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Udlånsregler for Naturbørnehaven i Karlstrup Nyskov 

Naturbørnehaven udlånes til folkeskoler, institutioner og godkendte foreninger, der er hjemmehørende i 

Solrød Kommune. Aftale om udlån træffes med Kultur og Fritid på mail kulturfritid@solrod.dk  eller på tlf. 56 

18 28 04. 

Naturbørnehavens adresse er Karlstrup Nyskov, Sognevejen 7, 2690 Karlslunde. 

Naturbørnehaven udlånes i weekender fra fredag kl. 16.00 til søndag kl. 13.00. 

Nøgler til huset afhentes og afleveres i skranken på Solrød Bibliotek, mandag kl. 10.00 – 18.00, tirsdag kl. 

10.00 – 17.00, onsdag kl. 10.00. 15.00, torsdag kl. 10.00 – 18.00, fredag kl. 10.00 – 17.00 og lørdag kl. 

10.00 – 14.00. Nøglerne skal afleveres den første hverdag efter udlånet. 

Naturbørnehaven er i Nyskoven på hverdage fra kl. 8.45 – 15.30. 

Kørsel inden for bommen er IKKE tilladt i børnehavens åbningstid. 

Bomlåsen skal låses sammen med den anden lås, som sidder i kæden, da den er til beredskabet. 

Naturbørnehavens 40 børn og 6 voksne har fortrinsret til huset og området. Af hensyn til naboer og andre 

skal høj musik og støj undgås. 

Det henstilles, at der IKKE rodes i børnehavebørnenes personlige effekter. 

Huset rengøres mandag, tirsdag, torsdag og fredag ca. kl. 15.00 – 17.00. Lånere af huset kan ikke være 

indendørs i dette tidsrum, hvilket skal respekteres! 

Lånere skal aflevere huset ryddeligt og rengjort: 

 Borde og stole skal stilles samme sted, som det stod da man ankom, det samme gælder for borde 

og stole der står udenfor. 

 Køkkenborde og toiletter afvaskes 

 Alle gulve rengøres (fejes og vaskes). 

 Benyttes opvaskemaskinen, skal den tømmes efter brug. 

 Alt affald lægges i den store container. 

Ved manglende rengøring vil regning, lydende på den til enhver tid gældende timetakst, blive fremsendt til 

den person, som har booket og er ansvarlig for lån af huset. 

Lånere skal selv medbringe håndsæbe, toiletpapir/køkkenruller, karklude, viskestykker og gulvklude. Med-

bragte rengøringsmidler tages med retur. 

Huset låses forsvarligt, når det forlades, både ved aflevering og ved ophold ude i området – udeladelse kan 

udløse utilsigtet alarmopkald. Huset skal være rengjort og forladt på det sluttidspunkt, der fremgår af 

bekræftelsen. 

Lånere har IKKE adgang til kontoret, tilbygning og børnenes hvilerum – forsøg på at komme ind på kontoret 

kan udløse utilsigtet alarmopkald. Ved utilsigtet alarmopkald fremsendes regning på 1.000 kr. til den person, 

som har booket og er ansvarlig for lån af huset. 

Den person der har booket og er ansvarlig for lån af huset, skal være til stede under hele udlånsperioden. 

Det opsatte hegn mod åen skal respekteres. Der må ikke kastes ting i åen, som kan forhindre vandets 

naturlige løb. 

Naturbørnehavens indsamlede brænde, må IKKE anvendes. 
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