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VED ANKOMST/AFREJSE 
 

 

 
 

ÅBNING OG LUKNING AF BOM VED VEJ 
 

Bom set fra asfalteret vej - I oplukket stand skal bommen hvile på det nedstøbte støtteben 

 

 
Aflåsning: Røret skydes halvhårdt i bommen uden brug af nøgle. 

 
TYVERIALARM 
 

Ved ankomst: 

Der er kun adgang til Skovhuset udefra gennem den første dør til højre under halvtaget. 

 

Huset låses op og alarmen slås fra ved at indtaste den tilsendte kode, efterfulgt af #. Når I går ind, 

vil en stemme fortælle, at alarmen er frakoblet. Ved at dreje tallene på nøgleboksen, der sidder til 

venstre for døren, til den oplyste kode, kan nøgleboksen åbnes, og nøgler til bom og fyrrum/ 

værksted tages ud. 

Hvis I har lejet Annekset med, findes nøgleboks til denne nøgle i fyrrummet til venstre bag 

indgangsdøren. Ved at dreje tallene på nøgleboksen til denne oplyste kode, kan nøgleboksen åbnes 

og nøgle, der passer til samtlige rum i Annekset tages ud.  

 

Ved afrejse: 

HUSK at lægge nøglerne på plads i de respektive nøglebokse og dreje væk fra koderne, når I skal 

forlade huset. Huset aflåses og alarmen slår til ved at taste den samme kode+#, som da I ankom. 
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GRUNDEN 

 

 
 

 
Grundareal: 9.994 m2 
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HUSETS INDRETNING 
Skovhuset + fyrrum 

 
Husets størrelse: 300 m2 
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Sovepladser i Skovhuset 

Sovesal på 1. sal 20 sovepladser 

Tante-/lederværelse på 1. sal   3 sovepladser 

Hjørneværelse i stueetagen   4 sovepladser 

Midterværelse i stueetagen   4 sovepladser 

I alt 31 sovepladser 
 

Sanitet i Skovhuset 

1 badeværelse med 2 toiletter, 4 håndvaske og 2 brusere 

1 badeværelse med 2 toiletter, 4 håndvaske og 2 brusere 
 

Opholdsrum i Skovhuset 

Spiselokale på 45 m2 med 9 borde, 50 stole og pejs 

Opholdsstue på 19 m2 med lave bænke med hynder 

Borde og stole findes desuden i hjørneværelse og midterværelse 
 

Køkken i Skovhuset 

Kapacitet, service og udstyr til min. 50 personer. 4 elkogeplader, 2 ovne med varmluft og grill, 

industriopvaskemaskine, køleskab, håndmixer, 2 kaffemaskiner og elkedel. 
 

Grovkøkken/bryggers i Skovhuset 

Bord med rustfri vask og hylder til proviant 

Ekstra køleskab, kummefryser, kogeplade til stor gryde, miniovn, el-pålægsmaskine. 

(Ved behov forefindes også en ekstra kummefryser i fyrrummet). 
 

Opvarmning i Skovhuset: 

Jordvarmeanlæg. Huset holdes konstant frostfrit når radiatorerne står på *.  
 

Materialerum 

De to materialerum er til intern brug og udlejes normalt ikke. 
 

Hjørneskab i køkkenet 

indeholder stor dunk til automatisk dosering af opvaskemiddel til maskinen. 

Ekstra dunke med opvaskemiddel forefindes i fyrrummet. 
 

Udendørs lys ved Skovhuset 

tænder ved hjælp af sensorer  
 

Redskaber 

Økse, save, spader, skovle, koste og river findes i begrænset omfang i fyrrummet. 
 

Garderobe 

Bøjleplads findes under trappen til 1. sal. Bagageskuffer 70 x 70 cm findes under hver seng på 1. 

sal. Reoler med hylder i alle øvrige soverum. 
 

Rengøring 

Koste, gulvvaskere, spande og lign. findes i grovkøkkenet. Skal rengøres efter brug. 

Støvsugerskab findes i garderobe og på 1. sal 
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HUSETS INDRETNING 
Annekset – nyindrettet 2021 

 
Anneksets størrelse: 50 m2 

 

Sovepladser i Annekset 

Handicaprum mod sydvest   1 soveplads (HC-seng) 

Køjerum mod nordvest   2 sovepladser 

Køjerum mod nord   3 sovepladser 

Køjerum mod nordøst   2 sovepladser 

I alt   8 sovepladser 
 

Sanitet i Annekset 

1 HC-badeværelse med HC-WC, håndvask og bruser med badeskammel mod sydvest 

1 badeværelse med toilet, håndvask og bruser mod sydøst, adgang direkte udefra 

1 badeværelse med toilet, håndvask og bruser mod øst 
 

Opvarmning i Annekset: 

Jordvarmeanlæg. Annekset holdes konstant opvarmet af gulvvarme.  
 

Udendørs lys ved Annekset 

tænder ved hjælp af sensorer  
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SKOVEN 

 

Skoven mellem Skovhuset og jorddiget mod nord tilhører Skivholme Sogn. Her er færdsel kun 

begrænset af visse jagtdage. 

 

Brændsel til pejs og lejrbål må samles i skovbunden. Økser og save må IKKE medbringes i skoven. 

 

Skoven på den anden side af jorddiget hører under Frijsenborg Skovdistrikt (privat skov). 

Ønskes færdsel uden for vej og sti i denne skov, skal tilladelse indhentes. Skovbrugets telefon-

nummer er 86 96 95 00. 

 

Opmærksomheden henledes på lov om adgang til private skove, bl.a. 

- at færdsel ikke er tilladt mellem solnedgang og solopgang 

- at løsgående hunde ikke må medtages 

- at udlagte poster skal fjernes senest dagen efter brug. Dette gælder også uldtråde 

 

Skovens ejere frabeder sig vild og støjende adfærd! 
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ALMINDELIGE REGLER 
 

Tobaksrygning 

er ikke tilladt indendørs i Skovhusets bygninger. Skodder udendørs bedes smidt i de opstillede 

skodspande, der skal tømmes før afrejse. 

 

Skån madrasserne 

Lad dem blive i køjerne. Eget lagen skal anvendes - også ved brug af sovepose 

 

Musik udendørs 

skal så vidt muligt undgås og er helt forbudt mellem kl. 22.00 og 08.00 

 

Affald 

Skovhuset har affaldssortering. Følg venligst instruksen på opslagstavlen i køkkenet. Manglende 

sortering faktureres med 500 kroner på forbrugsopgørelsen. 

 

Værksted og udhus 

skal holdes aflåst, når det ikke benyttes og altid om natten af hensyn til tyveri. Af samme grund 

tilrådes det at låse biler og evt. bom om natten 

 

Tyverialarm 

slås automatisk til, når huset forlades og koden indtastes. Husk at låse de øvrige døre inden huset 

forlades ved hoveddøren under overdækningen 

 

Bommen 

Se side 2 

 

Redskaber og værktøj 

bedes venligst lagt på plads straks efter brug. Økser og save må ikke medtages i skoven 

 

Hærværk 

inkl. skriverier på vægge og lofter vil medføre erstatningskrav 

 

Husk at medbringe 

sengetøj, viskestykker, køkkenruller, karklude, kaffefiltre, toiletpapir og forbindingskasse 

 

Nødudgange 

Alle store vinduer kan åbnes helt og benyttes som nødudgange. Det er strengt forbudt af kravle 

ind og ud ad vinduerne, medmindre der er tale om en nødsituation. 

 

Brandsikkerhed 

Der er røgalarmer i spisestue, hyggestue og over trappe til 1. sal samt i værelserne. I Annekset er 

røgalarmerne tilsluttet fast strømforsyning og batteribackup. Test venligst alle røgalarmer ved 

ankomst. Brandtæpper findes uden for sovesalen og i køkkenet. Der er vandslukker i gangen i 

Annekset og pulverslukkere i køkken og sovesal. Rør ikke ved ildslukkerne i utide. 

 

Ved evt. uregelmæssigheder 

f.eks. manglende el, tilstoppet afløb, ituslåede ruder eller lignende kontaktes tilsynsførende, 

telefon 30 58 15 94 (Søren Gadegaard) eller 20 42 83 44 (Søren Wolsgård) 

 

 

Hjælp os venligst med at bibeholde et godt forhold til vores naboer!   
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TELEFONTAVLE 
 

SKOVHUSET - UDLEJNING: 

Birthe Nielsen, Skjørringvej 108, Skjørring, 8464 Galten - tlf. 23 31 20 14 

email: birthe.nielsen@fdfgalten.dk 
 

SKOVHUSET - TILSYN: 

Søren Gadegaard, Frejasvej 28, 8464 Galten - tlf. 30 58 15 94 

Søren Wolsgård, Smedeskovvej 101, 8464 Galten - tlf. 20 42 83 44 
 

SKOVHUSET - KASSERER: 

Conny Wolsgård, Smedeskovvej 101, 8464 Galten - tlf. 22 51 52 57 

email: conny.wolsgaard@fdfgalten.dk 
 

INDKØBSMULIGHEDER - DAGLIGVARER: 

Dagli'Brugsen Herskind, Langelinie 62, Herskind, 8464 Galten - tlf. 86 95 40 04 - Afstand: 4,2 km 

Åben alle ugens dage kl. 7.00 - 20.00 - www.herskindbrugs.dk - email: brugsen@herskindbrugs.dk 
 

Rema 1000, Skovlundvej 5, Skovby, 8464 Galten - tlf. 86 95 25 00 - Afstand: 8,3 km 

Åben alle ugens dage kl. 8.00 - 21.00 - www.rema1000.dk  
 

I Hammel (Afstand: ca. 11 km) endvidere Superbest (åben til kl. 22.00), Fakta og Netto  

I Tilst (Afstand: ca. 14 km) endvidere Bilka (åben til kl. 22.00) 

 

LÆGE: 

Lægerne i Skovby, Hørslevvej 41, Skovby, 8464 Galten - tlf. 86 94 51 22 / 29 21 14 47 

Afstand: 7,5 km (Hverdage 8.00 - 16.00) 

 

LÆGEVAGTEN:  

Tlf. 70 11 31 31 (Døgnet rundt) 

På hverdage kl. 8.00-16.00 er lægevagten bemandet med behandlersygeplejersker 

 

PRÆST: 

Thomas Frøkjær, Ladingvej 20, Skivholme, 8464 Galten - tlf. 86 95 40 13 - email: thfr@km.dk 

 

KIRKE: 

Skivholme Kirke, Ladingvej 19, 8464 Galten 

 

BUSTRANSPORT: 

Galten Turistbusser, Østergårdsvej 19, 8464 Galten - tlf. 86 94 31 15 - www.galtenturistbusser.dk 

email: info@galtenturistbusser.dk 

 

FRILUFTSBAD: 

Voldby Friluftsbad, Sjellevej 5, Voldby, 8450 Hammel - tlf. 23 92 88 56 / 24 27 72 04 -  

Åben ca. 1. juni til ca. 1. september - www.voldbynet.dk/friluftsbad 

 

SVØMMEHAL: 

Hammel Idrætscenter, Thorsvej 4, 8450 Hammel - tlf. 86 96 35 06 - 

Se hjemmeside for åbningstider – www.hichammel.dk - email: hg@hichammel.dk 

file:///D:/Skovhuset/Skabeloner/birthe.nielsen@fdfgalten.dk
file:///D:/Skovhuset/Skabeloner/conny.wolsgaard@fdfgalten.dk
file:///D:/Skovhuset/Skabeloner/www.herskindbrugs.dk
file:///D:/Skovhuset/Skabeloner/brugsen@herskindbrugs.dk
file:///D:/Skovhuset/Skabeloner/www.rema1000.dk
file:///D:/Skovhuset/Skabeloner/thfr@km.dk
http://www.galtenturistbusser.dk/
mailto:info@galtenturistbusser.dk
http://www.voldbynet.dk/friluftsbad
http://www.hichammel.dk/
mailto:hg@hichammel.dk

