Vigtige informationer til alle gæster på Lynghøjsletten.
Rygning og brug af åben ild er forbudt, når man færdes i området. Rygning er tilladt på
egen grund. Smid ikke cigaretskodder, papir, dåser eller lignende i naturen.
Det er tilladt at grille med forsigtighed på egen terrasse. Hav altid en spand vand klar i
nærheden af grillen.
Det er ikke tilladt at affyre fyrværkeri på noget tidspunkt af året.
Når man lufter hund, skal det ske med hunden i snor. Brug pose til hundens efterladenskaber – også ude i landskabet.
Det er vigtigt at benytte de afmærkede stier, når man går rundt i området. Cykling på
stierne er ikke tilladt. Ligeledes er det ikke tilladt at bevæge sig på tværs af grundene af
hensyn til bevarelse af naturen. Der gøres opmærksom på, at der findes hugorme i
området.
Vis hensyn ved bilkørsel. Højest tilladte hastighed er 20 km/t. Under dit ophold på
Lynghøjsletten opfordres du til at vise hensyn til alle andre og undgå støjende adfærd.
Anvisninger fra servicemedarbejderen eller bestyrelsen skal efterkommes. Hærværk og
tyveri vil blive anmeldt til politiet. Bommen ved indkørslen åbnes med husnøglen. Den
lukker automatisk 8 sek., efter man er kørt igennem.

Regler for benyttelse af svømmebassinerne.
Ophold og benyttelse er på eget ansvar.
Følg venligst de ophængte anvisninger for benyttelse af pool anlægget. Boldspil i
indendørs pool er forbudt. Personer, der lider af smitsom sygdom – f.eks. diarre,
betændelse i huden eller svamp og fodvorter – MÅ IKKE BENYTTE BASSINERNE!!
Man må kun gå i bassinerne efter omhyggelig indsæbning af hele kroppen og efterfølgende brusebad. Husk at medbringe sæbe og shampoo.
Efter toiletbesøg skal der foretages afvaskning på ny.
Anvendt badetøj skal være rent.
TÆNK PÅ – at en person, der ikke vasker sig inden benyttelse af bassinet, forurener
ligeså meget som 500 personer, der har vasket sig.
Indendørs bassin er åbent i perioden fra weekenden før Påske til og med udgangen af uge
42 (efterårsferien). Udendørs bassin er åbent i perioden medio maj til primo september
afhængigt af sommervejret. Den daglige åbningstid er kl. 09.00 – 21.00. Døren til
poolbygningen åbnes med husnøglen.

Retningslinier og informationer i øvrigt.
Tennisbaner.
Tennisbanerne renoveres hvert år. De må kun bruges til tennisspil. Al anden leg eller
ophold på tennisbanerne er ikke tilladt.
Inden man forlader tennisbanen, skal banen fejes. I tørre perioder skal der desuden
vandes i ca. 10 min. Banerne skal være aflåste, når man forlader dem.
Ved poolhuset er der opsat en tavle for reservation af banerne. Den ene bane kan
reserveres på halve klokkeslæt, eksempelvis kl. 10.30 – 11.30. Den anden kan reserveres
på hele klokkeslæt. Disse forskellige tidspunkter er af hensyn til vandingen, da man ikke
kan vande begge baner samtidigt.

Petanque bane.
Banen findes mellem boldbanen og tennisbanerne.

Affald.
De opstillede skraldespande på affaldspladserne skal benyttes efter hensigten. Der må
ikke sættes storskrald eller inventar på affaldspladserne. Dette må den enkelte ejer selv
sørge for at bringe til genbrugspladsen i Fjerritslev. Glas, flasker, øl- og sodavandsdåser,
plastikflasker fra drikkevarer samt aviser og blade anbringes i de respektive containere,
der står ved indkørslen.
Vigtige telefonnumre:
Alarm:

112

Lægehuset i
Fjerritslev

98 21 19 11

Lægevagten

70 15 03 00

Falck

70 10 20 30
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