
Ordensregler ved udlejning af Fælleshuset

Køkkeninventar og service vaskes op og stilles på plads.
Evt. knust eller bortkommet service/bestik erstattes af lejer med kr. 30 pr. stk., som fradrages i det
indbetalte depositum forinden afregningen. Ved knust/ødelagt inventar skal der købes noget
tilsvarende. Der forefindes service til 60 kuverter.

Køleskab/komfur/kaffemaskine gøres grundigt rene. Husk ovnen. Afleveres ovnen ikke
ordentlig rengjort, kræves ekstra betaling på kr. 100,-, som fratrækkes depositummet.

Opvaskemaskinen skal efter tømning stå på klem. Der forefindes vasketabletter under vasken.

Varmen varmepumpen reguleres iflg. fjernbetjening, det er ikke tilladt at bruge varmepumpen til
aircondition.

Ventilation. Udsugningen fra salen startes ved at tænde for kontakten til højre for målerskabet.
Ved at dreje på knappen reguleres styrken på suget.

Stort køleskab i fælleslokalet tændes ved lejeperiodens start, tømmes og slukkes når man er
færdig med at bruge det. Tændes på den store blå knap.

Belysning: Husk at slukke for alt lys, både ude og inde, når huset forlades.

Sikringer forefindes i gangen ved målerskabet.

Varmt vand: El-vandvarmeren er indstillet.

Huset skal forlades i ryddet stand. Alt affald anbringes i affaldscontainer. (husk at lukke låget).
Husk at tømme askebægere udenfor huset

Alle Gulve, også på toiletterne fejes. Toiletter og håndvaske rengøres. Afleveres de ikke i
tilfredsstillende stand, opkræves et gebyr på kr. 100,-.
Borde afvaskes og stole stables i tårne af 10 stk.

Toiletter og håndvaske rengøres.

Vinduer og døre lukkes og haspes. Husk at låse yderdøre.

Musik: Spil ikke for højt. Efter kl. 24 må der ikke spilles musik for åbne døre og vinduer.
Kl. 01 skal musikken ophøre.
(Tænk på, at vores fælleshus ligger i et fritidsområde, hvor medlemmerne er søgt hen for bl.a. at
nyde freden).

Rygning: Jf. Rygelovens § 2 er der rygeforbud i foreningslokaler, og som konsekvens heraf, er der
rygeforbud i fælleshuset. Det er tilladt at ryge på terrassen og foran hoveddøren.

Færdsel i området: Tænk på, at I færdes i et fritidsområde, hvor beboerne er søgt hen for at nyde
tilværelsen.

Parkering skal finde sted på P-pladsen. Parkér så tæt, at der bliver plads til alle – også dem, der
bor i foreningen.

Motorkørsel er ikke tilladt på foreningens græsarealer og stier.

Uregelmæssigheder, knuste spejle/ruder osv. meddeles den tilsynsførende.

God fest!
Bestyrelsen for Kana.


