
Stavnsbo

Her ligger Stavnsbo
Stavnsholt Gydevej 76
3460 Birkerød        

I bil
Tag Motorvej 16, ved frakørsel 10 køres 
op på Bistrupvej. Kør mod Birkerød og 
fortsæt ca. 800 m. Drej til venstre ad 
Stavnsholt Gydevej og til venstre igen 
lige efter, stadig ad Stavnsholt Gydevej  
(meget smal vej) fortsæt ca. 1 km.
Drej til højre ved skiltet med Stavnsbo.

Med bus
Bus 500S holder på Blistrupvej ud for en 
sti til Stavnsholt Gydevej. Stoppestedets 
navn er ’Nordøststien’. Derfra er der 
ca. 13 minutters gang til Stavnsbo.

Udlejning
www.stavnsbo-lejren.dk
Tjek Stavnsbos kalender og skriv en mail 
til info@stavnsbo-lejren.dk
Marianne Kongsted  Tlf. 2681 8886
Keld Streitlien Tlf. 4014 5495

Leje af Stavnsbo
Lejemål aftales med udlejeren via mail. 
Der skal ikke betales depositum. Hvis 
man framelder under en måned før 
koster det fuld pris!

Pris for leje af hytten 
op til 30 personer
Døgn ...............................3900 kr. + el.
Weekend (2 døgn)  ..........5850 kr. + el.
Hel uge (7 døgn) ............13650 kr. + el.
8 timers hverdagsarr.  .......1950 kr. + el.
40 kr. pr. dag pr. person over 30 pers.
Elforbrug ...........................3 kr. pr. KwH

Priserne er gældende til 1.1.2021

Der kommer en mail med info ca. en 
uge før med kode til nøgleboksen og 
andet praktisk. Stavnsbo skal forlades 
kl. 16 hvis ikke andet er aftalt.

Betaling
Der sendes faktura på leje samt el-forbrug.
Betaling via bankoverførsel eller 
mobilepay. Kontonr. fremgår af faktura.

Lejrcenter tilhørende Skovlunde Kirkes Ungdomsgård
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Hyttens indretning
Stue og grupperum med borde og stole
26 + 24 (max 50 personer)

Pejsekrog med sofaarrangement 
(12 personer)

Sovesal med 14 sovepladser 
(køjesenge)

4 værelser med 4 sovepladser i hver
(køjesenge)

Køkken med 2 køleskabe, fryser, 
komfur, ovn, mikroovn og 
opvaskemaskine.
Service til 50 personer.

2 vaskerum med brusere

5 toiletrum
Der er tilstræbt handicapvenlig indretning

Udendørs faciliteter
Ca. 20.000 m2 naturgrund med 
træbevoksning, åbne områder og søer.
Permanent bålplads.
Flagstang - flaget ligger i huset.
Overdækket plads med borde og bænke.
To sheltere også plads til telte på græsset

Tag hensyn
Gå roligt på vejene omkring Stavnsbo og 
tag hensyn til naboerne! Gå ikke ud på 
markerne eller ind på andre grunde.
Undlad at kaste grene og andet i søerne. 
HUSK: INGEN HØJ MUSIK!
Kun akustisk musik ude, Luk vinduer og 
døre efter 23.00, så musikken slet ikke 
kan høres udenfor Savnsbo.
Se også ordensreglerne.

Varme
Der er el-opvarmning overalt i huset samt
to brændeovne.
El afregnes efter målt forbrug. Husk at 
aflæse måleren ved ankomst og afrejse.

Tag selv brænde og kul med
Medbring selv brænde til husets brænde-
ovne og lejrbål. 
Der kan evt. samles brænde mellem træ-
erne bag bålpladsen og oppe på bakken.
Lad være at gå ind og hente brænde i 
naboens lille granskov langs grusvejen!

Der findes en stor grill medbring selv kul.
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Mangelfuld rengøring, ødelagte eller bortkomne ting samt grafitti, 
hæfteklammer, gaffa og andet, der skal fjernes medfører EKSTRA REGNING!

Bordopstilling når hytten forlades. 
Mørke stole ved de to langborde. Grønne 
stole ved hvert af de 4 gruppeborde.

Internet
Der er en 10/1 Mbit forbindelse der frit 
kan benyttes. Den reelle hastighed vil 
være langsommere (typisk det halve), da 
der er langt til centralen.
Kode til wifi hænger i stuen.
Der er to stik til internet i væggen ved 
vinduet på venstre side af dobbeltdøren.
Spørgsmål om netværket kan stilles til 
internet@stavnsbo-lejren.dk

Medbring
Alle skal selv medbringe lagen (vigtigt), 
sovepose/dyne samt hovedpude. 
Indesko er rart at have med.

Man skal også selv sørge for håndklæder, 
viskestykker, karklude, sorte sække, 
køkkenruller og toiletpapir.

Der er gulvklude, gulvvaskemiddel og 
andre vaskemidler til slutrengøringen.

Opvaskemaskinen er fuldautomatisk 
og doserer selv sæbe, så det skal ikke 
medbringes.

Rengøring efter brug
Bordene aftørres, stolene vendes op.

Alle gulve fejes og vaskes.

Vaskerum og toiletter rengøres.

Køleskabe og fryser tømmes og rengøres.

Alle skraldespande i huset tømmes og 
kommes i containerne foran huset.
Husk at lukke låget helt, så vilde dyr 
ikke æder affaldet.
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