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Saltbækhytten, Saltbækvej 129, 4400 Kalundborg 

 
Generelle oplysninger     side 1 

Bestemmelser og anvisninger   side 2  
Kort over grunden     side 5 

 
Hytteudlejer og Ansvarlig for Saltbæk  

Finn Larsen. Rørmosevej 15, 4400 Kalundborg.  

Tlf. 40 58 18 89 / finnlarsen13@gmail.com 

Læs disse oplysninger og bestemmelser grundigt igennem, også hvis du tidligere har lejet hytten 

 

Nødkald                    112 

Lægevagt                  70 15 07 00 

Akut til skadeklinik 70 15 07 08 

 

Hytten taget i brug sommeren 2005  

I hytten findes: 

Sovehems til 25 personer alt efter størrelse,  

Ingen køjer og madrasser 

Storstue med masseovn, køkken med brændekomfur og 1 gasblus 

3 toiletter med bad, hvoraf det ene er handicap toilet.  

Der er service til ca. 25 personer, samt gryder, potter og pander til fremstilling af mad 

eller kaffe  

Køleskab, fryser, kaffemaskine 

Telefon         59 56 10 93 

Wifi 

Kode i gang ved toiletter.  

Der er dårlige signaler til mobil telefoni, i området. 

Lejrplads  

Der kan opsættes telte på grunden, der er plads til 10-15 telte. 

Medbring  

Soveposer, liggeunderlag, toiletpapir, håndklæder, karklude, viskestykker, 

opvaskemiddel (miljøvenligt), service ved flere end 25 personer. 

 

Rengøringsmidler til slutrengøring forefindes i hytten. 
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Bestemmelser og anvisninger: 

Nøgle  

Nøgleboks 3402 

 

Brændekomfur 
Må meget gerne benyttes, skal rengøres efter brug.  

Brænde findes ved raftelade.  

Vær opmærksom på at tage de korte stykker, de passer til komfuret.  

Kan tændes for at få hurtig varme. 

 

Masseovn 
Optændes efter vejledning, der står på hylde i store stue. 

 

Bål 
Må kun tændes på den forberedte plads. Brænde forefindes.  

Brænde  
Hvis der har været benyttet brænde fra rummet under trappen, skal dette fyldes op  

igen.  

Brændet forefindes i rafteladen. Nøgle til rafteladen hænger til højre for  

køkkenvask ved hovedindgangsdør. 

Rengøring  
Oprydning og rengøring påhviler lejeren fuldt ud.  

Ved mangelfuld rengøring påhviler udgifter lejer. 

Rengøringsmidlerne findes i skab på toilettet 2.dør til venstre. 

 

1. Storstue med brændeovn 

Brugte borde, bænke og stole aftørres 

Gulv støvsuges/fejes og vaskes med ”gulvplejemiddel til træ”. Undgå at efterlade 

vand på gulvet, da det kan skade træet. 

Måtte rystes 

 

2. Køkkenområder 

Borde aftørres, vask rengøres 

Alle former for fødevarer medtages 

Alt service vaskes og sættes på plads 

 

3. Køleskab og fryser 

Tømmes for madvarer 

Afvaskes med alm opvaskemiddel 

El slukkes ved at trække stikket ud og dør efterlades på klem 

 

4. Toilet gang og tilstødende teknik rum overfor handicap toilettet 

Gulve støvsuges/fejes og vaskes med ”gulvplejemiddel til klinker” 

Måtte rystes 
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5. Trappeopgang til sovehems 

Trappe fejes og vaskes med ”gulvplejemiddel til træ” 

 

6. Toiletter 

Toiletter rengøres med toiletrens 

Håndvaske rengøres med ”rengøringsmiddel” 

Gulve støvsuges/fejes og vaskes med ”gulvplejemiddel til klinker” 

Affaldsspande påsættes nye poser 

 

7. Sovesal, 1. sal 

Gulv støvsuges/fejes og vaskes med ”gulvplejemiddel til træ” 

8. Udendørsareal 

Oprydning, fjern alle medbragte ting 

Beholder med cigaretskod tømmes 

 

9. Affald 

Husholdningsaffald: bio og restaffald lægges i opstillede affaldscontainere. Incl 

affaldsposer fra toiletter og cigaretskod. Hvis udendørs affaldscontainer er fyldt skal 

overskydende tages med retur. 

 

AL ANDET EMBALLAGE OG AFFALD skal tages med retur, så som glas/flasker, 

aviser/papir, pap o.lign. 

 

 

Ved korte spejdermøder / møder forlades hytten som den blev modtaget. Brugte rum og 

emner skal altid rengøres, som minimum skal gulvet i storstuen fejes. 

 

 

Brandmateriel   
Er opsat efter brandmyndighedernes anvisninger og kontrolleres jævnligt.  

Meld straks til udlejeren om mangler ved brandmateriellet. 

 

Røgalarmer 

Må ikke afmonteres 

 

Ordensregler 
Ved Saltbækhytten ønsker vi at have et godt forhold til vore naboer.  

Derfor er færdsel og ophold på naboernes grunde og marker ikke tilladt.  

 

Mekanisk musik må ikke spilles udendørs. Inden døre er det i orden under almindelig  

hensyntagen til omgivelserne. 

 

Rygning forgår udendørs, skod lægges i opsat beholder til dette. 

 

Brug ikke udendørssko på 1. sal. 
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Flaghejsning  

Brugere af hytten flager efter de almindelige flagregler. 

Flaget hejses klokken 8 og tages ned ved solnedgang dog senest klokken 20.  

Hvis flaget er vådt med afrejse, lægges det over et bord, så det kan tørre. 

                                                                                     

 Lyset i gang og toiletter                       

 Det tænder automatisk, når der bliver behov for at få lys. 

 Lyset slukker også selv, når der ikke er behov for lys mere.                

                                                               

Parkering    

Der parkeres på P-plads nord for hytten. 

Nord for denne plads er der yderligere p-område. 

 Der må ikke parkeres langs vejen ned mod hytten. 

Kun biler med handicapstatus må parkere ved hytten. 

 

      

Vi ønsker jer et rigtigt godt ophold. Håber vi ses igen. 

 

    Finn Larsen 
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