LEJE AF FÆLLESHUS
Booking foretages via hjemmesiden. Tjek kalenderen først, for at
se om datoen (datoerne) er ledige.
Brug derefter kontaktformularen.
Udlevering af nøgle via Birthe, have 50 tlf. 2078 0541
Al betaling foregår via bankoverførsel.
Danske Bank A/S
Regnr: 9570
Kontonr: 13096937
Husk at angive havenummer og lejedato
Indbetaling af leje skal ske umiddelbart efter booking
Er betaling ikke sket inden for 3 hverdage slettes bookingen.
Aflyser du inden for en uge før booking-dato, hæfter du for
hele lejen
Lejepris pr. dag kr. 600,Man har huset til rådighed fra kl. 10 på dagen, til kl. 10 dagen
efter.
Men tjek med hinanden, hvis der er tilstødende bookinger. Så kan i
selv mingelere med tiden.
Brug af husets gasovne:
Fyldte gasflasker kan lejes hos Harry, have 56
Pris pr. flaske kr. 210,Flaskerne skal tilbageleveres til Harry umiddelbart efter endt
arrangement.
Overskydende gas refunderes ikke.

Generelle retningslinier for brug af huset:
• Kun havemedlemmer kan leje huset og man skal selv være
til stede.
• Er der tale om ungdomsfest, skal voksne være til stede, og
de bedes bl.a. være opmærksomme på de kære festabers
eventuelle færden rundt i haveforeningen.
• Af hensyn til, om toilettanken skal tømmes, skal du senest en
uge før din reservering give besked om, hvor mange
deltagere I bliver. Der opfordres til at spare på vandet.
• Huset skal afleveres grundigt rengjort. Er man i tvivl om,
hvad det indebærer, er man velkommen til at rådføre sig
med Birthe have 50. Praktisk info om rengøring nedenfor.
• Køkkenaffald skal selv bortskaffes. Det må IKKE LÆGGES I
CONTAINEREN.
• Du har pligt til selv at oplyse om evt. skader på hus og
service, der er opstået under dit arrangement og du skal selv
i videst mulig omfang sørge for at få skaderne udbedret.
• Efter kl. 20 SKAL hovedporten holdes aflåst
• GOD FORNØJELSE.

Praktisk info, rengøring m.m:
Det store rum:
Når I kommer til fælleshuset så
bemærk de skitser der er hængt op
vedrørende
opstilling af borde og stole.
Sådan skal det også efterlades når I
forlader huset.
Personlige ting som pynt osv. skal
I tage med jer igen
Stolene skal stables
Borde og vindueskarme skal tørres af
og gulvet fejes.

GULVET MÅ IKKE
VASKES.
(Linoleum skal have speciel behandling)

Køkken:
Køkkengulvet fejes og vaskes
Køleskabe tømmes, rengøres, slukkes
og dørene skal stå på klem
Kaffemaskiner tømmes og sættes på
plads ovenpå skabet
Microovn og el-koger er stationært
Opvaskemaskinen skal tømmes
service og bestik skal på plads
Køkkenaffald skal bortskaffes
det må IKKE smides i containeren
En passende container (f.eks. 660l) kan
bestilles hos ABAK tlf. 70 266 466
De bringer og henter – og det er
økonomisk overskueligt.
Våde klude må ikke efterlades
de skal hænges op i det lille tørrestativ
ved terrassedøren

Toiletter:
Gulvet skal fejes og vaskes - måtter
rystes
Store og små affaldsposer udskiftes
(nye poser ligger i bunden af kurvene)

Garderobe:
Gulvet skal fejes og vaskes – måtter
rystes
(husk jeres tøj og paraplyer m.v)

HUSK
At I selv skal medbringe:
Viskestykker – klude - køkkenruller
opvaskemiddel – køkkenhåndklæder
affaldssække o.lign
I rengøringsskabet:
Er der spand, gulvklud, flydende brun
sæbe
til vask af køkken- og toiletgulv,
kost, fejebakke m. lille kost,
og støvsuger

Parkering:
Der må ikke parkeres inde på
haveområdet.
Der er følgende muligheder:
1) hvis der er plads ude på p-pladsen
v. Hovedlågen
2) hvis der er plads på Artillerivej eller
på Bryggen i øvrigt. Tjek P-regler.
3) DR´s betalings P-plads, lige om
hjørnet.
Man skal naturligvis tjekke evt.
private ordninger rundt i området.
Foreningen fralægger sig ethvert
ansvar for ulovlig parkering.

