Københavns Afdeling – Hyttefonden

Praktiske oplysninger for sommerhuset i Evetofte.
Transportmuligheder
Huset ligger på Elna Lassensvej 34, Evetofte, 3370 Melby. Adressen er markeret på oversigtskortet, som du kan se på hjemmesiden: http://kbh-dvl.dk/?page_id=4322
Ankomst i bil:
Har I ikke GPS, kan følgende kørselsvejledning anvendes:
Fra Frederiksværk kører man mod Hundested. Knap 2 km efter at have passeret jernbanen
drejer man til højre imod Melby ad Evetoftevej. Ca. 2 km længere fremme kommer Elna
Lassensvej på højre hånd. Nr. 34 ligger på anden sidevej på højre hånd, se oversigtskortet.
Ankomst med tog:
Man skal med toget, der kører mellem Hillerød-Hundested, og stå af på Melby station. Fra
stationen drejer man til højre imod Evetofte og Frederiksværk. Ca. 1,5 km længere fremme
kommer Elna Lassensvej på venstre hånd, se oversigtskortet. Togtider m.v. kan findes på
www.Rejseplanen.dk.
Husets indretning
Huset er et træhus på 54 m2 med et anneks på 14 m2 samt en carport og et udhus. Der er i
alt 7 sovepladser. I huset er der et badeværelse og tre soverum – et med en seng, et med 2
senge og et med en dobbeltseng (140 cm boxmadras). Desuden en stue med køkkenafdeling,
spisekrog og brændeovn samt radio, CD-afspiller og TV. I annekset er der et toilet og
sengeplads til 2 personer. Der er service m.m. til 10 personer.
Huset og annekset er el-opvarmet. Huset har desuden brændeovn, og brænde forefindes.
Elmåler findes i et udendørs skab på siden af huset. El-hovedafbryderen er i et lille rum på
bagsiden af huset ud mod haven. El-vandvarmer findes i badeværelset. Der tændes og
slukkes for det varme vand på en kontakt ved siden af vandvarmeren.
Huset er omgivet af en stor græsplæne, der bliver slået hver anden uge om sommeren af en
gartner.
Nøgler
Hovednøglen ligger i husets nøgleboks, som findes om hjørnet til højre for hoveddøren. Du
skal anvende kode for at åbne nøgleboksen. Denne fremsendes senest en uge forud for
lejeperiodens start. Øvrige nøgler findes i entreen. Ved afrejse skal hovednøglen lægges
tilbage i nøgleboksen.
Hvad skal man have med?
Der er dyner og hovedpuder i alle soverum. Man skal selv medbringe sengelinned, håndklæder, viskestykker, karklude, m.v. Der er ikke fødevarer af nogen art, dvs. det er en god ide at
medbringe basisfødevarer, såsom salt og peber, mel, sukker, kaffe, te, filterpose, kulør, krydderier, etc. Der er et stort køleskab og en fryser. Det er således muligt at medbringe mad til
flere dage. Da der kan være myg, anbefales at medbringe myggespray eller lignende.
Indkøbsmuligheder
De nærmeste forretninger ligger i Asserbo, knap 3 km fra sommerhuset. Frederiksværk ligger
ca. 5 km syd for, og Liseleje ca. 4 km nord for sommerhuset.
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Tur- og bademuligheder
Der er en mappe i huset med forskellige turforslag og brochurer fra omegnen. Det naturskønneområde Tisvilde Hegn ligger ca. 4 km fra sommerhuset. Der er badestrand i Liseleje ca. 4
km væk.
Lægehjælp
Førstehjælpsudstyr findes oven på køkkenskabet. Såfremt I kommer til skade og har brug for
lægehjælp eller ved sygdom har brug for læge uden for egen læges åbningstid, ringes til
Akuttelefonen i Region Hovedstaden på tlf. 1813. Ved akut tilskadekomst og akut sygdom,
hvor der er brug for øjeblikkelig hjælp, kan du ringe 112.
Post
Postkassen, der tilhører sommerhuset (nr. 34), er mærket Dansk Vandrelaug, og står i et
samlet anlæg af postkasser i starten Elna Lassensvej. Postnøglen hænger i entreen. Postkassen bedes tømt for eventuelle ugeaviser m.v. én gang under opholdet.
Rengøring og tømning af brændeovn
Rengøringsrekvisitter og rengøringsmidler, som er nødvendige for rengøringen ved afrejsen,
findes i det lille rum med el-hovedafbryderen på bagsiden af huset ud mod haven. Her findes
ligeledes samt sikringer og elpærer.
Det fremgår af ”Checkliste for rengøring”, hvad der skal være rengjort ved afrejsen. Såfremt
rengøringen ved ankomst ikke lever op til den anførte standard, bedes dette noteret på samme
checkliste og indsendes som anført på checklisten. Skemaet fremsendes sammen med nøglekoden senest 8 dage forud for lejeperioden.
Komfuret har keramiske plader og skal først rengøres med en specialskraber. I øvrigt skal
brugsanvisningen, som findes i et ringbind sammen med de øvrige brugsanvisninger, følges.
Hvis brændeovnen anvendes, renses den ved afrejse (der må dog godt være lidt aske i bunden). Når brændeovnen renses, fyldes asken i zinkspanden, hvor den skal stå, indtil alle gløder
er slukket. Asken må først tømmes – indpakket i affaldspose – når det er sikret, at der ikke er
gløder tilbage, og asken er helt kold. Lad zinkspanden stå på terrassen ved afrejse, hvis asken
ikke er helt kold.
Brækage og mangler
Såfremt I konstaterer, at der mangler noget, noget inventar er defekt, eller noget går itu,
bedes I melde dette til Sommerhusudvalget inden for en uge efter afrejse. Det samme gælder,
såfremt I skifter en elektrisk pære. I bedes anvende Checklisten for rengøring til indrapporteringen, hvoraf e-mailadressen også fremgår. Indsendes senest en uge efter afrejse.
Registrering af forbrug af el og brænde
Elmåleren aflæses både ved ankomst og ved afrejse på medsendte Forbrugsskema og indsendes som anført på skemaet. Desuden registreres eventuelt forbrug af brænde på skemaet.
Indsendes senest en uge efter afrejse.
Tobaksrygning
Tobaksrygning skal foregå udendørs og med hensyntagen til omgivelserne (brandfare).
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Hunde
Hunde skal holdes i snor, og der skal foretages en ekstraordinær grundig rengøring indendørs
af hensyn til allergikere blandt senere lejere.
Øvrige forhold
Øvrige forhold og vilkår, herunder afbestillingsvilkår, vedrørende lejemålet fremgår af
handelsbetingelserne Vilkår for booking og betaling af ture, rejser og sommerhuse hos Dansk
Vandrelaug – Københavns Afdeling, som accepteret ved bookingen, og som desuden ses på
foreningens hjemmeside på http://kbh-dvl.dk/?page_id=4322. Betingelserne anført i Vilkårene
samt anvisninger anført i nærværende dokument og i Checklisten for rengøring og Forbrugsskemaet skal følges.
Forslag til forbedringer
Ideer til eventuelle forbedringer er meget velkomne, ligesom vi gerne ser en hilsen i gæstebogen.
Såfremt du har spørgsmål vedrørende lejemålet, henvises du til sommerhusenes hjemmeside
for kontaktoplysninger til sommerhusudvalget. Du bedes altid oplyse medlemsnummer, navn og
booking/arrangementsnummer og gerne, hvilket hus, du har booket.

Med venlig hilsen
Sommerhusudvalget
DVL-KBH Hyttefonden
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