Leje af fælleshuset.
Booking foretages via hjemmesiden.
Tjek kalenderen først, for at se om datoen (datoerne) er ledige.
Man har huset til rådighed fra kl. 10 på dagen, til kl. 10 dagen efter. Tjek
med hinanden, hvis der er tilstødende bookinger. Så kan I selv
mingelere med tiden.
Brug derefter kontaktformularen for bookning. Skriv ca. hvor mange
deltagere I forventer - af hensyn til husbestyrers planlægning.
Lejepris pr. dag kr. 600,Indbetaling af leje skal ske umiddelbart efter booking
Er betaling ikke modtaget inden for 3 hverdage slettes bookingen.
Betaling foregår via bankoverførsel.
Arbejdernes Landsbank
Regnr.: 5321
Kontonr: 0260207
Husk at angive havenummer og lejedato.
Udlevering af nøgle via Birthe, have 50. Tlf. 20 78 05 41
Aflyser du inden for en uge før booking-dato, hæfter du for hele
lejen. Aflyser du op til en uge før, refunderes din betaling fuldt ud.

Retningslinier for brug af huset.
• Kun havemedlemmer kan leje huset, og man skal selv være til
stede ved arrangementet.
• 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.
• Tilkørsel med bil samt af- og pålæsning er tilladt på foreningens
område. Der må ikke parkeres inde på området. Der er følgende
muligheder:
Ude på P-pladsen v. Hovedlågen. Gratis
Artillerivej eller på Bryggen i øvrigt. Tjek P-regler.
DRs betalings P-plads, lige om hjørnet.
Foreningen fralægger sig ethvert ansvar for ulovlig parkering.
• Efter kl. 20 SKAL hovedporten holdes aflåst.
• Der skal affaldssorteres i fraktionerne plast/kartoner, metal, pap,
madaffald, og restaffald. Der er afmærkede beholdere med
indersække til rådighed i huset og disse skal tømmes i de
respektive beholdere på affaldspladsen.
• Du har pligt til selv at oplyse om evt. skader på hus, service og
omgivelser, der er opstået under dit arrangement og du skal selv i
videst mulig omfang sørge for at få skaderne udbedret.
• Huset skal afleveres grundigt rengjort. Er man i tvivl om, hvad det
indebærer, er man velkommen til at rådføre sig med Birthe have
50. Info om rengøring nedenfor.
• GOD FORNØJELSE.

Praktisk info.
I køkkenet forefindes diverse potter, pander, fade, vaser o.lign. Der er
tallerkener, bestik, div. glas og kopper til ca. 60 personer.
Til køkkenbrug skal I selv medbringe: Viskestykker - klude - køkkenruller
- køkkenhåndklæder - opvaskemiddel. Der forefindes vasketabs til
opvaskemaskinen.
Toiletterne er fuldt udstyrede, så der skal ikke medbringes noget. Løber
I tør for noget derude, ligger der sager på toppen af skabet på store
toilet.
På udearealerne er der borde-bænkesæt, tre store klapborde (kan bære
max.150 kg. jævt fordelt hver), klapstole, og grill.
I det høje skab ved køkkenet er der: Kost, fejebakke m. lille kost og
støvsuger. Spand, gulvklud, flydende brun sæbe til vask af køkken-,
toilet- og garderobegulv,
Der er fri gas på komfuret. Løber den tom – så giv lyd til bestyrelsen
eller kontakt Harry have 56.
Skal du bruge gasovne til opvarmning, så kontakt bestyrelsen. Vi har tre
ovne til rådighed.
Fyldte gasflasker kan lejes hos Harry, have 56.
Pris pr. flaske kr. 210,Overskydende gas refunderes ikke.

Rengøring.
Det store rum:
Bemærk opstilling af borde og placering af stolevogne. Sådan skal det
også efterlades når I forlader huset. Som i: ”leave no trace”.
Personlige ting som pynt osv. skal I derfor også tage med jer igen.
Stolene skal stables på stolevognene. Der er to forskellige typer stole,
og de må ikke blandes på vognene. Billedanvisning findes på de
respektive vogne.
Borde og vindueskarme skal tørres af.
Gulvet fejes/støvsuges. Er der klistrede pletter, som forhindrer dette,
skal de først fjernes varsomt med rent vand og klud. Ingen sæbe på
gulvet.
LINOLEUMSGULVET MÅ IKKE VASKES.
Der må som maksimum kun pletfjernes let med rent vand.
(Gulvet bliver specialbehandlet af husbestyrer.)

Køkken:
Køkkengulvet støvsuges og vaskes.
Køleskabe tømmes, rengøres, slukkes og dørene skal stå på klem.
Kaffemaskiner tømmes og rengøres.
Mikroovn og el-koger tømmes og rengøres.
Opvaskemaskinen skal tømmes. Service og bestik skal på plads.
Våde klude må ikke efterlades i rummet, de skal hænges op på det lille
tørrestativ ude ved terrassedøren.

Toiletter:
Håndvaske og toiletter rengøres.
Måtter rystes udenfor og støvsuges.
Gulvet støvsuges og vaskes.
Måtter lægges tilbage på gulvet, når det er tørt.
Store og små affaldsposer udskiftes. Nye poser ligger i bunden af
kurvene.

Garderobe:
Måtter rystes udenfor og støvsuges.
Gulvet støvsuges og vaskes.
Måtter lægges tilbage på gulvet, når det er tørt.
(husk jeres tøj og paraplyer m.v)

