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Peter Wessel Gruppe
Rosevej 64
9900 Frederikshavn

Råsigvej 62
9970 Jerup

Kørselsvejledning:
Tog: Skagensbanen, af ved trinbrættet på Rimmen station, gå mod
(syd) Frederikshavn ca. 200 m drej til højre ad Råsigvej.
Bil: Fra Frederikshavn mod Skagen, umiddelbart før jernbaneoverskæringen efter Nielstrup, drejes til venstre ad Råsigvej.

Lyngperlen ligger på et dejligt natur beskyttet område, med meget varieret
beplantning, og et stort frit areal til mange aktiviteter. Mulighed for vandaktiviteter i en lille sø, brug den og grunden flittigt, men ryd op efter jer. Alt
lejrarbejde og pionering skal nedbrydes. Hvis man har specielle ønsker om
at lave større ting f.eks. bro over til øen eller karruseller kan man kontakte
hytteudlejeren hvis man ønsker det bevaret.
Lyngperlen består af:
Tropshytten.

Samlings rum med pejs og elvarme. Siddepladser til 30
personer. Leder rum med 4 køjer. Køkken med køleskab,
elkomfur, mikrobølgeovn og udstyr til 30 pers. Varmt vand.

Terrasse med 3 sæt bord og bænke.
A hytter:

4 stk. med hver 6 køjer, brændeovn og orienterings lys.

Toiletbygning: 2 toiletter, vaskerum med 3 håndvaske og en brusekabine.
Varmt og koldt vand. I det vestlige rum er der en ekstra
brusekabine, der står en kummefryser og der ligger ekstra
madrasser.
Redskabsrum: Indeholder kun det mest sparsomme redskaber og værktøj.
Sav, økse og skovl
Lejrplads:

13000m² stor grund, hvoraf ca. halvdelen er egnet til
teltslagning.

Rafter:

Rafter findes i flere størrelser.
Må ikke saves i eller bruges til brænde.
Stilles på plads efter brug. Mange TAK!!!

Brænde:

Skal selv medbringes.
Det brænde der evt. ligger frit ved siden af brændeskuret,
må er til fri afbenyttelse men i skal save og kløve det
selv.
NB: Sav ikke rafter over og brug dem som brænde!

Tovværk: Skal selv medbringes til eget
brug

Praktiske oplysninger.
Telefon:

Ingen telefon, mobiltelefon bør/skal medbringes.

El:

Lys og varme betales med 50 kr. pr dag, indbetales sammen med lejen, Tændes ved hovedafbryder i gangen,
husk at slukke ved afrejse.

Vand:

Åbent fra ca. 1/3 - 1/12, derudover er der lukket i
perioder med frost.

Renovation:

Fra 1/4 til 1/10 er der renovation, derudover skal man
selv fjerne affaldet.

Flag:

Ligger i lederrummet.

Kort:

Kopi af kort over området, i flere størrelser findes i
blå mappe i leder rum, må gerne bruges, skal i bruge
flere, kan vi kopiere nogle flere til jer.

Nøgler :

Nøgler til A hytter og skur mm er i skabet i lederrummet.

Diverse:

Viskestykker, karklude, opvaskesæbe, gulvklude, håndklæder og toiletpapir medbringes selv.
Rengøringsmidler er i køkkenet.

Indkøbs muligheder:
Købmand:
Elling, Jerup, Strandby under 10 km
Frederikshavn 11 km Skagen 34 km

Bade muligheder:
Nærmeste ***** strand med Blå flag er
Bratten strand 3 km
Palmestranden i Frederikshavn ca.10 km
I Frederikshavn:
Frederikshavn Svømmehal
Hotel Scandic, The Reef (badeland)

Kano udlejning:
Uggerby Kanofart

98 97 53 04

Andre seværdigheder:
Ørne reservatet i Tversted.
Arbejdende Husmandsmuseum i Mosbjerg.
Råbjerg mile.
Kontakt Frederikshavn Turistbureau
9842 0446

Falck kasse og førstehjælpsbog:
Ligger i lederrummet.
Lægevagt:
Frederikshavn Sygehus,
Indgang fra Vestergade.
Der er ingen åben skadestue,
der skal ringes først.
I Weekend samt dagligt efter kl.
16.00 , tlf. 70 150 300

Skadestue:

Nærmeste skadestue er i Hjørring, Bispensgade 37
(tlf. 99644512), man skal henvises af vagtlægen eller
egen læge.
Skadestuen i Ålborg er åben for direkte henvendelse.

Læge:

Nærmeste læge er i Strandby,
Finn Thue Torp
Vandværksvej 10,
9970 Strandby
tlf. 9848 1241

Falck:

70 10 20 30

Politi:

Frederikshavn Politistation
Skippergade 19
Tlf. 96 30 14 48 eller 114

Alarm:

112

Ordensregler For Lyngperlen.
Af hensyn til naboer og Lyngperlens bevarelse, skal følgende
regler overholdes under opholdet i og på Lyngperlens grund.
1.
2.

Almindelig regler for god lejrskik skal overholdes.
Støjende adfærd, samt elektrisk forstærket musik og tale må
ikke anvendes i det fri og /eller for åbne vinduer og døre.
3.
Grundens skel til naboer skal overholdes, den er afmærket
med en tråd langs volden og i læbælter. Færdsel på nabogrundene er forbudt.
4.
Lejer skal være i besiddelse af en mobil telefon der skal være
åben og nr. oplyst til hytteudlejeren.
5.
Færdsel med motorkøretøjer skal begrænses mest muligt.
6.
Ejendommen skal benyttes således at skader ikke opstår, sker
dette alligevel er det for lejers regning.
7.
Brændeovne i hytter må ikke slukkes med vand, men ved afrejse lukkes luftspjældet så ilden dør.
8.
Brændekurven ved pejsen skal være fyldt, så næste lejer kan
tænde op!
9.
Ejendommen forlades rengjort og i øvrigt i samme stand, som
man selv ønsker at modtage den, skulle der være fejl eller
mangler kontaktes hytteudlejeren.
10. Lejer skal under opholdet være i besiddelse af underskrevet
lejekontrakt, der bekræfter at man har læst ordensreglerne.
11. Såfremt disse regler ikke overholdes, betragtes lejemålet som
misligholdt og dette kan for lejer medføre erstatningsansvar
og/eller bortvisning.
Frh. 1.10.2011
Hytteudvalget
Peter Wessel Gruppe
Lejer bekræfter hermed
Ordensreglerne.
_________________________________

Ved afrejse:
Generel rengøring. Køleskab og fryser efter lades åben.
El afbrydes ved at slukke hovedafbryder (Slukker alt)
på el-tavlen i gangen.
Lejrarbejder nedbrydes og rafter sættes på plads,
pladsen og søen renses for affald. Pap og papir brændes,
skrald skal i containeren.
Skriv i gæstebogen og udfyld en mangelliste med ros og ris
og ting der kunne være bedre.
Nøgle afleveres efter aftale.
Tak for denne gang. Håber at vi kan friste jer en anden gang.

Hytteudlejer:
Ina Krümmel
Horsensgade 27
9900 Frederikshavn
E-mail ina@krymmel.dk

