / rent vand.
Rengøre bad/toiletter/spejle. Klorin må ikke anvendes i WC. Der er trixtank !
Ryste måtten.
Feje terrasser.
Når Kollen forlades
Sikre at alt lys er slukket og alle vinduer/yderdøre er lukkede. Lås køkkendøren.
Aflæse forbrugsmålere (se bagsiden).
Låse fordøren og tilkoble alarmen. (LÆS vejledningen på bagsiden ).
Låse bommen.
Smide alt affald i containeren ved vejen. Overskydende affald må tages med hjem.
Hvis du har ris eller ros eller har haft uheld, kan du skrive det på bagsiden.

Returskemaet og nøglen returneres inden 3 dage til udlejeren,
Lars Hyldegaard, Vilhelm Becks Vej 65, 2.tv., 8260 Viby J., Tlf. 8611 6382 / 4062 6682
Tak for besøget. Vi håber, du har haft et behageligt ophold. Venlig hilsen og på gensyn Kollen.

www.spejderhytten-kollen.dk

udlejning@spejderhytten-kollen.dk

