
Teglværkspladsen manual 

Affaldssortering: går vi meget op i, så vær sød at respektere de opstillede 
skraldespande og kurve. 
Bioaffald kan smides i en plastbøtte, så tømmer jeg den.  
Hønsemad kan smides i en plastbøtte, så tømmer jeg den. 
Hvis du er i tvivl, så spørg :-)  

Bruser: er koldt vand, der må kun bruges sæbe/shampoo, der er miljøvenligt, da 
vandet ryger ud i naturen 

Brænde: kan hentes i trillebør lige efter hønsegården, følg grusvejen op mod 
huset 

Bål: må laves på bålstederne ved shelteren, ved køkkenet og i bålfad, som 
gerne må flyttes 

Gederne: må man gerne gå ind til. De to-farvede, Kristian & Klara er meget 
søde/tamme og vil gerne lege, de grå er de gamle sure damer Bodil & Bente 

Glamping telte: efterlades ryddeligt og lukket 

Grill: der står en flytbar grill ved terrassen, der er en fast uden for køkkenet, og 
der er en i køkkenet, tøm venligst for rester og rens af efter brug 

Hængekøje: kan hænges mellem pælene på “Hang-out spottet”, ved telt 
pladsen, eller inde i den lille fyrskov lige ved siden af 

Høns/æg: hvis æggehylden er tom, er det tilladt at hente i hønsehuset, der kan 
åbnes på bagsiden 

Muldtoilet: stopper ikke til, så ingen bekymringer der 

Parkering: skal ske ved den sorte garage, tænk gerne over, at andre skal kunne 
komme forbi, så skrå-parkering ned mod huset er optimalt 

Pizzaovn: skal fyres op ca.2-3 timer før brug, til pizza bagning, det er også 
muligt blot som hygge at lave bål derinde 

Shelter: efterlades ryddeligt, der hænger en kost 

Strøm:  er i køkkenet og ved terrassen 



SUP: der ligger et par SUP-boards ved søen, de må gerne lånes på eget ansvar, 
husk at montere leash om anklen 

Søen: må man gerne bade i, ALDRIG hovedspring, der er meget lavt  

Telt: eget eller lejet telt kan opsættes på pladsen med havudsigt, følg skiltene 

Tipi: fællesområde, med borde bænke som gerne må rykkes ud eller ind efter 
behov. I juli måned er der yoga ved Hanna, hver mandag kl.17-18 og onsdage 
kl.10-11, du kan deltage for 85 kr pr person 

Udekøkken: fællesområde, du må bruge de ting der er i køkkenet, der er vand- 
og vinglas i kasserne under pizzabordet, de skal deri igen efter vask.  
Stålpanderne må ikke vaskes i sæbe, og skal fedtes ind i olie efter afvask i varmt 
vand. 
Der må kun bruges miljøvenlig sæbe, det står fremme. 
Der er køl og frys, husk at tage dine varer med, når du rejser, tak  
Hvis der mangler noget, så spørg endelig efter det :-) 

Vand: det er drikkevand, der er i hanerne i køkkenet og ved terrassen/bruseren 

Vildmarksbad:  skal fyres op ca 2 ½ -3 timer før brug, hvis det skal op på de 
40 grader, det er skønt, det er vand fra søen, så drik det ikke 


