
Husregler for Rolandhytten skal være bekendt for lejer: 
 
Ved ankomst: 
Nøgler findes i skuffen til højre ved køkkendøren.  
Aflæs elmåler i mellemgangen ved ankomst og noter på fremlagte aflæsningsseddel.  
Husdyr er ikke tilladt i Rolandhytten. 
Rygning er ikke tilladt i Rolandhytten.  
Grillstartere må kun tændes op på bålpladsen. Grillene står i brændeskuret.  
Brænde står i beholdere i brændeskuret. 1. beholder er gratis, efterfølgende kr. 50,00.  
 
Inventar, såvel borde, stole, madrasser samt køkkenudstyr er ikke til udendørs brug!  
I opholdsrummet er der 36 stole og 6 borde, der er service og bestik til 60 
personer.  
I hver af de 8 soverum er der 1 stol og et lille bord. 
HUSK medbring: Dyne/sovepose, hovedpude, lagen og betræk.  
Der skal anvendes eget lagen på madrasserne, også når der benyttes sovepose.  
Husk medbring: Toiletpapir, håndsæbe og håndklæder, viskestykker, karklude og 
køkkenruller. 
Daglig rengøring af opvaskemaskinen, se opslag/brugervejledning ved maskinen.  
Fejl og mangler konstateret ved lejemålets begyndelse eller opstået under lejemålet 
bedes meddelt udlejer straks, dog senest når Rolandhytten forlades.  
Opståede skader skal erstattes af lejer. Ligesom  skader, der belaster efterfølgende 
lejers mulighed for at gennemføre et ophold, vil blive krævet erstattet.  
Lejer må ikke tilkalde håndværker eller lignende uden forudgående aftale med udlejer.  
 
Ved afrejse: Aflæs elmåler i mellemgangen og noter på aflæsningssedlen, noter også 
fejl, mangler, ødelagte og beskadigede ting.  
Send foto af hele sedlen. Efterlad sedlen på bordet.  
Stolene i opholdsrummet sættes i 4 stakke med 9 i hver. 
Hytten skal forlades opryddet, gulvene fejet, evt. støvsuget, bordene aftørret. 
Toiletterne skal være skyllet ud.  
Affaldsposer i alle rum tages ud og lægges i affaldscontaineren, gælder også fra 
toiletterne. 
Affald sorteres jfr. piktogrammer.  
Vinduer og yderdøre skal være lukket og låst.  
Slukke for varme i sovefløjene, lad alle døre til værelser og opholdsrum stå åbne.  
Varmen sættes i opholdsrummet på 16 gr. sommer – 18 gr. vinter.  
Fryser og køleskab skal være tændt.  
Aflever alle nøgler i skuffen ved køkkendøren. (Lederrum 1 og 2, brændeskur, samt 
hoveddør). 
Grunden skal være ryddet for affald og cigaretskod. Husk at slukke evt. bål. 
Flasker og dåser skal medtages ved afrejse.  
 
Vi er nogle stykker, der står til rådighed ved uforudsete opgaver:  
 

Hans Christian Dalgaard Hansen    61 72 47 04  

Henry Puggaard     42 20 34 22  

Keld Kallestrup      40 25 38 12  

Evald Jeppe Nielsen      24 65 61 81  

Svend Erik Jensen     40 28 78 15  

Bjarne Bruun     23 41 45 75  

Henning Juul     21 60 36 50  

Vibeke Jørgensen      24 20 85 17  

Elmer Vestergaard Jensen     40 21 02 45 

Ole Falkenberg Thomsen    30 95 29 75 


