Velkommen til Næsby Strand Natur- og Friluftscenter
- vi ønsker jer et dejligt ophold

Praktiske oplysninger
Nøgler til de to udhuse og aktivitetshus ligger oven på eltavlen. Her er også speciel krydsnøgle til
værelserne, hvis nogen skulle låse sig inde.
Elmåler sidder i eltavlen i østre gang. Der bør stå en lygte, så det er nemmere at aflæse.
Vandmåler og hovedhane sidder under vestre vandvarmer. Træk ud i lågen under vandvarmeren.
Vandvarmerne tændes ved at dreje rundt til stjernen. Tryk ikke på den røde knap, så virker de ikke.
Fejl: Tjek at den lille røde knap er trykket ind. Det kan være svært at se, men man kan høre varmelegemet.
Rengøringsartikler, pærer mm. findes i bryggerset i østenden.
Skrald kommes i den store grønne skraldespand på nordsiden af vores garage. Sortér og komprimer
venligst skraldet mest muligt, da genbrug er meget vigtigt for os.
Papir og aviser kommes i sorterings stativet.
Sodavand og øldåser kommes i klare plastsække. Der ligger sække i stativet. Vi skal nok køre det væk.
Vinflasker, skyllede glas, skyllede metaldåser, pap og batterier skal sorteres fra og lægges i
genbrugsstativerne. Vi skal nok køre det væk.
Brænde findes i begrænset omfang til jeres brug. Yderligere brænde kan købes. Brændet står under
halvtaget.
Der er trådløst internet i centeret. Tænd for routeren i det store rum og indtast koden så kører det. Der er
også trådløst internet udendørs. Det virker bedst udendørs syd for huset ved shelterne.
De to udendørs toiletter i østgavlen er forbehold shelterpladsens brugere. De har fået besked på at gå i en
bue uden om centeret.
Udstyret i aktivitetshuset er forbeholdt centerets brugere. Lyset på terrassen tændes bag gardin i stuen.
Medmindre andet er aftalt er shelterne og bålpladsen ved disse forbeholdt lejerne af shelterpladsen.
Nødtelefon til ejerne – Klaus 81278721, Sandie 30227084

Husk at I skal selv tømme papirkurve, skraldespande
og bindspande samt rengøre ovne, komfurer og køle- fryseskabe.

