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Vilkår 
 
Når du lejer fælleshuset eller udlejningsrummet gælder følgende 
vilkår: 
  

Fælleshus 
  
Du skal selv medbringe følgende: 

• salt og peber 
• kaffefiltre 1x4 
• duge 
• karklude 
• skuresvampe 
• viskestykker 
• håndopvaskemiddel 
• håndklæder 
• håndsæbe 
• toiletpapir 
• skraldeposer/sorte sække 

 
Følgende regler gælder i fælleshuset: 

• Huset er røgfrit.  
• Vinduer/døre holdes lukket når der afspilles musik i fælleshuset.  
• Vis hensyn til naboerne! 
• Du forpligter dig til at oplyse om smadret service og inventar, 

og erstatte dette i forhold til ophængte prisliste 
• Der må ikke benyttes tape på borde, lofter og vægge.  
• Der må ikke slås søm i væggene. 
• Der må ikke tændes op i pejsen (stearinlys er dog ok). 
• Opvaskemaskinen doserer automatisk, der må derfor ikke 

tilsættes andre vaskemidler el. lign. Sluk ikke opvaskemaskinen 
efter brug! 

  
Huset rengøres efter følgende plan: 
  
Alle gulve støvsuges og vaskes (inkl glashuse). Gulvvand tappes i 
rengøringsrummet, sæbe tilsættes automatisk. Støvsuger + 
gulvmobber forefindes i ligeledes i rengøringsrummet. Gulvvand 
tømmes i toiletkummen (ikke i håndvaskene eller bedene). 
  
køkken: 

• salt- og peberbøsser tømmes og rengøres. 
• køleskabe vaskes ind- og udvendigt med sæbevand. 
• køleskabe må ikke slukkes. Husk at lukke dørene. 
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• kogeplader rengøres (inkl. væg og bordplade.) 
• bordplader rengøres. 
• ovne rengøres ind- og udvendigt. 
• kaffemaskiner og kander rengøres. 
• opvaskemaskinen tømmes (naturligvis), men efterlades tændt! 
• skaldeposer fjernes, og låger tørres af ind- og udvendigt 
• madaffald smides i dagrenovationscontaineren på 

genbrugspladsen eller i et af skurene. 
• andet affald sorteres efter gældende regler, og smides i de dertil 

indrettede containere på containerpladsen 
 
toiletter: 

• toiletter og håndvaske rengøres 
• spejle pudses 
• ladyposer udskiftes 
• brusekabine/hjørne aftørres såfremt det er benyttet 
• puslebord aftørres 

 
fællesrum: 

• borde og stole tørres af 
• luft godt ud inden du forlader lokalerne 
• husk at lukke vinduer og døre 

 
udendørsarealer: 

• cigaretskodder og andet affald opsamles 
  

 Overnatningsrum 
  
overnatningsrummet er ikke udlejet så ofte, der tages derfor 
forbehold for at der i periode kan være brug for udluftning af 
rummet, samt en aftørring af overflader med en våd klud før brug. 
  
Du skal selv medbringe følgende: 

• sengelinned 
• toiletpapir 
• håndklæder 
• shampoo etc. 

  
Følgende regler gælder i overnatningsrummet: 

• rummet er røgfrit 
• vis hensyn til naboerne 

 
Overnatningsrummet rengøres efter følgende plan: 
  
Alle gulve støvsuges og vaskes (inkl glashus). Støvsuger forefindes i 
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klædeskabet, andre rengøringsartikler forefindes i skabet i 
mellemgangen. Gulvvand tømmes i toiletkummen (ikke i 
håndvaskene eller bedene). 
  
overnatningsrum: 

• dyner og hovedpuder luftes godt igennem 
• rejs madrasserne op 
• borde, stole og andre overflader aftørres 
• luft godt ud inden du forlader lokalerne 
• husk at lukke vinduer og døre 

 
mellemgang: 

• køleskab rengøres ind- og udvendigt med sæbevand 
• skraldeposer fjernes 
• madaffald smides i dagrenovationscontaineren på 

genbrugspladsen eller i et af skurene. 
• andet affald sorteres efter gældende regler, og smides i de dertil 

indrettede containere på containerpladsen 
 
badeværelse: 

• toiletter og håndvaske rengøres 
• spejl pudses 
• ladypose udskiftes 
• brusekabine/hjørne aftørres såfremt det er benyttet 

 
udendørsarealer: 

• cigaretskodder og andet affald opsamles 


