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HVAD SKAL JEG TAGE MED TIL HYTTEN?








Lagener til madrasser
Dyner eller soveposer
Toiletpapir
Køkkenrulle
Viskestykker
Håndklæder
Karklude

FIND VEJ TIL HYTTEN
GPS‐koordinater til hytten
Degrees, minutes & seconds
Latitude: N56 30 09
Longitude: E13 40 34

GPS
Latitude: N 56 30.150
Longitude: E 13 40.567

Decimal degrees (WGS84)
Latitude: 56.5025
Longitude: 13.676111

Kørselsvejledning fra Helsingborg









Kør ad E4 mod Stockholm
Kør fra ved afkørsel 75 mod Markaryd N og Timsfors
Kør mod Timsfors (se kort på næste side)
Drej til højre mod Timsfors
Kør igennem Timsfors og følg hovedvejen
Efter du passerer under motorvejsbroen:
Tag anden vej på højre hånd – ved det hvide stakit og vejskiltene mod Exhult og Sånna (se
billede på næste side)
Følg ruten på det sidste kort, på næste side
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VED ANKOMST TIL HYTTEN
Strøm




Tænd for HOVEDAFBRYDEREN til højre for gruppetavlerne i kosteskabet i entreen.
Tænd for HPFI/HOVEDAFBRYDEREN i Kavalerfløjen (toilet‐ og værkstedsfløjen). Relæet er
placeret inde i værkstedet, til højre for døren.
Sørg for at radiatorer er slukket i de rum I ikke benytter – kontrollér også radiatorerne på 1. sal.
Der sidder en lille tænd/sluk‐knap på højre side af radiatorerne.

Vand
I kælderen (kun hvis vandpumpen ikke tænder automatisk når I har tændt for strømmen):




Tænd lyset på dreje‐kontakten, på højre hånd når man træder ind i kælderen.
Tilslut strømmen til pumpen og tænd pumpen på kontakten, på siden af pumpen.
Husk at slukke lyset og lukke lemmen igen når Du forlader kælderen.

Tænd vandvarmeren:






Vandvarmeren må først tændes når vandpumpen er tændt. Kontrollér at der kommer vand ud
af vandhanen i køkkenet og lad det løbe til vandtrykket bliver stabilt, inden I tænder for
vandvarmeren.
VIGTIGT! Knappen foran på vandvarmeren skal kun drejes halvvejs mod maks. Den skal IKKE
stilles på maks. – det vil gøre vandet brændende varmt og trykket i hanerne vil blive ustabilt.
Overkogningssikringen kan slå vandvarmeren fra. Vandvarmeren tændes igen ved at trykke på
den lille sorte knap der sidder på undersiden af beholderen, i forreste højre hjørne.
Den røde lampe lyser når vandet opvarmes.

Gas
Gasflasken står uden for hytten ved vinduet ind til køkkenet, under et lille halvtag.




Drej regulatoren på toppen af gasflasken, så der åbnes for gassen.
Kontrollér at der kommer gas ud af kogeblussene ved at tænde dem.



Det store gasblus tændes ved at holde startknappen inde de første 10 sekunder, herefter
kan den slippes.
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UNDER OPHOLDET
Affald
I Sverige skal affald sorteres i følgende kategorier:








Metal: øl‐ og sodavandsdåser, Aluminiumsfolie, makreldåser, tomatdåser og lignende. Alt skal
skylles rent inden det puttes i posen.
Farvet glas: vinflasker, ølflasker og lignende. Skylles rene først.
Ufarvet glas: syltetøjsglas og lignende. Skylles rene først.
Pap: papemballage, kartoner fra mælkeprodukter, kartoner fra juice. Kartoner med
plastikskruelåg hører også under pap. Skyl alle kartoner inden de puttes i posen.
Plastik: plastikemballage, plastikflasker, plastikposer. Både hård og blød plast.
Grønt affald (kompost): grønsagsskræller, frugt og lignende, æggeskaller.
Gråt affald: kødrester, madrester, emballage med spor af kød, bleer og lignende. Generelt, alt
det der ikke passer ind i de andre kategorier.

Afskaffelse af affald:






Metal, farvet glas, ufarvet glas, pap og
plastik: aflever på genbrugspladsen i
Timsfors (se kort). Som lejer er det jeres
ansvar at aflevere sorteret affald på
genbrugspladsen.
Grønt affald (kompost): tømmes i
kompostbeholderen uden for hytten.
Plastikposer må ikke komme ned i
komposten!
Gråt affald: Samles i store gennemsigtige
affaldssække, som lukkes med knude og
stilles i den grønne affaldscontainer ude
ved vejen.

BEMÆRK! KUN kategorien gråt affald må komme i
den grønne affaldscontainer, og alt skal være i
gennemsigtige sække. Der må ikke smides løst
affald i den grønne affaldscontainer.
BEMÆRK! Ved afgang fra hytten må der ikke
Genbrugspladsen ved Folkets Hus i Timsfors
efterlades affald i affaldsstativerne, hverken
indendørs eller udendørs. Stativerne indendørs
efterlades med nye poser, udendørs stativer efterlades uden poser.
BEMÆRK! Hvis der ikke er plads til alt gråt affald i den grønne affaldscontainer, tages det med eller
stilles i jordkælderen. Jordkælderen er på venstre hånd når I går fra hytten mod den store græsplæne,
skråt over for parkeringspladsen. Gråt affald der stilles i jordkælderen SKAL være i gennemsigtige
sække, have en ekstra sæk udenom og lukkes med knude. Sækkene stilles på den presenning der er lagt
ud på gulvet i jordkælderen. Det er KUN overskydende gråt affald der må stilles i jordkælderen.

Kulsvierhyttens Vejledningsbog

Side 6 af 9

Bageovne




Når der har været slukket for strømmen skal urene på ovnene indstilles før ovnene kan tages i
brug.
Uret på ovnene indstilles ved at holde de to knapper længst mod venstre inde, mens du drejer
på knappen til højre.
Når uret er indstillet kan I tænde ovnen på normal vis.

Brændeovn







Der er to små håndtag foran, nederst på brændeovnen.
o Venstre håndtag justerer luftindtag i brændeovnen.
o Højre håndtag åbner og lukker for huller i bunden af brændeovnen, ned til askebakken.
Når I tænder op i brændeovnen er det en god idé at åbne helt for luftindtaget, og stille lågen
meget lidt på klem – dvs. lågen er lukket helt til, men håndtaget på lågen er ikke drejet ned.
Når der er godt gang i brændeovnen kan I stille luftindtaget til ca. halvt åbent, så brændet ikke
brænder for hurtigt.
Sørg for at have lågen til brændeovnen lukket, så der ikke kommer røg ud i stuen.
Der er et gammelt jernhåndtag på væggen i entréen – det kan åbne og lukke spjældet i
skorstenen. Sørg for at håndtaget står i lodret position – så er der åbnet igennem skorstenen.

Brænde



Det flækkede brænde i brændeskuret ved parkeringspladsen er kun til brug i brændeovnen
indendørs. Vil I lave bål udendørs bruges vindfældede træer og grene på grunden.
Når der skal fyldes brænde op i brænderummet inde i hytten, skal brændet tages fra pallen med
net på som står i det venstre rum under brændehalvtaget. Kun hvis det venstre rum er tomt må
der tages fra det højre rum.

Ophold udendørs, omkring hytten






Der er en bålplads lige nord for hytten. På bålpladsen bruges brænde (grene og lignende), som I
selv finder rundt omkring på grunden. Vær opmærksom på at der kan være afbrændingsforbud
ved tørke (kontrollér hos de lokale myndigheder).
Der er en stor solid rist man kan lægge over bålstedet til at grille mad på, og derudover er der en
kuglegrill af ældre model.
Åen må ikke opdæmmes og rafter der er lagt på tværs skal fjernes efter brug.
Ophold omkring og inde i det gamle savværk er forbudt. Savværksbygningen ligger på
naboejendommen, på den anden side af åen, og tilhører derfor ikke Kulsvierhytten.

Kulsvierhyttens Vejledningsbog

HOSPITAL OG LÆGE
Nødopkald
Ring 112

Lægeklinikker i Markaryd
Vårdcentralen
Hallarydsvägen 2
285 36 Markaryd
Tlf.: +46 433 56 41 00
Gränsbygdskliniken
Drottninggatan 3
285 31 Markaryd
Tlf.: +46 433 123 46

Lægeklinik i Strömsnäsbruk
Vårdcentralen
Wennerbergsgatan 16 A
287 32 Strömsnäsbruk
Tlf.: +46 433 56 48 10

Nærmeste Hospital
Ljungby Lasarett
Kyrkogatan 2
341 35 Ljungby
Tlf.: +46 372 58 50 00

Mere information: www.1177.se
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TJEKLISTE VED AFGANG FRA HYTTEN
Hvert punkt krydses af når det er gjort, og listen sendes tilbage til udlejer sammen med nøglen.

Rengøring
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Rengør service, bordplader og gasblus i køkkenet.
Tøm vaskene for skidt og rengør dem.
Tøm og rengør køleskabene. Sluk efterfølgende på stikkontakten til venstre for køleskabene og
lad køleskabslågerne stå åbne.
Rengør spiseborde og stil stolene i spisesalen på hovedet, oven på bordene.
Tøm brændeovn for aske (hældes ud i bålpladsen) og hug småt pindebrænde til de næste der
besøger hytten, hvis det mangler – brug økse og huggeblok udendørs.
Fyld brændestakken indendørs op. Tag brænde fra pallen med net i venstre rum under
brændehalvtaget ved parkeringspladsen. Kun hvis pallen til venstre er tom benyttes højre rum.
Bank måtten i entréen fri for skidt, udenfor.
Støvsug og vask gulvene i alle de rum I har benyttet – også entréen.
Rengør badeværelset: håndvask, wc og gulv.
Rengør toiletfløjen (hvis I har benyttet den): brusekabiner, wc, håndvaske og gulv.

Gas
□

Luk for regulatoren på toppen af gasflasken, uden for køkkenvinduet.

Strøm
□
□

Sluk for HOVEDAFBRYDEREN til højre for gruppetavlerne i kosteskabet i entréen.
Sluk for HPFI/HOVEDAFBRYDEREN i Kavalerfløjen (toilet‐ og værkstedsfløjen). Relæet er placeret
inde i værkstedet, til højre for døren.

BEMÆRK! Det er ikke nødvendigt at slukke separat for vandpumpen – den slukker automatisk når
der slukkes for HOVEDAFBRYDEREN i hytten.

Lås hytten
□
□

Sørg for at alle vinduer er lukkede og at hasperne er sat på.
Sørg for at alle døre til hytten og Kavalerfløjen er låst.

Affald
□
□
□
□

Sørg for at der ikke ligger skrald (papir, cigaretskodder og lignende) på grunden eller i hytten.
Tøm alle sorteringsstativer indenfor og udenfor, og sæt nye plastikposer i indenfor.
Aflever alt genbrugsaffald på genbrugspladsen i Timsfors (se Under Opholdet).
Gråt affald der ikke kan være i den grønne container tages med eller stilles i jordkælderen – i
dobbelt lag gennemsigtige affaldssække, lukket tæt med knude (se Under Opholdet).

Jeres evt. kommentarer:
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KONTAKT INFORMATION
Ved spørgsmål kan I henvende jer til:
Hytteudlejer ved KFUM og De Grønne Pigespejderes Venner i 4140 Borup
Peter Muller Tribler
E‐mail: kontakt@kulsvierhytten.dk
Tlf.: +45 29 92 99 36

NB! Hvis I opdager skader eller lignende under jeres ophold i hytten må I meget gerne tage billeder af
dem og sende billederne til os ved hjemkomsten, sammen med jeres feedback.

