
Oruphøj ABC 
 

Affald 

 Alt brændbart affald brændes på bålpladsen eller i afbrændingstønden ved køkkendøren. Alt andet 

affald lægges i container ved vendepladsen. 

Ambulance 

 Ring 112 eller Falck tlf. 70 10 20 30. 

Hyttens adresse er Orupvej 6A, Særløse, 4330 Hvalsø 

Apotek 

 Hvalsø Apotek, Roskildevej 4, 4330 Hvalsø. Tlf. 46 40 80 06 

Aske 

 Aske fra brændeovne anbringes i tønden ved køkkendøren, husk at hælde vand over den varme aske 

AV-udstyr 

 Projektor, lærred, tavle, DVD afspiller, tv og video.  

 Husk at bestille nøgle til skabet med AV-udstyr hos hytteinspektør tlf. 25 42 60 24 

Boldbane 

 Findes sydøst for hytten 

Brand 

 Ring 112. Hyttens adresse er Orupvej 6A, Særløse, 4330 Hvalsø 

Brandalarmer 

 Hytten er udstyret med røg- og brandalarmer, som kan 0-stilles til venstre for målerskabet ved 

drengetoilettet. Brandalarmen er lokal og går ikke direkte til brandvæsenet. 

 Se også vejledning for brandalarmer eller teknisk vejledning, der ligger i instruktionsmappen i køkkenet 

Brusebad 

 Der findes 4 brusere med varmt og koldt vand og 10 håndvaske 

Brænde 

 Der ligger brænde klar til brug under udhushalvtaget 

Bus 

 Se Rejseplanen. På skoledage kører skolebus Hvalsø – Osted mellem kl. 7-16 

Bålplads 

 Lejrbålpladsen ligger nordvest for hytten med en scene på 30m2 og strømudtag og plads til ca. 250 

personer 

Døre 

 I vinterperioden 1. november til 1. april lukkes dørene til toiletter og køkkenet, så de termostatstyrede 

radiatorer kan holde rummene frostfrie 

Elektricitet 

 Målerskab sidder ved drengetoilettet.  

 Hytten er udstyret med rumtermostater. 

Flagstang 

 Der findes en 10 m høj flagstang. Flaget ligger i det bageste lederværelse i garderoben. Hvis flaget er 

vådt ved afrejse, lægges det til tørre i spisestuen. 

Forbudte områder 

 Det er forbudt 

 - at færdes på de tilstødende naboers marker 

 - at klatre over hegnet til skoven 

 for forbud i skoven, se statsskovvæsenets regler, jf vedlagte ordensreglement for brug af skoven 



Forretninger 

 Nærmeste større by er Hvalsø. Her finder I bl.a. tog-/busstation, SuperBrugsen, Netto, Fakta, bagere, 

pizzarier, apotek, læge, tandlæge, frisører, biograf m.m. 

 Gåafstand fra hytten til Hvalsø ad stisystemer/vej er ca. 5 km.  

 Køreafstand fra hytten til Hvalsø ad vej er ca. 7 km.  

Grunden  

 Grunden er på 25.000 m2 og grænser op til skov på 2 sider, samt en side til egen vej og en side til 

nabomark. 

 Der er teltlejrpladser, udendørs vand og mulighed for toilet og en shelter, som evt. kan lejes med 

hytten eller uafhængig af denne 

Internet 

 Koden til Internettet står på opslagstavlen i spisestuen.  Router er monteret i første lederrum over 

døren 

Køkken 

 Køkkenet indeholder: 

 - 1 komfur med 4 større plader 

 - 2 ovne i standardstørrelse 

 - 1 køleskab på 300 l 

 - 1 fryser på 100 l 

 - 1 mikrobølgeovn 

 - 1 kaffemaskine med tilhørende kaffefiltre 

 - 1 elkedel 

 - 1 opvaskemaskine med automatisk indtag af sæbe og afspænding.  

   Saltpåfyldning sker manuelt, hvis nødvendigt ligger ekstra saltpose under køkkenbordet 

 - Gryder, pander, skåle, kander, diverse porcelæn og køkkenredskaber 

 Instruktionsmappen med brugervejledninger ligger i køkkenet 

Læge 

 Lægerne Holbækvej  Lægehuset Tolskovvej 

 Holbækvej 1, 1.sal  Tolskovvej 23 

 Tlf. 46 40 70 11  Tlf.: 46 40 80 05 

 4330 Hvalsø 4330 Hvalsø 

Nøgle 

 Hytten er forsynet med kodelås, koden følger med lejekontrakten.  

 Se brugervejledning til kodelås på hoveddøren 

Opvarmning 

 Hele hytten opvarmes med el, se punkt om ”Elektricitet” og ”Varme tænd/sluk”. 

 I vinterperioden er der tændt for luftvarme i spisestue og opholdsstue, når I ankommer. Ved afrejse 

slukkes med fjernbetjening, der hænger på væggen i spisestuen, her findes også brugervejledning. 

 Brænde til brændeovne ligger under udhushalvtaget 

Pejs 

 På den vestvendte terrasse er en udendørs pejs med grillindsats 

Raftegård 

 Findes nordøst for hytten. Normalt står der ca. 100-200 rafter 

Rengøring 

 Rengøringsvogn med gulvspande, klude og rengøringsartikler står ved drengetoilettet. Støvsuger, 

koste og gulvmopper står i skabet i garderoben 



Sikringer 

 Sikringerne sidder i målerskabet. Der er monteret automatsikringer, disse skal ikke slås fra ved afrejse. 

 Falder en sikring ud til en gruppe (fx komfuret) prøv at slukke for komfuret og slå sikringen til igen. 

Bliver sikringen inde, tænd da kogepladerne en for en. Udfaldet kunne skyldes, at noget er kogt over 

og pladerne er blevet fugtige inde i komfuret. 

 Hvis der sker strømsvigt, der ikke kan udbedres, kontakt da hytteinspektør eller administrator 

Skader på hus og inventar 

 Skal meldes på ”Rapport for lejere”. Ved hærværk vil blive afkrævet erstatning svarende til de ødelagte 

ting. Ved manglende rengøring opkræves min. kr. 400,00. Er der tegnet eller skrevet på væggene 

koster det kr. 1.000,00.  

Skadestue 

 Før du tager på skadestuen, skal du altid først ringe til  

 Akuttelefonen på 70 15 07 08. Her bliver du guidet til den rigtige og hurtigste hjælp. 

Skov 

 Hytten ligger lige op til Bidstrup Skovdistrikt. Her kan man færdes frit, hvis man overholder 

ordensreglerne, se faneblad ”Omgivelser” 

Taxa 

 Carstens Taxa, Kirke Såby tlf. 46 49 27 00 

Tog 

 Hvalsø station, regionaltog mod København eller Holbæk, ca. hver ½ time 

Udflugtsmål 

 Gammel Kongsgaard Lejre 

 Ledreborg slot 

 Roskilde domkirke 

 Sagnlandet Lejre 

 Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm 

 Tadre Mølle 

 Vikingeskibsmuseet i Roskilde 

 Visitlejre.dk 

 Visitroskilde.dk 

 Visitcopenhagen.dk 

Udrustning 

 Ud over personlig udrustning skal der medbringes lagen, sovepose eller dyne, toiletpapir, køkkenruller, 

håndsæbe/sprit, viskestykker 

Varme tænd/sluk 

 Tænd og sluk for varmen sker på kontakten med rødt lys i til højre for målerskabet, når kontakten lyser 

er varmen tændt. Se også bilag ”Rapport for lejere”. 

 Der må ikke slukkes for varmen på elradiatorerne. 

http://www.visitlejre.dk/gammel-kongsgaard-gdk998244
http://www.ledreborg-slot.dk/
http://www.roskildedomkirke.dk/
http://www.sagnlandet.dk/
http://www.sporvejsmuseet.dk/
http://tadremølle.dk/
http://www.vikingeskibsmuseet.dk/
http://www.visitlejre.dk/lejre/lejre-ferie-i-danmarks-vugge
http://www.visitroskilde.dk/roskilde-lejre/turist
http://www.visitcopenhagen.dk/da/kobenhavn-turist

