
Med venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen 

Brug af fælleshuset i Kildehøjen                                marts 2019 

Al brug af lokalet skal bookes hos Helle Ronell Kildehøjen 140. Det sker ved personlig henvendelse eller via 

sms på tlf. 93 93 53 26. 

Fælleshuset er vi fælles om. Det er lige renoveret med nyt køkken, nye gulve og nye vinduer. I 2017 blev det 

sat i stand af frivillige beboere. Vi håber alle vil være med til at holde lokalet i god stand. Det er naturligvis 

ikke tilladt at ryge i lokalet og husdyr har ingen adgang.     Aflever det opryddet og rengjort efter brug. 

Lokalet kan kun lånes af beboere i Kildehøjen og kun til eget brug. Lokalet skal bookes af voksne. Vil man 

gøre lokalet klar til sit arrangement dagen før, skal man huske at book begge dage. 

Lokalet er beregnet til beboeraktiviteter, fællesspisning, fødselsdage mv. Det kan bruges til det, beboerne 

har lyst til – dog ikke til egentlige fester. Her henvises til boligforeningens festlokaler. 

Hvis børn f.eks. skal spille brodtennis i lokalet, er det de voksne, der skal låne nøglen hos Helle, og de voksne 

der skal tjekke lokalet inden nøglen afleveres. 

Der må ikke være larm eller høres musik efter kl. 20.00 af hensyn til naboerne – der er desværre meget lydt!  

Man må gerne være der til senere, hvis man ikke larmer. 

Der findes en del service så som glas og porcelæn i lokalet. Har man brug for at låne servicen, eller en 

barnestol til et arrangement hjemme hos sig selv, må man også gerne det. Dog skal man sikre sig, at lokalet 

ikke er booket af andre, der skal bruge servicen i fælleshuset. Udlån skal også aftales det med Helle, og med 

den beboer, der evt. har booket lokalet, så man ikke tager noget, de skal bruge. Har du brug for flere stole, 

skal dette aftales med Anders, da vi har ekstra stole i kælderen. 

Fælleshuset rengøres en gang om måneden. Gang og toiletter rengøres en gang om ugen. 

Man har selv det fulde ansvar for at gøre lokalet rent efter brug, og man kan godt risikere, at toiletterne 

trænger til en mindre rengøring, inden man skal bruge dem, hvis det er flere dage siden de er rengjort.  

Rengøringen i lokalet bliver ikke tjekket af bestyrelsen eller andre. Hvis man kommer til et snavset lokale, 

kan man få besked hos Helle om, hvem der har været der sidst. Man må da selv henvende sig hos dem, og få 

en snak om, hvordan problemet løses. 

Efter brug, skal lokalet forlades i den stand, som du selv gerne vil modtage det i. 

 Ryd op  

 Vask op og sæt servicet på plads 

 Sluk køleskabet og lad det stå åbent  

 Tør bordene af  

 sæt stolene op på bordene. 

 Luft ud – husk at lukke igen  

 Skru ned for varmen.  

 Fej lokalet og gangen, og hvis der er spildt 

eller snavset, skal du vaske gulvet 

 Tjek toiletter og håndvask - gør rent, hvis 

de er snavsede 

 Tør køkkenbord, skabslåger, kogekande, 

kaffemaskine, og kogeplader af  

 Gør køkkenvasken ren 

 Tag alt affald med hjem i din egen 

skraldespand 

 Aflever nøglen hos Helle 

 


