
HUSORDEN OG BRUGERVEJLEDNING TIL SELSKABSLOKALET 

ILLERUPVEJ 20, 8200 AARHUS N 

 

UDLEJNING: 

Viceværten står for udlejningen og formanden for afdelingsbestyrelsen står for optælling og 

tjek. 

 

LOKALER OG INVENTAR: 

Selskabslokalet har borde, stole og service til 35 personer, samt fuldt udstyret køkken. 

Borde og stole skal blive i salen. Stolene må IKKE stables – de skal hænges på plads under 

bordet. Bordene må ikke kures hen ad gulvet. Der er hjul under to af benene, så løft derfor 

bordet og brug hjulene, når du skal flytte bordene. 

 

MEDBRING SELV: 

 Karklude og viskestykker 

 Håndklæder 

 Opvaskemiddel 

 Håndsæbe 

 Toiletpapir 

 

VI SØRGER FOR: 

 Skraldeposer – små og store 

 Tabs til opvaskemaskinen 

 Kaffefilter 

 Rengøringsmiddel til gulvene 

 

HUSORDEN: 

 Lejer er ansvarlig for at naboer ikke generes af musik og støj – også når folk forlader 

festen. 

 Vinduer og døre skal holdes lukket efter kl. 22.00. 

 Musik og dans skal slutte senest kl. 24.00. Selskabslokalet skal forlades senest kl. 01.00. 

 Lejer er ansvarlig for eventuelle mangler og skader på inventaret m.v. Se lejekontrakten. 

 Festen skal foregå indendørs, så det ikke er til gene for de øvrige beboere. 

 Det er forbudt at stå på stolene med sko på. 

 Der må ikke hænges noget op i loftet og på væggene. 

 

  



RENGØRING: 

KØKKENET: 

 Bordene skal tørres af 

 Skraldespandene skal tømmes 

 Opvaskemaskinen skal tømmes og slukkes 

 Køle-/frys i køkkenet skal rengøres – men må ikke slukkes 

 Køleskabene i depotrummet SKAL slukkes og åbnes 

 Ovnen og pladerne skal rengøres 

Kaffemaskinen tømmes og slukkes – HUSK at tømme filtret i kaffetragten 

 Alt service og bestik m.v., skal stilles tilbage på rette plads 

Ituslået porcelæn m.v., skal puttes i den orange spand i skabet under 

køkkenbordet 

 

TOILETTER: 

 Toilet, håndvask og spejl rengøres 

 Toiletspandene skal tømmes 

LOKALET: 

 Bordene skal tørres af 

 Stolene skal tørres og/eller støvsuges 

 

ALLE GULVENE SKAL FEJES/STØVSUGES OG VASKES  

(med det sæbe vi har udleveret – det står i højskabet ude i gangen) 

 

ALLE SKRALDESPANDE I LOKALET SKAL TØMMES OG SMIDES OP I SKRALDESPANDENE PÅ P-

PLADSEN.  

ALT SKRALD SKAL SORTERES OG SMIDES I DE RESPEKTIVE SKRALDESPANDE OPPE PÅ P-

PLADSEN  

DET ER FORBUDT AT STILLE SKRALD/AFFALD VED SIDEN AF SKRALDESPANDENE 

 

HUSK AT LÅSE DØREN OG LUKKE VINDUERNE, NÅR DU FORLADER LOKALET. 


