
Vi siger tak fordi I vil benytte jer af vores hytte Lyngbyborg. 
Hermed følger nogle praktiske oplysninger, som I vil få brug for 
under Jeres ophold på Lyngbyborg. 
 
 

Ankomst til Lyngbyborg 
 
Nøglekode fremsendes via SMS/Mail senest 1 uge for opholdet 
starter. Ved ankomsten til hytten på hverdage tændes fyret på 
“hverdag-skontakten”, som er placeret ude i baderummet. Der er 
termo-statventiler på radiatorerne, der kan reguleres. Der må ik-
ke reguleres på fyrets kedeltermostat, som altid skal stå på 65°
C. 
 
Ved fyrsvigt eller problemer med andre tekniske installationer 
kontaktes udlejer eller tilsynsførende inspektør, som hurtigst 
muligt vil få udbedret fejlen. 
 
Ved ankomsten kontrolleres, at der ikke er væsentlige mangler 
ved inventaret og hyttens stand. Sådanne forhold noteres i 
lejerapporten. 

Lyngbyborg 
FDF Kgs. Lyngby 

VELKOMMEN PÅ 
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På terrassen er lamperne styret af en bevægelsessensor. 
Dette betyder, at lyset tænder ved bevægelse på terrassen 
efter mørkets frembrud. Hvis der ønskes konstant lys,  kan 
dette tændes, efter mørkets frembrud lige inden for 
hoveddøren.  
 
På sovesalene er der lamper over alle sengene. Lamperne 
kan afbrydes centralt på afbryderen til venstre over døren til 
sovesalen. 
På det sidste lederværelse er der opsat et værdiskab, der kan 
bruges til opbevaring af værdigenstande under opholdet. 
Bruges der fyrfadslys, bedes disse placeret i lysestagerne, da 
de ellers giver brændemærker i bordene. 
 
Der er opsat røgalarmer i alle soverum og gang. Hvis en 
røgalarm aktiveres vil alle røgalarmer hyle. Find den røgmelder 
der blinker, og pust den fri for røg. Herefter vil alarmen stoppe. 
 
Der er internetadgang via Wifi. Adgangskode findes i 
informationsmappen i hytten. 
 
 
 

Under opholdet 
 
Den nærmeste indkøbsmuligheder er 

 
Kvickly Lillerød, MD Madsensvej 21, Allerød 
Meny, Kirsebærgården 2,  Allerød 
Varer kan leveres direkte til hytten via Nemlig.com 

 
AKUTTELEFONEN/LÆGEVAGTEN kan kontaktes på tlf. 1813 
: 
 
Vi gør opmærksom på, at der ikke i hytten forefindes nogen form 
for nødhjælpskasse. 
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Det henstilles, at begrænse energi og vandforbrug mest 
muligt. Tegning på vægge, lofter og inventar er forbudt, og 
eventuelle skader vil blive udbedret for lejerens regning.  
 
Madrasserne må IKKE fjernes fra køjerne og skal være 
forsynet med medbragte lagner. 
 
Flaget må ikke benyttes i stormvejr. Stolper ved terrasse 
må ikke fjernes. Stort brændbart affald skal brændt af på 
bålpladsen, og andet affald ligges i affaldscontainer på vestsiden  
hytten. Alle flasker skal tages med fra lejren. 
 
Det er absolut nødvendigt, af hensyn til et godt forhold til 
naboerne, at der ikke sker færdsel på skrænterne og de 
tilstødende grunde og marker og at de opsatte husregler 
overholdes. Overtrædelse heraf kan føre til bortvisning fra hytten. 
 
Shelter kan frit benyttes til overnatning under opholdet. Husk at 
medbringe liggeunderlag m.m. Rafter skal efter brug stilles 
tilbage i raftestativet efter brug. 
 
Lyngbyborgs grund fremgår nærmere af kortet på gangen. 
 
 

Ved og efter afrejse fra hytten 
 
Ved afrejsen foretages en grundig rengøring. Alle gulve fejes og 
vaskes. Toiletter og baderum rengøres. Køkkenet ordnes, HUSK 
også ovn, komfur og køleskab, og alt affald fjernes. Papir o.l. på 
grunden samles i affaldsposerne. 
 
Rengøringsplan findes bag i denne folder og i informations 
mappen på det store lederværelse. 
 
Borde og stole skal placeres som ved ankomst jævnfør 
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grundplan ophængt i pejsesal, lamper hænges tilbage, 
således at de hænger over bordene. 
Det må understreges, at den næste lejer overtager hytten i 
den stand, I efterlader den i, idet vi har valgt at holde lejen 
på et niveau, så den kun dækker driftsudgifterne, 
reparationer og udskiftninger. Sørg for at alle radiatorerne er 
åbne (stillet på II).  
 
Hverdagskontakten i baderummet slukkes. Udeladelse heraf kan 
medføre ekstra opkrævning for unødigt olieforbrug. El, fyr, fryser 
og køleskab må ikke slukkes. Sørg dog for, at ovn, 
opvaskemaskine, kaffemaskine, microbølgeovn og lyset er 
slukket og at alle vinduer og døre er låst. 
Vej bom lukkes og låses. Drej kodehjul væk fra åbningskode  
 
Lejerapporten bedes desuden udfyldt og afleveret sammen med 
nøglen. I rapporten skal anføres skader på hytten og dens 
inventar, som er opstået under opholdet. For skader vil der blive 
opkrævet ekstrabetaling eller erstatning.  
 
I lejerapporten bedes desuden anført behov for vedligeholdelse. 
Især skal det noteres, hvis ildslukkerne har været benyttet.  
 
 

Adresser 
 
Udlejer: Hytte: 

Anita Holm  LYNGBYBORG   
Holmelins Tværvej 7 Skovmosen 13 
2800 Lyngby 3450 Allerød 
tlf. 29 86 80 38 (kun tale) tlf. 4817 2329 
E-mail: lyngbyborg@fdf.dk  
Konto: 1551 4197917 

 
rev.: juli 2019/Lyngbyborg nøgle brocure 
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LEJERAPPORT 

 FOR OPHOLD PÅ LYNGBYBORG 
(Udfyldes og returneres sammen med nøglen) 
 
 
Væsentlige mangler ved ankomsten på inventar, hyttens stand eller 
rengøring: 
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Skader, som er opstået under opholdet, på inventar eller hytte: 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Behov for vedligeholdelse, defekter eller fejlfunktioner af telefon, lamper, 
oliefyr, komfur, fryser, køleskab eller andet: 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 

Forhold vedr. opholdets forløb, f.eks vedr. naboer: 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 

Forslag og kommentarer i øvrigt: 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
 
 
Lejekontrakt nr: _______________  Dato: ___________ 
 
 

tlf.: ___________________ Underskrift: ____________________ 
 

Kgs Lyngby 
Lyngbyborg 
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Rengøringsplan 
 
Køkken 
Alt service, køkkengrej, gryder og pander vaskes af og stilles 
på plads 
Bradepander, bageplader og ovn rengøres. 
Komfur og kaffemaskine rengøres 
Køkkengulv fejes og vaskes med gulvmoppe 
Opvaskemaskine tømmes for vand og slukkes på betjeningspanel. 
Køleskab og fryser må ikke slukkes. 
Alle madvarer skal fjernes. 
 
Toileter og baderum 
Toiletkummer rengøres  
Blandingsbatterier og brusebatterier aftøres for kalk 
Håndvaske og bordplade rengøres 
Spejle tørres af 
Madame poser fjernes 
Gulve vaskes 
 
Pejsestue 
Opslagstavler ryddes 
Pejs tømmes for træ og aske 
Pejse spæld stilles på Ude (Håndtag til venstre for pejsen) 
Borde og vindueskarme tørres af 
Stole sættes op, med bunden i vejret, på borde 
Affaldsspande tømmes 
Gulve fejes og tørres af med en  gulvklud, hårdt opvredet i sæbevand  
 
Gang 
Opslagstavler tømmes 
Vindueskarme  og bænke tørres af 
Gulv fejes og vaskes i brun sæbe 
Måtte bankes og lægges indenfor dør 
 

Kgs Lyngby 
Lyngbyborg 
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Rengøringsplan 
 
Sovesale 
Bord ,lampe  og vindueskarm tørres af. 
6 Taburetter sættes op, med bunden i vejret, på hvert bord 
Sengehylder tømmes for papir o.l. og aftørres 
Madrasser vendes og lægges ned 
Garderobebokse fejes og  tørres af 
Affaldsspande tømmes 
Gulv fejes og vaskes 
Affaldsspande tømmes 
 
Lederværelser 
Madrasser vendes 
2 Taburetter stables under telefonhylde (Stort lederværelse) 
2 Taburetter stables med bunden i vejret på lille bord (Lille 
lederværelse) 
Bord, lampe  og vindueskarm tørres af 
Stole stables i 2 stakke ved vindue 
Garderobebokse fejes og  tørres af 
Gulve fejes og tørres af med en  gulvklud, hårdt opvredet i sæbevand  
Affaldsspande tømmes 
 
Terrasse/udendørs områder 
Udvendig pejs tømmes for aske 
Terrasse ryddes og fejes 
Affald fjernes fra grunden 
Rafter stilles tilbage i raftestativ 
Shelter tømmes for affald 

 
Ved afrejse 
Alt lys slukkes 
Radiatorer stilles på II 
Alle indvendige døre efterlades åbne! 
Hverdagskontakt slukkes 
Alle vinduer lukkes og låses 
Køkkendør låses 
Hoveddør låses 

Kgs Lyngby 
Lyngbyborg 
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INVENTARLISTE 

Stk Art 
 

50+50 Tallerkener flade+dybe 
50 Desserttallerkener 
50 Kopper 
50 Glas 
50 Skeer 
50  Gafler 
50 Knive 
50 Teskeer 
5 Sukkerskåle 
5 Flødekander 
10 Rustfri stålkander 
10 Mellem rustfri stålfade  
5 Store rustfri stålfade  
 
10 Grydeskeer 
10 Serveringsskeer 
5 Opøserskeer 
3 Hulske 
2 Piskeris 
1 Hjulpisker 
2 Sigte 
1 Rivejern 
5 Ostekniv 
2 Franskbrødknive 
1 Smørknive 
4 Kødknive 
4 Kartoffelskrællere 
1 Dåseåbner 
1 Samfundshjælper 
1 Proptrækker 
5 Frugtknive 
2 Stegegaffel 
7 Skærebrædder 
 

Stk Art 
 

3 Paletknive 
5 Røreskåle 
5 Mellem rustfri stålskåle 
5 Store rustfri stålskåle 
10 Termokander 
10 Smørrebrødsbakker 
1 Æggedeler 
1 Gryde - 27 liter 
1 Gryde - 12 liter 
2 Gryde - 6 liter 
2 Gryde - 3.5 liter 
1 Gryde - 3 liter 
3 Stegepander 
5 Bradepander 
2 Riste til ovn 
10  Askebægre 
12 Lysestager 
1 Affaldsspande, køkken 
2 El-kedler 
1 Kaffemaskine, stor 

(Kaffefiltre forefindes i 
hytten) 

 
4 Gulvskrubber 
4 Fejekoste 
4 Fejeblade 
4 Gulvspande 
6 Papirkurve 
1 Støvsuger 
1 Sav 
1 Udendørskost 
1 Skovl 

 
Rev.: November  2009/nøgle rapport 

Kgs Lyngby 
Lyngbyborg 


