Inden festen skal du huske:
Huset er godkendt til max 150 pers.

Inden du forlader Forsamlingshuset skal du huske:
Salen

(se evt. opslået billede)

Viskestykker og klude

Bordene skal tørres af, foldes sammen og stilles ud til vægen

Bøtter/poser til overskydende mad - OBS skåle og
gryder m.v. må ikke fjernes fra huset

Stolene stables i 6 og stilles ud til vægen

Isterninger
Duge og servietter

Gulvet fejes

Stuen

(se evt. opslået billede)

Blomster og lys

Bordene skal tørres af, og evt. stilles på plads, 2 ud for hvert
vindue under lamperne

Køkkenruller og staniol

Stolene stables i 6 og stilles ved vægen mod kælder

Håndklæder til toiletter (3 toiletter)

Gulvet fejes

Toiletpapir
Se vejledning i køkken vedr.:

Køkken og Anretterrum
Al service og køkkengrej skal være rent, tørret af og sat på plads

(Nogle er slået op, men alle vejledninger m.v. findes i
den røde mappe på bordet t.v. for CPE-ovnen)

Kogebord og CPE-ovn rengøres, se vejledning vedr. ovn side 2

1

Velkommen incl. Varmestyring

Borde og rulleborde skal tørres af

4-5

Ventilation i stuen og salen

Opvaskemaskinen, kaffemaskinen, køleskabe og fryser skal
være tømt, rengjort og slukket

5

Lys udenfor ved P-pladser

Gulve fejes

6

Hounö CPE-ovn

Toiletter, Trappe, Gange, Garderobe og Rygerum

7-8-9 Opvaskemaskine, kaffemaskine og kogebord

Poser fra toiletter lægges affaldscontainer udenfor

Husk også !

Gulve fejes

Evt. æresport skal være fjernet senest næste morgen kl. 8.00.
Såfremt huset ikke er udlejet efterfølgende dag kan der
dispenseres - men kun efter forudgående aftale.
Normal lejeperiode er fra kl 8.00 til næste morgen kl. 6.00.
Scenen må kun benyttes efter forudgående aftale,
og ophold bag scenen er ikke tilladt.

Affald
Affalds- og papcontainer står ved handicapindgangen mod
Bjerrebyvej. Benyt sorte plastsække til affald.
Papcontainer - kun til rent pap - obs. kasser m.v. skal være
foldet helt ud. Se også næste side.

OBS tomme øl- og vanddåser samt flasker må ikke
kommes i affaldscontainer men skal fjernes af lejer !
Overfor nr 58 på Bjerrebyvej står miljøstation til flasker og
papir.

HUSKESEDDEL

Og .....
Fjern evt. affald udenfor
(dåser, flasker, cagaretskodder, papir m.m.)
Evt. stole, borde, vægge og gulve m.v. rengøres for evt. spild
eller anden tilsmudsning (typisk sodavand eller tyggegummi
m.m.)
Varmestyring - sættes til ”lav” (ingen ”mand” i hus)
Lys og ventilation slukkes (OBS ”udlys” kan ikke slukkes)
Branddøre fra salen til køkken og anretterrum skal være
lukkede
Døre og vinduer skal være lukkede og døre låst
Oplys om evt. ødelagt service eller anden skade ved
nøgleaflevering
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