
Velkommen i Vejlby Hus 
Adresse: Vejlbygade 25, 8240 Risskov 

Huset afleveres i samme stand, som det er modtaget. 
Ødelagt inventar skal erstattes og mangelfuld slutrengøring modregnes i 
depositummet med minimum 300kr. 
Medbring selv: Viskestykker, karklude, gulvklude, håndsæbe og toiletpapir. 
(køkkenaffaldsposer og klare affaldssække findes på stedet) 

ORDENSREGLER: 
# Havedøren må ikke benyttes efter kl. 22.00 
# Musik efter kl. 22: Kun med lukkede døre og vinduer. 
# Ingen musik efter kl. 01.00 
# Huset skal forlades kl. 02.00. Skru venligst ned for varmen. 
# I dagtimerne må legepladsen benyttes under voksenopsyn og med hensyntagen til 
beboerne, beplantning og de fastboende børns legetøj. 

RENGØRING:  
Rengøringsudstyr og -midler er i det høje skab til højre i det lille rengøringsrum. 
Borde- og stoleflader afvaskes og stolene vendes op på bordene. 
Toiletterne rengøres og hygiejneposer skiftes. 
Gulve og trapper (entré, toiletter, 1.sal og stue) skal støvsuges før vask. Skift vand 
flere gange! Det anbefales at slutte af med støvsugning og gulvvask – start fx i entré/toiletter, 

herefter køkken/1.sal og til sidst trappe og stueetage. 

KØKKEN:  
Bestik og service skylles af og vaskes op i opvaskemaskine. Se seddel i køkkenets 
vindueskarm for brug af opvaskemaskinen. Skift vand undervejs. 
TØR bestik, kopper, glas og service af med viskestykke efter opvask og stil det på 
plads i de respektive skuffer og skabe.  
Rengør ovn og vask køleskabshylder af. 
Rengør kaffe- og tekander, så der ikke sidder kaffe/te-rester under tuden. 
Tør bord, karme, vask og komfur af 
Vask gulv - se under ”Rengøring i stuen…” 

AFFALD (se også separat seddel):  
Køkkenskrald smides i container under trappen i porten. 
Dåser og tomme flasker sorteres og bæres over i de respektive affaldsbeholdere i 
affaldsøen ved P-pladsen. 
Øvrigt affald kommes i klare affaldssække og smides i den blå container i affaldsøen 
ved P-pladsen. 
UDENDØRS: Husk samle evt. cigaretskod, papir og lign. op. 

Ved spørgsmål/problemer ring til:  

Nøgle afleveres:  



 

 
                 

I Vejlby Hus sorterer vi vores affald! 

Kære lejer 

I forbindelse med leje af Vejlby Hus selskabslokale beder vi dig respektere  

nedenstående retningslinjer og benytte boligforeningens Affald Sorterings 

Ø (A.S.Ø), som du finder ved den store P-plads til højre, når du går ud af  

selskabslokalets hovedindgang. 

 Alt småt brandbart affald (fx papirduge, gavepapir og lign.) skal puttes i 

klare affaldssække (findes i selskabslokalet) og derefter i den store blå 

container i A.S.Ø. / se skiltet på A.S.Ø 

 Metal (fx øl og sodavandsdåser og konserves) skal lægges direkte uden 

pose i beholderen til jern og metal i A.S.Ø. / se skiltet på A.S.Ø. 

 Vinflasker og glas skal smides i flaskecontaineren i A.S.Ø. / se skiltet på 

A.S.Ø. 

 Pap skal lægges sammenfoldet i beholder ved A.S.Ø. / se skiltet på A.S.Ø. 

 Køkkenaffald skal i små affaldsposer (findes under køkkenvask) og derefter 

smides i containeren til køkkenaffald, som du finder i porten under trappen 

ved siden af vaskehuset.  

Respekter venligst affaldssorteringen 
 

Med venlig hilsen 
 Afdeling 14, Boligforeningen af 10. marts 1943 

 


