ØKSEDAL
infohæfte

ØKSEDAL - VEJLEDNING
Denne vejledning er til brug for lejere, der vil hjælpe os med
at holde bygninger og området omkring Øksedal i så fin
stand som muligt. Kommentér gerne eventuelle fejl eller foreslå rettelser.
Ris og ros modtages gerne.
Vi ønsker jer et godt ophold.
Med spejderhilsen
Øksedaludvalget

Øksedals adresse
Danske Baptisters Spejderkorps
Førertræningscentret ”Øksedal”
Øksedalvej 4, Barmer
9240 Nibe
Tlf. 9835 5138
E-mail til Øksedaludvalget: oksedal@dbs.dk
Webside: http://www.oeksedal.dk

Spørgsmål?
Er der spørgsmål, så kontakt venligst:
Søren Jacobsen, tlf. 5190 3091 / e-mail: sj@dbs.dk

Nøgler returneres hurtigst muligt til :
Danske Baptisters Spejderkorps
Korpskontoret
Gl. Gugvej 21
9000 Aalborg
Tlf. 9816 6250 / e-mail: dbs@dbs.dk
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Affald
• Alt køkkenaffald lægges i en blå affaldssæk. Luk sækken inden
den lægges i containeren.
• Er der ikke plads i de respektive affaldscontainere, bindes den
blå sæk og sættes ved siden af containerne.
• Storskrald: Glas og flasker lægges i skuret som står ved indgangsportalen, her skal pap også placeres, papkasser foldes
sammen, så de fylder mindst muligt.

Kaffemaskine
• Den store kaffemaskine tændes på væggen bagved maskinen.
• Bemærk at vandstanden skal stå mellem 10 og 20 liter når den
er tændt.

Ovne
• Brugsanvisning findes på væggen ved ovnene.

El-tavle
• Ved strømsvigt findes el-tavle i værelset ved siden af køkkenet.
• Hver automatsikring er tydeligt markeret.

Opvaskemaskine
• Brugsanvisning hænger på væggen ved siden af maskinen.
• Opvaskemaskinen er forsynet med sæbeautomatik, som selv
doserer sæbemængden.

Pejse
• Begge pejse i hytten kan benyttes.
• De skal efter brug fejes rene for aske og ubrændt brænde.
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ØKSEDAL - KORT OVER OMRÅDET
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Borde og stole
• Må gerne flyttes rundt i huset men skal sættes på plads inden
afrejse.
• Alle mærket med blå tape skal placeres i spisesalen

• Alle mærket med hvid tape skal placeres i pejsestue/
instruktionslokale.

Vaskemaskine
• Vaskemaskine med brugte viskestykker, karklude, gulvklude
startes inden afrejse. (Tilsynet tømmer og slukker)

Shelter
• Der forefindes, mellem indgangsportal og hytte, et stort shelter
med plads til ca. 10 personer.

Brænde
• Brænde udenfor brændeskurene må benyttes. Tag det I skal
bruge, men brug det venligst med omtanke. Vær omhyggelig
med at alle bål er HELT SLUKKEDE ved afgang.
• Ved større lejre sørger lejeren selv for brænde.
• Der må ikke fældes træer i skoven.

Bålpladser
• De allerede etablerede bålpladser skal fortrinsvis benyttes.
• Graves der nye bålpladser skal det gøres på en sådan måde, at
de efter endt brug, af lejeren, slettes, så det ikke ses at der har
været gravet, dvs. tørv lægges på plads.
• Der må IKKE graves på paradepladsen.
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Raftestativer
• Brug gerne rafterne til aktiviteter.
• Rafterne må ikke brændes eller afkortes.

Udendørs toiletter
• På grunden findes to toiletbygninger, en ved p-pladsen og en på
pladsen sydvest for hytten, disse kan benyttes, hvis der på forhånd er truffet aftale om dette.
• Lejeren sørger selv for sæbe og toiletpapir til de udendørs toiletter.
• Toiletbygningerne vil være lettere rengjorte og efterlades i samme stand. Ønsker man at benytte de udendørs toiletter aftales
det med udlejer i god tid inden ankomstdagen.

Sportsplads
• Der findes en stor sportsplads som er ideel til pladskrævende
aktiviteter. Hvis I står med ryggen til hytten på flagpladsen, så
skal I gå ligefrem for at komme dertil.

Naboer
• Vi har et rigtig godt forhold til vores naboer, som I er med til at
vedligeholde. Dette skal ikke afholde jer fra at lave aktiviteter
rundt i området, men lad den sunde fornuft råde her.

Huskeliste ved afgang
• Der skal fejes/støvsuges i hele huset.
• Gulvet i køkkenet skal vaskes (kun hvis det er meget beskidt).
• Sørg for at lys er slukket og dørene er låste og vinduer lukkede.
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ØKSEDAL - GRUNDPLAN
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