
Praktiske oplysninger om Pedersborghytten.

Adresse:

Pedersborghytten
Pedersborg Huse 19, 4180 Sorø

Udlejning og administration:

Lejr-hytten ApS Engårdstvej 7 - 2640 Hedehusene, Telefon: 40 30 62 28 E-mail: info@lejrhytten.dk
Web: pedersborghytten.dk - Kontortid alle hverdage mellem 09.00 – 16.00

Lejrinspektøren:

Til Pedersborghytten er knyttet en lejrinspektør, som holder opsyn med grund og bygningen.
Lejrinspektøren står også til rådighed for lejerne ved løsning af praktiske problemer.
Lejrinspektøren er Lejer-hytten ApS repræsentant på stedet og har ret til at komme på eftersyn
under opholdet. Enhver anvisning og påtale skal straks efterkommes af lejeren.

Lejrinspektør: Kristian H-Raunkjær Telefon : 40 30 62 28

Kørevejledning:

Kørevejledning fra København, Pedersborg 78 km., udmåld fra Valby.

Ad motorvej E 20 køres til Sorø, hvor afkørselnr. 37 (Sorø) benyttes. Kør herefter ad rute nr. 57 mod
Holbæk og Sorø N. Ca 1,5 km fremme drejes til venstre mod Pedersborg Huse. Ca. 800 m fremme
ligger lejren på højre hånd.

Offentlige trafikforbindelser:

Den hurtigste forbindelse (fra København) er med tog til Sorø. Herfra kører en offentlig bus mod
Stenlille og Holbæk med stop ved Pedersborg Huse.
Aktuelle oplysninger om tider mv. kan fås ved henvendelse til DSBs Kundecenter: 70 13 14 15 og
Movias Kundecenter: 36 13 14 15.

2 Der tages forbehold for ændringer af oplysninger i denne folder



Telefonliste:

På lejrens kontor (rum 1) er ophængt en liste med telefonnumre på håndværkere, myndigheder
o.lign., som man kan få brug for at kontakte under opholdet.
Her bringes de vigtigste:

Lægevagten:

Skadestue: Ambulance: Politi: Sygetransport: Apotek:

70 15 07 00 (mellem16.00-08.00 samt i weekend) ellers: Lægehuset, Rådhusvej 12,4180 Sorø
(08.00-16.00), 57 83 30 30 Akuttelefon 70 15 07 08.
112.
114.
Falck 70 10 20 30
Sorø Apotek
Storgade 19,4180 Sorø, 57 83 00 12

Pedersborghyttens lejrområde og indretning:

Lejrområdet:

Lejren ligger på en 30.000 m2 stor grund i det skønne Midtsjælland, som er om kranset af levende
hegn, mod vejen ligger lejrens bygninger og lejrbålplads. Her findes boldspils-mål. Det er en grund
med masser af dyreliv. Nærmeste skovområde er Bromme Skov. Der er bademuligheder i Sorø Sø
og i byens svømmehal.

Bygningerne: (Se grundplanen på side 6):

Pedersborghytten er opdelt i en hovedbygning fra 1973, som blev ombygget i 1978 og senere
renoveret og moderniseret i 1986 og 2005. Bygningen er el-opvarmet og lejes ud hele året til 58
personer

Hovedbygning, stueplan:

Rum 1: Lejrkontor samt lederværelse med 2 senge.

Rum 2: Værelse med 2x2 køjesenge.

Rum 3: Værelse med 2x3 køjesenge.

Rum 4: Værelse med 2x2 køjesenge.

Rum 5: Værelse med 3x2 køjesenge.



Rum 6: Værelse med 3x2 køjesenge.

Rum 7-9: gangarealer.

Rum 10:Badesektion med 4 brusebade og håndvaske.

Rum 11: Forrum.

Rum 12: Rengøringsrum med udslagsvask.

Rum 13: Toiletsektion med 4 toiletter og håndvaske.

Rum 14: Køkken med udgang til køkkengård
Stort køkken med komfur, ovn, køle- og fryseskabe, kaffemaskine, industriopvaskemaskine ,
kartoffelskrællemaskine samt køkken og serveringsudstyr til 70 personer.

Rum 15: Kombineret spise- og pejsesal (85m2) med plads 60 personer og udgang til terrasse. I det
ende er der monteret pejs.

Rum 16: Badesektion med 4 Brusebade og håndvaske.

Rum 17: Rengøringsrum med udslagsvask.

Rum 18: Forrum.

Rum 19: Toiletsektion med 4 toiletter og håndvaske.

Rum 20-22: Gangarealer.

Rum 23: Værelse med 3x2 køjesenge.

Rum 24: Værelse med 2x2 køjesenge.

Rum 25: Værelse med 2x2 køjesenge.

Rum 26: Værelse med 2x2 køjesenge.

Rum 27: Værelse med 3x2 køjesenge.

Rum 28: Værelse med 3x2 køjesenge.

Hovedbygning, kælderplan :
Rum 29: Sikringsrum. Kan ikke benyttes af lejerne



Parkering af biler:

Der er stort parkeringsområde lige ved indkørsel til grunden samt ved køkkengården. Parkering
andre steder på lejrområdet er ikke tilladt.

Figur 1 - Blåt Flag - Sorø Sø



Figur 2 - Sorø Akademi
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Navneskilte:



Alle værelser og rum er forsynet med nummerskilte svarende til numrene på grundplanen.
Nummerskiltene på værelserne til beboelse er indrettet således, at der kan skydes et navneskilt ind
i en metalramme, som måler 4x14 cm. Navneskilte kan man selv fremstille hjemmefra.

Det er forbudt at anvende enhver form for selvklæbende mærkater, navneskilte o.lign. overalt i
bygningerne, ligesom det er forbudt at tegne, skrive, ridse m.v. på inventar, vægge og
opslagstavler.

Internet:

Der forefindes trådløs internet forbindelse.

REGLER FOR OPHOLD PÅ PEDERSBORG: Før opholdet:

Kontakt lejrinspektøren senest 5 dage før opholdet, så ankomsttidspunkt, nøgleudlevering m.m.
kan aftales (kontaktoplysninger på side 2).

Lejeren skal selv medbringe:

Rengøringsmidler og viskestykker.
Affaldsposer og toiletpapir.
Køkkenruller, gulvklude, karklude.
Lagner til sengene og sengetøj (sovepose/dyne/tæppe og hovedpude). Kaffefiltre (nr. 1x6) til
kaffemaskinerne.

Brænde.

Lejeren skal ikke medbringe:

Opvaskemiddel til opvaskemaskine. Madame-poser til toiletterne.

Ved ankomst:

Der må ikke ske overbelægning af lejren (se lejekontrakten). Når opholdet begynder, skal el- og
vandmåleren aflæses, og skader, fejl og mangler (herunder rengøring) noteres på lejrinspektørens
rapport.

Under opholdet:

Lejeren er pligtig at anmelde og erstatte manglende eller ødelagt inventar, service, ruder ect. og er
ligeledes pligtig at anmelde enhver skade, der måtte opstå ved almindelig brug eller slid. Nogle
skader skal af lejeren betales til håndværkerne eller lejrinspektøren, mens andre skader noteres til
betaling i forbindelse med slutafregning.
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Opstår der skader under opholdet, som kræver øjeblikkelig indsats af håndværkere, skal
lejrinspektøren straks underrettes.

Elektriske musikanlæg må kun anvendes indendørs for lukkede vinduer og ALDRIG udendørs.
Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning før tid og/eller udelukkelse fra lejemål i fremtiden.

Ved Afgang:

Når opholdet afsluttes, aflæses både el- og vandmåleren, og skader opstået under opholdet
noteres på billeder og sendes til Info@lejrhytten. Lejeren skal selv fjerne alt affald og medbragte
materialer. De opstillede affaldscontainere må kun benyttes til køkkenaffald. Husk, at papkasser
skal trykkes flade.

AI rengøring skal være tilendebragt senest på det tidspunkt, hvor lejemålet ophører. Ligeledes skal
alt inventar være flyttet på plads i overensstemmelse med inventarplanen. Alle madvarer fjernes.
Alle døre og vinduer skal være aflåst/lukket. Området omkring bygningerne skal være ryddet for
papir, flasker og andet affald. Opgravede huller skal fyldes, og græstørv lægges tilbage. Huler skal
nedrives, og evt. rafter lægges på plads. Husk at slukke for el-varmen.

Lejeren må ikke forlade Pedersborg, før Lejer har gennemgået hele hytten for affald og skader.
Lejer indspektøt vil også gennemgå hytten får næste ophold starter.

Rengøring:

Følgende skal overholdes inden lejrinspektøren kan foretage slutrengøring som afregnes i slut
faktura, i henhold til gældende takst med mindre andet er aftalt Prisen forudsætter, at lejeren har
sørge for:

1 - Gulvene skal være fejet.
2 - På toiletter skal brugte Madam-poser være fjernet.
3 - I køkkenet skal service og husholdningsmaskiner være rengjorte. Køle- og fryseskabe og ovn
skal være rengjorte indvendigt.
4 - Alt inventar skal være rengjort evt. med en fugtig klud.
5 - Alle madrasser stilles lodret, og papirkurve tømmes
6 - Flisearealet omkring bygningen samt kælderskakten skal være fejet.                                             7
- Alt papir og andet affald på udendørsarealerne skal være fjernet.



Udflugtsmål og seværdigheder

Der er mange gode muligheder for udflugter i Midsjælland:

I centrum af Sjælland ligger det historiske Sorø omgivet af søer, skove og oldtidsminder. Byen har
mange fredede bygninger, og klosterkirken med kongegrave samt det berømte akademi er et
glimrende udgangspunkt for udflugter og busture til f.eks.

- Bromme skov
- Pedersborg kirke
- Sorø klosterkirke
- Fjenneslev kirke
- Bjernede Rundkirke
- Sankt Bendts kirke (i Ringsted med valdemarernes grave)
- Vester broby Kirke (med berømte kalkmalerier)
- Sorø Amtsmuseum i Sorø
- Vestsjællands kunstmuseum i Sorø
- Tersløsegård (mindestuer for holberg
- Næsbyholm slot med skulpturpark
- Ringsted museum
- Slagelse museum
- Vikingeborgen Trelleborg
- Sorø med den gamle bykerne.

Ønsker man tilladelse til øvelser/lege i skovene, f.eks. Bromme Skov, skal man henvende sig til Sorø
Akademis Skovdistrikt på telefon 57 82 01 35
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