
 
 

ORDENSREGLER & UDSTYR I FÆLLESHUSET 

 

Musik, snak og støj  

På hverdagsaftener skal der være ro i fælleshuset senest kl. 22.00 og i weekenden senest 23.00. Dvs. at 

musik holdes på et minimum og vinduer og døre holdes lukkede. Vi beder også om, at man generelt 

optræder hensynsfuldt, når man opholder sig udenfor huset, fx når man er ude og ryge eller på vej væk fra 

selskabet. Det er til stor gene for de omkringboende, hvis der råbes og larmes i de små gader sent om 

aftenen. Man kan med fordel ryge på bagsiden af huset, hvor det generer mindst muligt. Vi understreger at 

rygning indendørs naturligvis er strengt forbudt! 

Parkering 

Det er lejers opgave at informere gæster om at parkere på p-pladser og kun i afmærkede parkeringsbåse. 

Der er nogle få parkeringsbåse på hver side af fælleshuset og derudover henvises der til p-pladserne bag 

varmemesterkontoret og bag vaskehuset. Vi opfordrer til at man evt. oplyser om dette på invitationerne. 

Flag 

Man er velkommen til at sætte flag op langs vejene, men de skal fjernes igen senest dagen efter festen. 

Rengøring 

Fælleshuset efterlades i opryddet og rengjort stand. Ved behov for efterrengøring bliver lejer først 

kontaktet med henblik på øjeblikkelig udbedring. Alternativt hyres rengøringsselskab på lejeres regning. Se 

retningslinjer for rengøring, som hænger i køkkenet. 

Hvis ordensreglerne ikke overholdes kan det resultere i tilbageholdelse af depositum, klage til 

boligkontoret og/eller karantæne for leje af fælleshuset. 

 

UDSTYR I FÆLLESHUSET: 

 Borde og stole til 50 personer 

 2 højstole 

 Lysestager (til bloklys) 

 Salt- og peberbøsser (i udgangspunktet tomme) 

 Basis køkkenudstyr 

 Basis service til 50 personer 

 Kaffemaskine 

 Opvaskemaskine 

 Stort køleskab og fryser 

 Depot med rengøringsartikler 

 Termokander 

MEDBRING SELV: 

 Viskestykker 

 Karklude 

 Toiletpapir 

 Håndklæder 

 Håndsæbe 

 Opvasketaps eller - middel 

 Skraldeposer 

 Dug, lys, servietter og andet pynt 

 Bagepapir, stanniol og lign. 

 Kaffefiltre 

 

 

Afdelingsbestyrelsen ønsker jer en rigtig god fest!!  
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