Ordensregler Gimle – April 2021
Velkommen vi håber I må få nogle dejlige minder fra Gimle
Web version uden koder mm

Start med at åbne for vandet
Målerbrønd ved indkørsel 2 m fra vejen
Lukket - Begge haner står vandret

Åben – begge haner står lodret

Elektriciteten er nu altid tændt da der nu er en varmepumpe i huset som også kan styres via
telefon

Tilslut el til vandvarmeren – Åben døren til det lille skur – Sæt elstik i fatningen på væggen

Vandvarmer tændes automatisk når der er strøm (derfor skal der først åbnes for vand inden der
tændes for strøm).
Altid spand under overløbsventil – tømmes af og til Temp kan reguleres bliver hurtigt meget varmt

Der er ingen grund til at skrue mere op for varmt vand - det er meget Varmt og tværtimod ved
overophedning er det nødvendigt at reset vandvarmeren.
Drejeknappen tages af og der skal trykkes på knap som beskrevet ved vandvarmeren gul seddel
Bad foregår mest muligt ude i ude bruser Rød Varmt vand blå koldt

Brændeovn kan bruges ved mangel på varme og træ udenfor kan benyttes. El radiator i stuen bør
ikke benyttes med mindre andet er aftalt. Selvfølgelig gerne i badeværelset eller skur ved frost.
Tænd for El til køleskabet (oftest tændt)

ved at tænde kontakt over køkkenvask

Lad døren til køleskabet være åben og afbryd for El til køleskab nå huset forlades. Oftest ikke
nødvendigt bare tøm og rengør
Nøglen efterlades på samme sted som ved ankomst

Vi har fået installeret en opvaskemaskine

Tryk start

Tryk på Program

tryk igen indtil Quick 30 40°C og tryk Start

Brug ude brus så meget som muligt det sparer på vand til nedsivningsanlæg
Vandslange til skyl af bil og vindure mm

skift ved blot at tage slange af til bruger og skift

Cykler i skur

Lås 007 – Janes Bond

Medbring håndpumpe, Dækjern og ekstra slange på tur, Alt er i den sorte/røde Rygsæk i
køjerummet på knagerækken
Lås altid cykler når I er på tur
Der et to ret nye mountaine bikes

og en lille børnecykel 4-5 År + hjelm
Også en cykel til 6 År

Wi-Fi
Vi har installeret trådløst netværk
Net navn

HUAWEI-58EF

Password

Husk medbring selv:

Håndklæder, viskestykker og sengelinned mv.
Evt. badekåber er rigtig dejligt både til at gå til stranden og ved brug af udebrus
Der er badekåber i huset der må benyttes.
Varmepumpe kan benyttes tænd og sluk på den gule knap

Regler for rengøring:
Alt skal efterlades i rengjort stand.








Rengør sommerhuset i alle rum (som du gerne selv vil overtage det)
Støv af / rengør vindueskarme
Køleskab rengøres "slukkes ved afrejse" Lad køleskabsdør stå åbent. (eller som I modtog)
Støvsug i alle rum
Rengør badeværelset
Skyl/vask vinduer hvis der har været meget vestenvind kan de blive meget saltet på få dage
Hunde Tilladt.

Indkøbsmuligheder
Købmand, Kiosk, Morgenbrød – Købmanden i Hjortdal
Dagligbrugs – Tranum
Fjerritslev - 12 km
Mange indkøbsmuligheder
Stor flot Superbrugs, Flere Discount forretninger, Bagere, God Slagter, Blomster mm
Gas Grill låst med samme kode
Efterlad bøger om sommerhuset på spisebordet til de næste

Vinduer vaskes lettest og hurtigt med blød kost og meget tyndt sæbevand
Indsæb hele vinduet eller flere

Skyl derefter med rent kold vand til alt sæbe er skyllet af

Opgang fra stranden markeret med skilt E 43
Dette er vigtig instruks til alle ældre børn der færdes alene mindre børn bør aldrig lege på
stranden uden opsyn
Svømning i Vesterhavet kan være meget farligt selv om stranden ved Slettestrand er rimelig sikker
og lavvandet
Så følg altid de danske baderåd - derudover
Stærk blæst og strøm – gå ikke i vandet.
Svøm aldrig i Vesterhavet – hvis vandet er ekstremt roligt så kun nogle få svømmetag langs kysten
Gå aldrig mere end 5-10 m ud i vandet.
Der er en første revle 20 – 30 m ude men forsøg aldrig at gå derud
Så svøm ikke - nyd at hoppe i vandet og så op
Hold altid små børn i hånden når der bades – Vesterhavet er ikke en legeplads der kan være/opstå
huller i havbunden og en stærk understrøm kan føre dig ud fra kysten
Bad aldrig alene
Bad aldrig før 1 time efter du har spist
Kun et fjols frygter ikke havet – så bad og nyd det men hav respekt for Vesterhavet

TV- Kanaler – Reagerer lidt langsomt på tænd og sluk på den røde knap så tæt på TV og så vent
1

DR 1

2

TV 2 - nord

3

DR 2

4

DR - Ramasjang

5
6

Kanal 5

7

TV2 News

8

TV 3+

9
10
11

TV 2 Charlie

12
16

6 eren

17

Kanal 9

20

TV 3 Sport

23
32

TV2 Nord Salto

33

ZDF

34

SVT 1

35

NRK 1

36

Folketinget

Skærmen kan af og til slå over på blå og markere kanal som kodet hvis I bruger tal
Skift tilbage til kanal 1 og brug altid kanalskift med pilene midt til højre på kanalvælger pil op og pil
ned for at komme til den kanal du ønsker.

Find huset ved at køre ca 1½ km ud af redningsvejen det er næstsidste hus på v hånd mod vandet
Sten med navnet Gimle

Skraldespand tømmes tirsdag

Brug især det lille skyl i toilettet måske 2-3 gange
I tilfælde af at toilettet begynder at skylle langsomt ud kan pumpen til septiktanken startes.
Kontakt på vest siden af huset
Tak stikket frem og fjern plastikposen og sæt stik i kontakten lad den pumpe i 1 min
Kan evt. gentages morgen og aften

Skraldespanden ved vejen tømmes hver tirsdag

Pap og papir, dåser og flasker og diverse plastik beholdere kan afleveres i de grønne tanke til
genbrug ved P - pladsen i Slettestrand og ved købmanden i Hjortdal
Genbrugsflasker med mærkat A, B og C kan leveres tilbage til Hjortdal købmand eller Brugsen i
Fjerritslev

Større affald kan leveres på genbriugspladsen i fjerritslev

