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ORDENSREGLER 
Ved færdsel på områder skal følgende regler overholdes: 

 
 Kørsel på området udenfor vejene er ikke tilladt. 

 Tilladelse til færdsel på naboarealerne skal indhentes hos lodsejerne. 

 Træfældning er ikke tilladt uden særlig tilladelse. 

 Bål må, hvis ikke andet er oplyst, kun tændes på områdets bålplads, og kun, hvis 

branddaskere medbringes ved bålpladsen (branddaskere opbevares ved toiletbygningen). 

 Bål udenfor de faste bålpladser skal aftales med udlejeren. Kogebål dog undtaget. 

 Brænde til udendørs bål må opsamles over hele området – dog ikke fra brænde/raftestabler. 

 Brænde til brændeovnen skal medbringes. 

 
Ved afrejsen skal de lejede lokaler være rengjorte efter følgende retningslinier: 

 
 På sovesale støvsuges under madrasser. Gulvene støvsuges og vaskes. 

 I pejsestuen skal brændeovnen rengøres og gulvet støvsuges og vaskes. 

 I spisesalen skal vindueskarme aftørres og gulvet støvsuges og vaskes. 

 I køkkenet afvaskes borde og hylder. Elkomfur, ovn, kaffemaskine, køleskab, fryser, 

opvasker og andet inventar rengøres.  

 Gulvet fejes og vaskes. Der slukkes for køleskab og fryser og lågerne åbnes.  

 Opvasker tømmes for vand og efterlades åben. 

 Nøgle sættes tilbage i nøgle-box. 

 

 DER MÅ IKKE EFTERLADES MADVARER AF NOGEN ART VED AFREJSEN. 

 NB.: Bestik og service m.v. optælles. 

 På toiletter afvaskes vaskekummer med sæbevand, ristene renses og gulvene vaskes. 

 Trapper og gange fejes og vaskes. 

 Borde og stole aftørres med fugtige klude og sættes på plads i de rum, hvor de hører til. 

 Måtterne bankes – men ikke mod huset. 

 Alt affald, som ligger henkastet på området, opsamles og anbringes i affaldscontaineren. 

 
Slutrengøring kan evt. bestilles hos udlejeren, idet man aftaler omfang og pris med et lokalt 

hjemmeservicefirma. 

 
Udlejer kan ikke give garanti mod forekomsten af insekter. Edderkopper vil straks gå i gang med at 

lave et nyt spind hver gang det bliver fjernet. Edderkoppespind er en del af naturen, og ikke 

nødvendigvis et tegn på mangelfuld rengøring. 
 
 

HUSK ved ankomst og afrejse at aflæse og notere målerstand for el og olie-drifttimer. 

Brugere af de udendørs vaskeanlæg skal huske at lukke for vand ved afrejse. 


