Teglværkspladsen manual
Affaldssortering: går vi meget op i, så vær sød at respektere de opstillede skraldespande
og kurve.
Bioaffald, der står på bøtten hvad der må smides i den.
Hvis du er i tvivl, så spørg, eller smid det i restaffald :-)
Ankomst: Når du/i ankommer vil der enten være en “lejrchef” som anviser hvilket telt du/i
skal bo i, eller du har modtaget en besked med det. Der vil være et kort over pladsen hvor
navnet på den person der har booket står. Ring eller skriv gerne hvad tid du/i ankommer.
Du/i skal benytte grusvejen der går på venstre side af det hvide hus, der er skilt med pile
Bruser: der er en med varmt vand og en med koldt vand, der må kun bruges sæbe/shampoo
der er miljøvenligt, da vandet ryger ud i naturen. Tak
Brænde: står for enden af fælles terassen, der er økse og huggeblok, som benyttes på eget
ansvar.
Bål: må laves på bålstederne ved shelteret, ved køkkenet og i bål fadene, som gerne må
flyttes rundt på pladsen
Gederne: må man gerne gå ind til. Det er walisergeder, de hedder Kristian & Klara er meget
søde/tamme og vil gerne lege/snakke/kæle
Glamping telte: Rygning forbudt, efterlades ryddeligt, fri for affald og lukket
Grill: der står en flytbar grill ved køkkenet, 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” eller i fyrtræerne.
Høns/æg: hvis æggehylden er tom, er det tilladt at hente i hønsehuset, der kan åbnes på
bagsiden, først til mølle de lægger maks 1 æg hver om dagen, pt er der 8 høns.
Lamper: Der er solcelle lamper der ligner syltetøjsglas i teltene. De tændes og slukkes med
den lille metal klips på låget.
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 hvis du kommer i elbil eller på elcykel er der
mulighed for strøm fra garagen.

Pizzaovn: skal fyres op ca.2-3 timer før brug til pizza bagning, det er også muligt blot som
hygge at lave bål derinde. Der skal fyres op i selve hovedovnen, lav et godt bål derind og fyld
på løbende, når der skal bages flytter du bålet ud i den ene side med “bålflytte-redskabet”
der hænger sammen med pizza spaderne, tøm ovnen for aske inden afrejse. Husk masser af
mel under dejen når du går igang. Det er muligt at købe færdig pizzadej på pladsen de
ligger i fryseren ellers spørg efter det. Bon appetit
Rygning: Er ikke tilladt i teltene, skodder skal i skraldespanden/askebægret.
Sauna: I sommerperioden står der en sauna på pladsen, den må gerne benyttes, det tager
ca. 1 time at varme den op.
Shelter: efterlades ryddeligt og fri for affald, der hænger en kost :-)
Strøm: er der til fri afbenyttelse i køkkenet, i tipi 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. Der findes svømmeveste til børn, spørg efter det
Søen: må man gerne bade i, ALDRIG hovedspring der er meget lavt , der er søgræs og
mudderbund.
Tipi: fællesområde, med borde bænke som gerne må rykkes ud eller ind efter behov. De
kulørte lamper og andet lys tændes på kontakten på stolpen ved Ærø-flaget.
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. Der er service og div. køkkengrej.
Stålpanderne må bruges på bål og gas, de 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 må ikke efterlades mad på køkkenbordene, alt skal i køleskab eller skuffer.
Der er køl og frys, husk at tage dine varer med, når du rejser, tak
Sidste “natteravn” slukker lyset og lukker skodderne ned hvis det blæser, inden i smutter i
køjen.
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, i sommerperioden 1-2 timer før, hvis
det skal op på de 40 grader, det er skønt, det er vand fra søen, så drik det ikke. Det bliver
skiftet dagligt
Ring på +45 24612070, hvis der er spørgsmål til noget. Vi ønsker jer nogle dejlige dage her
på Teglværkspladsen, og håber at se jer igen.

