HUSKELISTE I FORBINDELSE MED
OPPHOLDET PÅ TRIANGELHEIMEN
For å gjøre oppholdet best mulig, har vi laget en huskeliste med praktiske
opplysninger som kan være lurt å sette seg inn i før du kommer til
Triangelheimen.

Før avreise hjemmefra:
Ta med
•
•
•
•

laken
dyne/sovepose og evt. pute
eventuelt sengetøy til overnatting (det er kun madrasser i sengene)
håndklær, kluter, såpe osv til personlig hygiene!

Kopphåndduker, kluter og vaskemidler finnes på leirstedet.
Er dere flere enn 32 stk. som skal overnatte? Ta med liggeunderlag eller madrasser.

Ved ankomst Triangelheimen:
•
•

•
•

Åpne hovedvannkranen. Denne er plassert til høyre for døren i vaskerommet i kjelleren.
Juster varmen slik at du får en behagelig innetemperatur. I ”Rapportskjemaet” er det beskrevet hvor du finner
termostatene. Dersom det er svært kaldt ute, kan leirstedets vaktmester kontaktes på forhånd, slik at varmen
kan settes på før ankomst. Kontaktinformasjon ligger i leiebekreftelsen som sendes deg på mail ved bestilling
av Triangelheimen.
Skru på avtrekksvifte for toalettene. Bryter er montert på veggen ved oppvaskmaskinen.
Nøkler til boder og sikringsskap finner du i nøkkelskapet på kjøkkenet. Sikringsskapet er i kjelleren,- i rommet
ved siden av vaskerommet.

Under oppholdet på Triangelheimen:
•
•
•
•
•
•
•

Ved til peisen finnes i boden ute foran trappa.
Rengjøringsutstyr finnes i vaskerommet i kjelleren.
Forbruksartikler finnes i rommet ved siden av vaskerommet. Her finner du lyspærer, vaskemidler, toalettpapir
osv.
Bålplass er på utsiden av terrassen til høyre og fremfor flaggstanga. Vennligst ikke tenn bål andre steder enn på
den opparbeidede bålplassen.
Vennligst ikke kast søppel ute, men bruk søppelboksene til dette.
På Triangelheimen røyker vi helst ikke. Men må man røyke, gjøres dette ute! Vennligst ikke kast sneiper på
bakken ute, men bruk i stedet askebegeret som er montert.
Det er ikke tillatt å nyte rusmidler av noe slag på Triangelheimen!

Vi om at du hjelper oss å holde leirstedet i orden og bruker det med forsiktighet! Husk naturvern rundt leirstedet! Gå ikke
på innmark når snøen er borte – bruk veiene!

Ved avreise fra Triangelheimen:
•

•
•
•
•
•
•

Det er laget et detaljert rapportskjema som forteller hva du må gjøre/huske på før du reiser fra Triangelheimen.
Det er svært viktig at rapportskjemaet brukes aktivt når leirstedet klargjøres ved avreise! Rapportskjemaet skal
gjennomgås og leietaker skal signere på at alle oppgavene er utført. Rapportskjemaet skal legges igjen på
kjøkkenbenken. Rapportskjema: PDF Excel..
Hvis ikke annet er avtalt må leietaker sørge for at leirstedet er rengjort før avreise. Nødvendig leie av
rengjøringshjelp faktureres leietaker!
Dersom inventar, vinduer, utstyr eller lignende skulle bli ødelagt eller skadd, skal leietager gi beskjed på
rapportskjemaet. Skader og ødelagte gjenstander erstattes av den leietaker som har forårsaket skaden.
Sjekk at dere har fått med dere alt,- sko, klær, håndduker, toalettsaker, høretelefoner osv.
Ta med deg all mat du hadde med deg hjem igjen! Ikke sett noe igjen til kommende leietakere. Mat som settes
igjen blir av hygienemessige årsaker kastet.
Nøkkelen leveres der den ble hentet!
Ferdig utfylt leieskjema skannes inn og sendes på mail til Triangelheimen@gmail.com. Eventuelt kan det
sendes pr. post til Trøndelag krets av KFUK-KFUM, Prinsens gate 10A, 7012 TRONDHEIM. NB! Det er svært
viktig at leieskjemaet sendes inn umiddelbart etter oppholdet! Leieskjemaet bruker vi til å regne ut leien og til å
føre statistikk. Leieskjema: PDF Excel.

Når du forlater Triangelheimen leirsted, så forlat leirstedet i den stand du selv ville satt pris på å finne det!

Husk å skrive i gjesteboken. Dere finner den i stua.

